Město Libáň
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Zastupitelstvo města Libáň, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
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500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti
vydává
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Změny II.-Libáň Územního plánu sídelního
útvaru Libáň a Staré Hrady (dále jen
Změny) - textová část
Návrhová část Změn II.-Libáň Územního plánu sídelního útvaru Libáň a Staré
Hrady-text
Závazná část Územního plánu sídelního útvaru Libáň a Staré Hrady se mění takto:
1.

2.

Změnou se vymezují následující funkční plochy:
-

lokalita II/1 - „obytná zástavba městského typu individuální“ v Libáni,
přitom dochází ke změně původní funkční plochy „zahrady (KZS)“;

-

lokalita II/2 - „obytná zástavba městského typu individuální“ v Libáni,
přitom dochází ke změně původní funkční plochy „louky, pastviny a ostatní
travní porosty (KZS), pole (KZS“;

-

lokalita II/3 - „obytná zástavba městského typu individuální“ v Libáni,
přitom dochází ke změně původní funkční plochy „dopravní vybavenost (DV),
zahrady (KZS) a parky a veřejná zeleň (VZ)“;

-

lokalita II/4 - „plochy dopravní infrastruktury“ v Libáni, přitom dochází ke
změně původní funkční plochy „parky, veřejná zeleň (VZ);“

-

lokalita II/5 - „plochy dopravní infrastruktury“ v Libáni, přitom dochází ke
změně původní funkční plochy „parky, veřejná zeleň (VZ);“;

-

lokalita II/6
- „plochy dopravní infrastruktury“ v Libáni, přitom dochází
ke změně původní funkční plochy „parky, veřejná zeleň (VZ

-

lokalita II/7 - „smíšená obytná zástavba venkovského typu s vyšším
podílem venkovských funkcí“ v Psinicích, přitom dochází ke změně původní
funkční plochy „podnikatelské aktivity (PA)“;

-

lokalita II/8 - „smíšená obytná zástavba venkovského typu s vyšším
podílem venkovských funkcí“ v Psinicích, přitom dochází ke změně původní
funkční plochy „pole (KZS);

-

lokalita II/9 - „smíšená obytná zástavba venkovského typu s vyšším
podílem venkovských funkcí“ v Psinicích, přitom dochází ke změně původní
funkční plochy „louky, pastviny a ostatní travní porosty (KZS);

-

lokalita II/10 - „plochy výroby a skladování – drobná výroba a zemědělská
malovýroba“ jižně Zlivu, přitom dochází ke změně původní funkční plochy
„pole (KZS)“;

-

lokalita II/11 - „plochy výroby a skladování – energetika“ jižně Zlivu, přitom
dochází ke změně původní funkční plochy „pole (KZS)“;

-

lokalita II/12a, II/12b - „plochy výroby a skladování – energetika“ v Libáni,
přitom dochází ke změně původní funkční plochy „louka, pastviny a ostatní
travní porosty (KZS)“;

Funkční plochy II/2, II/8, II/9, II/10, II/11, II/12a (část), II/12b uvedené v odstavci 1 a se zařazují
do zastavitelných ploch.

3.

Pro funkční plochy II/1, II/2, II/3, II/7, II/8 a II/9, do nichž jsou zařazeny lokality uvedené
v odstavci 1 platí funkční a prostorová regulace uvedená v Obecně závazné vyhlášce města
Libáň č. 3/2000, o závazné části Územního plánu sídelního útvaru Libáň, která nabyla účinnosti
12. 5. 2000.

4.

Pro funkční plochy II/4 a II/5 uvedené v odstavci 1 je stanovena funkční a prostorová regulace
těmito změnami:
Plochy dopravní infrastruktury
hlavní využití:
-

plochy silniční dopravy, včetně dopravní vybavenosti, dopravy v klidu a vybraných
veřejných prostranství

přípustné využití:
- pozemky, stavby a zařízení liniové silniční dopravy (silnice II., III., třídy, místní obslužné a
účelové komunikace)
- komunikace pro pěší a cyklisty
- odstavné a parkovací plochy
- terminály hromadné dopravy včetně služeb pro cestující
- pozemky, stavby a zařízení čerpacích stanic pohonných hmot včetně služeb pro motoristy
- plochy zeleně na dopravních plochách (ostrůvky, rabátka apod.)
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území
podmíněně přípustné využití:
- garáže řadové a hromadné za podmínky umístění v ploše II/4
nepřípustné využití:
- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

5.

Pro funkční plochy II/11, II/12a, II/12b uvedené v odstavci 1 je stanovena funkční a prostorová
regulace těmito změnami:

Plochy výroby a skladování - energetika
hlavní využití:
-

výroba energie ve fotovoltaických panelech

přípustné využití:
-

provozní vybavení
nezbytné stavby dopravního a technického vybavení pro obsluhu území
plochy zeleně

nepřípustné využití:
-

jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, resp. přípustné

podmínky prostorového uspořádání a krajinného rázu:
-

po obvodu lokality bude zřízen pás zeleně za účelem zapojení plochy do okolního
prostředí

6.

Pro funkční plochu II/10 uvedenou v odstavci 1 je stanovena funkční a prostorová regulace
těmito změnami:
Plochy výroby a skladování - drobná výroba a zemědělská malovýroba
hlavní využití:
-

výroba a skladování, zemědělská malovýroba, kde negativní vlivy nepřesahují hranice
areálů, resp. bez negativních dopadů na okolí; služby a obchod

přípustné využití:
-

-

pozemky, stavby a zařízení výroby, včetně výroby elektrické energie ve
fotovoltaických panelech, a výrobních služeb a řemeslné výroby, pozemky stavby a
zařízení pro skladování, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu okolního prostředí a svým
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území
pozemky, stavby a zařízení zemědělské malovýroby a agroturistiky
pozemky stavby a zařízení pro obchodní zařízení a nevýrobní služby
pozemky stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného
území
pozemky staveb pro krátkodobé skladování odpadů (sběrné dvory)
plochy zeleně

podmíněně přípustné využití:
-

bydlení, ubytování jako funkce doplňková k hlavnímu využití

nepřípustné využití:
-

průmyslová výroba s výraznými negativními vlivy na okolí, velkokapacitní chovy
hospodářských zvířat

podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu:
-

7.

stavby max. do 2 nadzemních podlaží, výška římsy skladových objektů do 6 m
hmotový a architektonický výraz objektů bude podřízen jejich přirozenému zapojení do
okolního prostředí, zejména pak bezproblémovému působení v dálkových pohledech

Pro lokalitu II/ 8 je stanoveno podmíněně přípustné využití:
-

-

realizace zástavby v lokalitě II/8 dle přípustného využití je možná pouze za podmínky
průkazu naplnění hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
v denní a noční době
realizace zástavby v lokalitě II/8 dle přípustného využití je možná pouze za podmínky
obsluhy ze stávající místní komunikace, tzn. že na přilehlou silnici III/2807 nebude zřizován
další sjezd nebo napojení

8.

Pro lokalitu II/2 jsou stanoveny následující podmínky prostorového uspořádání a ochrany
krajinného rázu:
-

podlažnost : přízemí + podkroví
zastavěnost pozemku (stavby + zpevněné plochy) max. 30 %
minimální rozloha stavebního pozemku 900m2
doplňkové stavby musí být svým objemem i vzhledem přizpůsobeny stavbě hlavní
koncepce zásobování vodou a odkanalizování bude řešeno společně s navazující
zastavitelnou plochou vymezenou v předchozí změně ÚPSÚ

9.

V rámci Změn se stanovuje následující koncepce technické infrastruktury:
zásobování vodou
- koncepce zásobování vodou v řešeném území je stabilizovaná, lokality vymezené v Libáni a
Psinicích budou napojeny na veřejný vodovod, lokalita II/10 bude zásobována individuálně;
odkanalizování a likvidace odpadních vodí:
-

koncepce odkanalizování města Libáň včetně čištění odpadních vod na centrální ČOV je
stabilizovaná;

-

v lokalitě II/10 budou odpadní vody likvidovány individuálním způsobem v souladu s platnými
předpisy;

zásobování plynem:
-

koncepce zásobování plynem je stabilizovaná;

zásobování elektrickou energií:
-

koncepce zásobování elektrickou energií je stabilizovaná, v případě potřeby budou stávající
trafostanice posíleny, ev. vybudovány trafostanice nové (průmyslové pro lokality II/10, II/11);

10. V rámci Změn se stanovuje následující koncepce dopravní infrastruktury:
- plochy dopravní infrastruktury se doplňují o lokality II/4, II/5 a II/6, kde lokalita II/4 představuje
návrh dopravní vybavenosti (autobusového nádraží)
11. Změnami se upravuje rozsah platnosti „Obecně závazné vyhlášky města Libáň č.3/2000 o
závazné části územního plánu sídelního útvaru Libáň“ resp. ÚPSÚ Libáň a Staré Hrady pro
administrativní území města Libáň následovně:
- tato vyhláška platí do doby, než bude nahrazena opatřením obecné povahy ÚP Libáň dle
zákona 183/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů, a tímto se zároveň ruší ustanovení o
návrhovém období, které bylo stanoveno do roku 2013.
12. Textová část Změn obsahuje 4 strany A4 textu a grafická část Hlavní výkres (výřezy)
v měřítku 1: 5000.

Odůvodnění Změn - textová část
a) Postup při pořízení Změn
O pořízení Změn rozhodlo Zastupitelstvo města Libáň na svém zasedání dne 30. 9. 2009. V souladu
s ust. § 6 a § 24 stavebního zákona uzavřelo město Libáň smlouvu na zajištění odborné spolupráce
při pořizovatelské činnosti se společností REGIO, projektový ateliér s.r.o., disponující osvědčením
zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování č. 800035650. Jako určený zastupitel byl
ustanoven Petr Soukup, starosta města Libáň.
Zadání Změn bylo zpracováno, následně projednáno a schváleno Zastupitelstvem města Libáň dne
27. 1. 2010, usnesením č. Z21/10/01, vše v souladu s ustanovením § 47 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
V průběhu projednávání zadání Změn byl vydán závěr zjišťovacího řízení, kdy dotčený orgán KrÚ
Královéhradeckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství konstatuje, že zadání ZMĚN II.LIBÁŇ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBÁŇ a STARÉ HRADY nemůže mít vliv na
evropsky významné lokality nebo vyhlášené ptačí oblasti a že ZMĚNY II.-LIBÁŇ ÚZEMNÍHO PLÁNU
SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBÁŇ a STARÉ HRADY je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní
prostředí, konkrétně změnovou lokalitu č.6. Na základě usnesení ZM Libáň ze dne 27. 1. 2010 byla
změnová lokalita č.6 z projednání z dalšího projednání Změn vypuštěna. Z výše uvedených
důvodů nebylo tedy nutno přistoupit k posouzení dokumentace z hlediska vlivů na životní
prostředí, resp. udržitelný rozvoj území (na základě přehodnoceného stanoviska Kr.Ú).
Ve schváleném zadání Změn rovněž bylo upuštěno od zpracování konceptu Změn.
Návrh Změn byl pořízen v souladu s § 50 odst.1 stavebního zákona a vyhotoven v souladu s přílohou
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Projednání návrhu Změn oznámil pořizovatel podle § 50 stavebního zákona Oznámením ze dne 22. 2.
2010 dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu, kde bylo stanoveno vystavení Změn
na Městském úřadu v Libáni od 4. 3. 2010 do 21. 4. 2010. Společné jednání se uskutečnilo dne 22. 3.
2010 na Městském úřadu v Libáni.
Po úpravě návrhu Změn v souladu se stanovisky dotčených orgánů posoudil návrh Změn ve smyslu §
51 stavebního zákona Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje a sdělil své stanovisko č.j. 13724/UP/2010/Hg dne 12. 7. 2010. Souhlasným
stanoviskem KrÚ Královéhradeckého kraje potvrzuje soulad s Politikou územního rozvoje ČR a
dokumentací vydanou krajem, popř. souhlas se způsobem vypořádání požadavků sousedních
obcí.
V souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona bylo zahájeno řízení o vydání Změn. O upraveném
a posouzeném návrhu Změn se dne 3. 9. 2010 konalo veřejné projednání, které bylo oznámeno
dotčeným orgánům, sousedním obcím a ostatním subjektům dopisem ze dne 19. 7. 2010 a veřejnosti
veřejnou vyhláškou vyvěšenou dne 19. 7. 2010 na úřední desce Městského úřadu v Libáni.

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací
dokumentací vydané krajem, vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztahů
Navrženou Změnou nedochází ke změně poměrů souvisejících s využíváním území z hlediska širších
vztahů, resp. z hlediska rozvojových záměrů nadmístního významu, z hlediska ploch a koridorů pro
stavby dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, z hlediska regionálních a
nadregionálních systémů ekologické stability a z hlediska limitů využití území nadmístního významu.
Jedná se o návrh pěti změnových ploch na bydlení, dvou změnových ploch dopravy, jedné změnové
plochy zemědělské malovýroby a tří změnových ploch na fotovoltaiku. Změny nijak nekolidují se
schválenou Politikou územního rozvoje ČR 2008, návrh Změn je v souladu s Politikou územního
rozvoje ČR 2008 schválenou usnesením vlády ČR ze dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929, v rámci
řešení Změn se odrazí následující republikové priority, a to zejména...“ ve veřejném zájmu chránit a
rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, četně urbanistického, architektonického a

archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a
jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech
je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit
celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a
užitné hodnoty... vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních
vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi...“.
Změnové plochy jsou umístěny tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění hodnoty řešeného
území, v případě fotovoltaik se jedná o stavby dočasného charakteru s dočasným záborem ZPF,
podmínkou realizace je zapojení do okolí pomocí výsadeb zeleně apod.
Území města Libáň není řešeno žádnou nadřazenou územně plánovací dokumentací, Zásady
územního rozvoje Královéhradeckého kraje nejsou zatím vydány.
Předmětem návrhu Změn jsou rovněž plochy výroby a skladování, které leží na hranici k.ú. Zliv.
Lokalita je situována ve vzdálenosti cca 100 m od zastavěného území Ledkova (místní část Kopidlna),
který leží východně od lokality II/11. Lokalita nebude mít žádné nároky na napojení na sítě technické
infrastruktury ležící v administrativním území Kopidlna. Vzhledem k charakteru využití lokality nebude
negativně ovlivňována obytná zástavba v Ledkově. Využití lokality II/11 je totiž zcela jednoznačně
v rámci podmínek využití funkční plochy „plochy výroby a skladování – energetika“ omezeno pouze
pro možnost realizace fotovoltaické elektrárny (bod 5 návrhu Změn) a nehrozí tedy možnost ovlivnění
např. hlukem, zápachem (možné krátkodobé negativní ovlivnění přichází v úvahu pouze v průběhu
případné realizace záměru a i to lze eliminovat stanovením podmínek realizace v navazujících
řízeních). V návrhu Změn je rovněž ošetřeno možné negativní působení na okolí stanovením
podmínky realizace obvodového pásu zeleně za účelem přirozenějšího zapojení do okolního
prostředí. Lokalita nebude narušovat urbanistické hodnoty i z důvodu, že navazuje na areál bývalé
zemědělské výroby a je opřena o lesní komplex jižně lokality.

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Změny jsou řešeny v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a 19 stavebního
zákona a vytvářejí předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů
Změny byly pořízeny v souladu s požadavky stavebního zákona a zhotoveny dle vyhlášek č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů.

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Ve stanoviskách dotčených orgánů byly uplatněny připomínky:
Městský úřad Jičín, odbor dopravy, Havlíčkova 56, 506 01, Jičín
- vyjádření ve společnému jednání, kde podmiňují realizaci v lokalitách Změn II. zejména v lok. II/1,
předchozím provedením archeologického průzkumu – tento požadavek byl při následných úpravách
Změn akceptován

- vyjádření k veřejnému projednání ze dne 23. 8. 2010 ve smyslu obecné připomínky k problematice
ochrany obytné zástavby před hlukem ze stávajících i navrhovaných pozemních komunikací. Dále je
požadováno, aby připravovaná zástavba byla pokud možno soustředěna do logických center tak, aby
nedocházelo k nevhodnému obestavování silnic, z tohoto důvodu nesouhlasí se změnovou lokalitou
II/8, jinak bez připomínek – akceptováno, vyvolána další jednání Město Libáň vs. OD MěÚ Jičín:
- vyjádření k veřejnému projednání ze dne 7. 9. 2010 ve smyslu obecné připomínky k problematice
ochrany obytné zástavby před hlukem ze stávajících i navrhovaných pozemních komunikací. Dále je
požadováno, aby připravovaná zástavba byla pokud možno soustředěna do logických center tak, aby
nedocházelo k nevhodnému obestavování silnic, z tohoto důvodu souhlasí se změnovou lokalitou II/8
za předpokladu, že bude obsluhována ze stávající místní komunikace, tzn. že na přilehlou silnici kat.
III/2807 nebude zřizován další sjezd nebo napojení, jinak bez připomínek – akceptováno,doplněno do
návrhu Změn
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské
náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03
- vyjádření ve společnému jednání, kde požadují ve výkresové části Odůvodnění v koordinačním
výkrese opravit ochranná pásma v souladu se zákonem 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích tento požadavek byl při následných úpravách Změny akceptován
Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1891/C,
Pardubice, 530 02
- vyjádření ke společnému jednání, kde sdělují, že v řešeném území se nachází pásmo
komunikačního nadzemního vedení. Pásmo je rozděleno do jednotlivých výškových hladin (atributy).
Za kolizní se považuje výstavba, zasahující do výškového rozmezí 50 m. Výškový údaj označuje
výšku nad terénem v metrech, pod kterou klesá MW spoj v dané lokalitě (horní limit). Za kolizní je
v tomto případě stavba, která zasahuje do tohoto pásma, jehož spodní okraj je dán výškou o 50 m
nižší. Zde např. pásmo od 50 do 100 m. V řešeném území se nachází OP letištního radiolokačního
prostředku. Výstavba ve vymezeném území podléhá vydání závazného stanoviska VUSS. Požadují
respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a OP – tento požadavek byl při následných
úpravách Odůvodnění Změn akceptován.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03
- vyjádření ve společnému jednání, kde postrádají informaci o tom, zda a jakým způsobem bude
zajištěna koordinace využívání navazujícího území v případě, kdy řešení předmětných lokalit vyvolá
požadavek napojení na sítě technické infrastruktury na území sousední obce - jde zřejmě o
změnovou lokalitu II/11, která nevyvolá žádné další nároky na obsluhu ze správního území města
Kopidlno

f) Vyhodnocení splnění zadání
Zadání Změny bylo respektováno s tím, že na základě rozhodnutí zastupitelstva byla z návrhu Změny
vyřazena lokalita č. 6, která měla být předmětem posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí.
Z tohoto důvodu neobsahuje návrh Změny vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (podrobněji
viz bod h). Rovněž došlo k přečíslování lokalit (podrobněji viz bod g). V rámci Změny územního plánu
bylo upřesněno využití lokality II/11. Na základě požadavku Města Libáň ve fázi společného jednání
byly do pořízení Změny zařazeny lokality II/12a a II/12b – pro fotovoltaickou elektrárnu. Dále na
základě kontroly platnosti ÚPSÚ pro Libáň je Změnami II. upraven rozsah platnosti ÚPSÚ do doby
vydání nového ÚP v souladu s platnými předpisy.

g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Předmětem těchto Změn je několik lokalit v zastavěném území města Libáň, plocha pro rozvoj bydlení
na západním okraji města, 3 plochy pro bydlení v Psinicích a 2 plochy pro podnikatelské aktivity
v návaznosti na areál bývalého ovčína jižně Zlivu. Výše uvedené změny jsou navrhovány na základě
současných potřeb rozvoje obce.
Na základě výsledků projednání návrhu zadání Změn byly z dalšího projednávání změny vyloučeny
lokality č. 5 a 9, na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.1.2010 byla z dalšího projednání
následně vyloučena i lokalita č. 6, pro niž by muselo být zpracováno vyhodnocení vlivů na životní
prostředí. Do návrhu byly zařazeny lokality č.1,2,3,4a-f,6,7,8,9. Z důvodu zachování posloupnosti
číslování lokalit Změn, byly lokality přečíslovány na základě následujícího klíče:

označení lokalit v návrhu Změn
II/1

II/2

II/3

II/4

II/5

II/6

II/7

II/8

II/9

II/10

II/11

8

1

4e

4f

původní označení lokalit v zadání Změn II
4a

2,10,11*

3

4b

4c

4d

7

Pozn.* – byl upraven rozsah lokality na pás pro jednu řadu rodinných domů a komunikaci
Lokality II/1 a II/3
Představují vymezení drobných ploch v zastavěném území Libáně pro bydlení v místech, kde to
platný územní plán neumožňoval. Jedná se pouze o drobné zásahy, které nikterak nekolidují
s koncepcí rozvoje města.
Lokality II/4, II/5, II/6
Představují plochy pro dopravní infrastrukturu. U lokalit II/5 a II/6 se jedná o drobnou úpravu
dopravních poměrů v území (místní komunikace, parkoviště a garáže), u lokality II/ 4 se jedná o
vymezení plochy pro autobusové nádraží, které tak bude umístěno na vhodných pozemcích
v majetku města.
Lokalita II/2
Jedná se o návrh zastavitelné plochy pro bydlení na západním okraji města, navazující na
zastavitelnou plochu vymezenou předchozími změnami ÚPSÚ. V ploše je uvažována realizace 1
řady rodinných domů s obslužnou komunikací, s napojením této části města se počítá v rámci
rozšiřování městské sítě technické infrastruktury.
Lokality II/7, II/8, II/9
Jedná se o plochy pro bydlení v místní části Psinice, přičemž jde o plochy malého rozsahu, kde
lokalita
II/7 je situována v zastavěném území, lokalita II/9 přirozeně doplňuje enklávu
zastavěného území na východní hranici zastavěného území a lokalita II/8 rozšiřuje plochy bydlení
severním směrem. Vzhledem k tomu, že se lokalita II/8 nachází v blízkosti železnice, je její využití
omezeno prokázáním naplnění hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb v denní a noční době a podmínkou obsluhy ze stávající místní komunikace, tzn. že na přilehlou
silnici kat. III/2807 nebude zřizován další sjezd nebo napojení. Vzhledem k tomu, že se lokalita II/8
nachází v ochranném pásmu dráhy, je při realizaci staveb nutno respektovat podmínky
stanovené příslušným dotčeným orgánem.
Lokalita II/10
Jedná se o návrh plochy pro podnikatelské aktivity, resp. nerušící výrobu a služby a zemědělskou
malovýrobu v návaznosti na areál bývalého ovčína jižně Zlivu. Lokalita je napojena na místní

komunikaci. Pro zapojení lokality do okolního prostředí jsou v řešení Změn stanoveny
podrobnější podmínky prostorového uspořádání.
Lokalita II/11
Představuje plochu pro možnou realizaci fotovoltaické elektrárny v návaznosti na lokalitu II/10. Za
účelem přirozeného zapojení lokality do okolního prostředí je v podmínkách využití plochy
stanoven požadavek na realizaci pásu obvodové zeleně.
Lokality II/12a, II/12b
Na základě požadavku Města Libáň ve fázi společného jednání byly do pořizování Změn
zařazeny lokality II/12a a II/12b – pro fotovoltaickou elektrárnu. Jedná se o pozemky určené jako
plochy zeleně v rámci areálu průmyslové zóny na východním okraji Libáně, kde je umisťována
fotovoltaická elektrárna (probíhající územní řízení). Pozemky jsou zahrnuty do této Změny
z důvodu ucelení plochy FVE, přičemž platný územní plán sídelního útvaru toto neumožňoval.
Změnami byly vymezeny nové funkční plochy „plochy dopravní infrastruktury“ – pro lokality II/4,
II/5, II/6, „Plochy výroby a skladování - drobná výroba a zemědělská malovýroba“ – pro lokalitu
II/10 a „Plochy výroby a skladování – energetika“ – pro lokalitu II/11. Definované funkční plochy
jsou v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Přehled hlavního, přípustného,
podmíněně přípustného a nepřípustného využití je uveden v bodech 4. – 6. řešení Změn.
Lokality II/1, II/2 a II/3 byly zařazeny do funkční plochy „obytná zástavba městského typu
individuální“ a lokality II/7, II/8, II/9 do ploch „smíšená obytná zástavba venkovského typu
s vyšším podílem venkovských funkcí“. Způsob využití byl definován schváleným ÚPSÚ Libáň a
Staré Hrady (obecně závazná vyhláška města Libáň č. 3/2000, o závazné části Územního plánu
sídelního útvaru Libáň, která nabyla účinnosti 12. 5. 2000):
smíšená obytná zástavba venkovského typu s vyšším podílem venkovských funkcí
charakteristika území:
-

hlavní funkcí území je bydlení, v rodinných domech s plochami pozemků, které umožňují
pěstitelskou činnost nad rámec samozásobitelských potřeb

přípustné využití území, činností a stavby:
bydlení v rodinných domech
individuální rekreace
odstavování vozidel obyvatel a zákazníků podnikatelské činnosti na vyhrazeném, příp. vlastním
pozemku
zemědělská činnost nad rámec samozásobitelství a chovatelství ve vlastních účelových
stavbách- vždy je třeba stanovit pásmo hygienické ochrany
podnikatelská činnost (malovýroba, služby) ve vlastních účelových stavbách
nepřípustné využití území, činností a stavby:
-

velkokapacitní živočišná výroba a lesní výrobní činnost (prvovýroba) s účelovými stavbami

-

výrobní, průmyslová činnost s účelovými stavbami, těžba

pravidla pro uspořádání území (funkční, objemové, plošné apod.):
Přípustné využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat nárokům na rodinné bydlení se soukromými
zahradami
-

-

pozemky nad 1 000m2
zastavěná plocha rodinných domů nepřesahuje 500m2
mají nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví, se střechami o
sklonu nejméně 25%

Pozemky rodinných domů slouží k rekreaci, pěstební a chovatelské činnosti. Připouští se max. 10
dobytčích jednotek.
Provozovny živností mohou být umísťovány v obytném domě nebo i v samostatných jednoduchých
stavbách, nepřesahujících velkost rodinného domu, se střechami o sklonu nejméně 25 %. Odstavování
vozidel zákazníků pouze na vyhrazených plochách.
obytná zástavba městského typu individuální
charakteristika území:
-

hlavní funkcí území je bydlení v rodinných domech

přípustné využití území, činností a stavby:
bydlení v rodinných domech
odstavování vozidel obyvatel a zákazníků podnikatelské činnosti na vyhrazeném, příp. vlastním
pozemku
samozásobitelská pěstitelská a chovatelská činnost nemá vlastní účelové stavby
podnikatelská činnost menšího rozsahu
nepřípustné využití území, činností a stavby:
-

podnikatelská činnost a služby většího rozsahu s vlastními účelovými stavbami a prostory
zemědělská a lesní výrobní činnost (prvovýroba) s účelovými stavbami
výrobní, průmyslová a skladovací činnost s účelovými stavbami

pravidla pro uspořádání území (funkční, objemové, plošné apod.):
Přípustné využití území, činnosti a stavby musí vyhovovat nárokům na rodinné bydlení se soukromými
zahradami
-

-

zastavěná plocha rodinných domů nepřesahuje 200m2
mají nejvýše dva samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví, se střechami o
sklonu nejméně 25%
domy bodové, řadové, dvojdomky
Ploché střechy jsou přípustné jen v případě, že objekt je součástí architektonicky ztvárněné
skupiny domků a záměr je průkazně dokumentován.

Pozemky rodinných domů mají min. 750 m2 z stávajících nezastavěných parcel v rámci současně
2
2
zastavěného území, u ostatních min. 1 000m , doporučená max. velkost 2 000m , mají sloužit
pěstitelské a chovatelské samozásobitelské činnosti a individuální rekreaci.
Provozovny živností mohou být umísťovány v samostatných stavbách do 100m2. Odstavování vozidel
zákazníků pouze na vyhrazených plochách.
Nepovolují se provozovny živností, které vyvolávají dopravu překračující intenzitou běžnou v rodinné
zástavbě.

Koncepce dopravy je Změnou doplněna o plochu pro realizaci autobusového nádraží (lokalita
II/4), vymezení ploch II/5 a II/6 pro dopravní infrastrukturu nebude mít na koncepci vliv. Lokality
určené k zástavbě budou napojeny na stávající dopravní síť, přičemž realizace obytné zástavby
v lokalitě II/2 si vyžádá realizaci nové obslužné komunikace.
Změnami nedochází ke změně koncepce technické infrastruktury. Lokality v Libáni a Psinicích
budou napojeny na stávající sítě technické infrastruktury, v Psinicích bude nutno řešit individuálně
čištění odpadních vod. V lokalitě II/10 bude nutno řešit individuálně jak zásobování vodou, tak
čištění odpadních vod s ohledem na skutečnost, že v navazujícím Ledkově není vyřešena
koncepce zásobování vodou ani čištění odpadních vod. Koncepce zásobování vodou a
odkanalizování lokality II/2 bude řešeno společně s navazující zastavitelnou plochou vymezenou
v předchozí změně ÚPSÚ, zařízení je vhodné situovat s ohledem na případnou další novou
zástavbu v navazujících lokalitách. Sítě technické infrastruktury je nutno situovat do veřejných
komunikací nebo je pro jejich umístění nutné zachovat dostatečně široký pruh veřejného
pozemku. Budou respektována ochranná pásma vodohospodářských sítí, které zasahují do
řešených lokalit (II/5, II/6).

Změny si nevyžádaly vymezení veřejně prospěšných staveb či veřejně prospěšných
opatření.
Navrženou Změnou se nemění koncepce ochrany obyvatel. V rámci rozvojových lokalit nejsou
navrhovány nové plochy a zařízení pro úkryty obyvatel ani plochy a objekty pro evakuaci a
ubytování. Nemění se koncepce nouzového zásobování vodou a elektrickou energií, rovněž
nejsou v rámci rozvojových lokalit vymezeny plochy pro obnovovací, záchranné a likvidační
práce.
V řešeném území se nachází pásmo komunikačního nadzemního vedení včetně ochranného
pásma. Pásmo je rozděleno do jednotlivých výškových hladin (atributy). Za kolizní se považuje
výstavba, zasahující do výškového rozmezí 50 m.n.t. Výškový údaj označuje výšku nad terénem
v metrech, pod kterou klesá MW spoj v dané lokalitě (horní limit). Za kolizní je v tomto případě
stavba, která zasahuje do tohoto pásma, jehož spodní okraj je dán výškou o 50 m nižší (zde
např. pásmo od 50 m.n.t. do 100 m.n.t.
V řešeném území se nachází OP letištního radiolokačního prostředku. Vydání závazného
stanoviska podléhá vyjmenovaná výstavba v celém administrativním území města Libáň. Je
nutno respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a OP.
Navrhovanými Změnami nebude dotčen žádný objekt, zapsaný v ústředním seznamu kulturních
památek ČR. Všechny tyto objekty jsou respektovány, lokality Změn II neovlivní jejich vhodné
uplatnění v organismu města.
Je nutno respektovat skutečnost, že řešené území je územím s archeologickými nálezy
s prokázaným výskytem archeologického dědictví. V případě, kdy hrozí zničení a ztráta informací
o archeologickém dědictví, památkový zákon v § 22 odst. 2 upravuje zvláštní postup. Pro
ochranu archeologického dědictví stanoví, že pokud se má provádět stavební činnost na území
s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr
oznámit Archeologickému ústavu AV CR a umožnit jemu, oprávněné organizaci popř. osobě
oprávněné k výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
Obdobně se postupuje, má-li se na území s archeologickými nálezy provádět jiná činnost,
kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů. Takovou činností může být
trhání pařezů, pohyb těžké techniky po pozemku a pod. Toto opatření je nutno sledovat zejména
s realizací aktivit v rámci lokality II/1, která se nachází v centrální části Libáně a je zde velká
pravděpodobnost archeologických nálezů.
Je nutno respektovat vodohospodářská zařízení, která se vyskytují v řešených lokalitách –
V lokalitě II/1, II/3, II/4, II/5, II/6, II/7, II/8, II/9 – vodohospodářské zařízení ve správě ZVHS
(správa Oblast povodí Labe pracoviště Poděbrady), II/2, II/10, II/11 – systematická drenáž.
Změnami není dotčena lokalita NATURA 2000 – Ptačí oblast Rožďalovické rybníky. Řešené
lokality leží zcela mimo ptačí oblast. Na řešeném území se nenachází žádná z kategorií zvláště
chráněných území přírody ( dle zák. č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů), Změnou nebudou dotčeny památné stromy.
Systém ekologické stability není návrhem dotčen. Prvky regionálního a lokálního SES jsou
vedeny mimo řešené lokality.
V území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu
urbanizovaného území zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. aby nemohlo docházet
ke zhoršování odtokových poměrů v území. Na Libáňském potoce bylo stanoveno záplavové
území (dne 30.11.2000 pod č.j. ŽP 03/242/2000/231.2/Vo/A/20). Lokality Změn II do záplavového
území nezasahují. Libáňský potok ve správě s.p. Povodí Labe je významným vodním tokem, je
nutno dodržet 8m pás pro údržbu toku.
Předmětná Změna není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
Při realizaci záměrů je nutno respektovat limity využití vyplývající z právních předpisů a
rozhodnutí.

Grafickou část tvoří výkresy „Koordinační výkres“ v měřítku 1: 5 000 – výřezy a „Výkres
předpokládaných záborů půdního fondu“ v měřítku 1:5000 – výřezy, které jsou nedílnou součástí
odůvodnění Změn II.
Vzhledem ke skutečnosti, že je měněna dokumentace ÚPO schválená před 1.1.2006, obsahuje
koordinační výkres pouze řešené plochy a limity využití.

h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a informace, jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
V průběhu projednávání zadání Změn dotčený orgán - Krajský úřad (Kr.Ú. Královéhradeckého
kraje č.j. ze dne 28.12. 2009 č.j. 23223/ZP/2009/) příslušný dle § 22 zák. 1000/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s předloženým
návrhem zadání Změn a vydává dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů následující stanovisko: Změnu II Územního plánu
sídelního útvaru Libáň a Staré Hrady je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí
podle §10i zákona o posuzování vlivů. Předmětem vyhodnocení bude lokalita č. 6
(rozšíření stávající průmyslové zóny). Je třeba vyhodnotit vlivy z hlediska zvýšení
dopravní zátěže, změn v uspořádání krajiny, zvýšení hlukové zátěže, znečišťování ovzduší
a narušení faktoru bydlení.
Bylo konstatováno, že Změny není nutno posoudit z hlediska vlivů na lokality NATURA
2000.
Na základě usnesení Zastupitelstva města Libáň ze dne 27.1.2010 byla lokalita č. 6, která měla
být předmětem posouzení, z dalšího projednání Změn II následně vyloučena.
Vzhledem ke skutečnosti, že předmět posouzen není v návrhu Změn obsažen, neobsahují
Změny vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

i)

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

na

Změnami jsou navrženy 3 malé plochy pro realizaci obytné zástavby v Psinicích, přičemž pouze
dvě z nich (II/8 a II/9) jsou plochami zastavitelnými. Vzhledem ke skutečnosti, že schválený
ÚPSÚ navrhl v Psinicích pouze jednu malou zastavitelnou plochu pro bydlení (nedostatečná
nabídka), je vymezení výše uvedených ploch odůvodnitelné.
V Libáni je navržena v rámci Změny pouze 1 zastavitelná plocha pro bydlení – II/2 na západním
okraji města v lokalitě, kde se v současnosti připravuje rozvoj sítí technické infrastruktury.
Územním plánem byla vymezena rozsáhlejší plocha na jižním okraji zastavěného území, která je
již celá zastavěna a na několika pozemcích probíhá příprava výstavby v rámci povolovacích
procesů. Předchozími změnami byly vymezeny nové zastavitelné plochy č. 2 a 3, které jsou
kompletně zasíťovány a jsou připraveny k prodeji. To celkem představuje cca 35 RD. V plochách,
které jsou ještě k dispozici dle platného ÚPSÚ a předchozích Změn, bude možno postavit dalších
cca 20 RD, což je pro potřeby rozvoje města (s přihlédnutím ke skutečnosti, že více než polovina
z těchto vymezených zastavitelných ploch je v současnosti z důvodu majetkové nedostupnosti
nevyužitelná) dostatečné. Návrh plochy II/2 pro cca 10 rodinných domů je tak plně odůvodnitelný.
Ve fázi společného jednání s dotčenými orgány byly do návrhu Změny zařazeny lokality
II/12a II/12b, které doplňují plochu pro fotovoltaickou elektrárnu v průmyslové zóně na
východním okraji Libáně, na niž je vedeno územní řízení.

Přehled předpokládaného odnětí ZPF – plochy zastavitelné:
Návrh
funkčního
využití
lokality

Celková
výměra
lokality

II/2
II/8
II/9
II/10

bydlení
bydlení
bydlení
malovýroba

1,45
0,51
0,12
3,00

II/11

malovýroba

6,69

II/12a

malovýroba

0,48

II/12b

malovýroba

0,08

Číslo
lokality

souhrn

BPEJ

Třída
ochrany

30700
30600
3.61.00
35113
32011
35113
32313
32011
35700
32011
35700

III
III
II
IV
IV
IV
IV
IV
II
IV
II

(ha)

Dílčí výměra
zemědělské
půdy(ha)
1,44
0,51
0,12
2,30
0,04
6,36
0,33

12,33

kultura

orná, ttp
orná
Orná
orná

Výměra
nezeměděl
ských
pozemků
(ha)
0,01
0,66

orná
0,31
0,17
0,06
0,02
1,23

11,1

Přehled předpokládaného odnětí ZPF – plochy přestavbové:

Číslo
lokality
II/3
II/1
II/4
II/5
II/6
II/7
souhrn

Návrh
funkčního
využití
lokality

Celková
výměra
lokality

bydlení

0,12
0,11
0,09
0,01
0,09
0,12
0,54

dopravní
plochy a
zařízení
bydlení

Dílčí výměra
zemědělské
půdy(ha)

BPEJ

Třída
ochrany

35700
30700

II
III

0,12
0,11

orná
zahrada

35700

II

0,01

orná

30600

III

0,12
0,36

ttp

(ha)

kultura

Výměra
nezeměděl
ských
pozemků
(ha)

0,09
0,09
0,18

Dle zák. 289/1995 Sb., o lesích, konkrétně dle § 14 odst. 2, v platném znění, je nutno respektovat
ochranné pásmo lesa 50 m od hranice lesa. Stavby v tomto pásmu podléhají souhlasu státní
správy na úseku lesního hospodářství. Do tohoto pásma zasahují lokality II/10 a II/11.

j)

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění, vyhodnocení připomínek

Námitky k návrhu Změn nebyly v zákonné lhůtě podány. V zákonné lhůtě řízení o Změně byla podána
připomínka resp. nesouhlas sousedního Města Kopidlno ke změnové lokalitě II/11 a připomínky
organizací-vyhodnocení viz tabulka níže.
Město Kopidlno,
nesouhlas se změnovou lokalitou II/11 z důvodu nedaleké zástavby rodinnými
Hilmarovo nám. 13, 507 32 domy na území města Kopidlno – neakceptováno, změnová lokalita II/11
nevyvolá žádné nároky na naddimenzování či rozšiřování technické
infrastruktury ze strany Města Kopidlo a z tohoto důvodu pořizovatel
neshledal důvody k vyřazení změnové lokality II/11 z procesu pořizování
Změn

Centrum dopravního
výzkumu, divize rozvoje
dopravy - pracoviště
Praha, Thámova 7, Praha
8, 186 00
- z pověření Ministerstva
dopravy ČR (které je
dotčeným orgánem ve
věcech dopravy pro oblast
územního plánování)

Upozorňují, že řešeným územím prochází želez. trať Kopidlno - Dolní Bousov, lok.
II/8 zasahuje do ochranného pásma dráhy, které je nutno respektovat, vč. vyhlášky
č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah. Využití ploch
musí být řešeno tak, aby v budoucnu nevznikly nároky na opatření proti
nepříznivým účinkům dopravy – ve Změně nutno uvést jako podmínku využití
dotčených ploch. Stavební činnost v OPD je možná pouze se souhlasem Drážního
úřadu. – akceptováno, ve Změnách je pro lokalitu II/ 8 stanoveno podmíněně
přípustné využití: realizace zástavby v lokalitě II/8 dle přípustného využití je
možné pouze za podmínky průkazu naplnění hygienických limitů hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb v denní a noční době

Správa železniční
dopravní cesty, státní
organizace, Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha 1

Upozorňují, že řešeným územím prochází jednokolejná neelektrifikovaná želez.
trať Kopidlno – Bakov nad Jizerou, Výstavbu objektů je nutno situovat mimo OPD
a nedoporučují kvůli negativním vlivům způsobeným provozem žel. dopravy,
případná protihluková opatření nebudou hrazena SŽDC. (lok. II/8) Požadavek na
resp. zák.č. 177/1995 Sb., zajištění bezpečnosti žel. provozu, provozuschopnosti
drážních zařízení, nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb,
být omezeny rozhledové poměry, musí být zanechán volný schůdný manipulační
prostor, průjezdný profil. Případná protipovodňová opatření v území nesmí narušit
stabilitu drážního tělesa, provozuschopnost a bezpečnost želez. provozu. Při kolizi
stavby s obvodem a s OP dráhy je třeba postupovat dle zák. č. 266/1994 Sb.
Ve Změnách je pro lokalitu II/8 je stanoveno podmíněně přípustné využití:
realizace zástavby v lokalitě II/8 dle přípustného využití je možné pouze za
podmínky průkazu naplnění hygienických limitů hluku v chráněném
venkovním prostoru staveb v denní a noční době

Vodohospodářská
a
obchodní
společnost U lokality II/2 požadují: prodloužení vodovodního řadu a kanalizačních stok +
a.s., Na Tobolce 428, 506 umístit do veřejně přístupových komunikací nebo zachovat dostatečně široký pruh
45, Jičín
pro jejich umístění na veřejném pozemku, řešit koncepčně celé území jako celek
(zásobování vodou a odkanalizování), kanalizaci řešit jako oddílnou, nová zařízení
situovat s ohledem na další připadnou novou zástavbu v navazujících lokalitách -je
uvedeno v podmínkách využití lokality a do Odůvodnění:
U lokality II/5, II/6 požadují: respektovat ochranná pásma vodohospodářských
sítí v lokalitě - je doplněno do Odůvodnění.
Na nových vodovodech požadují osadit podzemní hydranty- podrobné řešení
bude obsaženo v navazujících dokumentacích.
Povodí Labe, s.p., Víta Požadují zapracovat hranice záplavového území na Libáňském potoce do
Nejedlého 951, Hradec výkresové i textové části Změn - je uvedeno v Odůvodnění a koordinačním
Králové
výkresu

Grafická část Odůvodnění Změn II.
Koordinační výkres (výřez)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (výřez)
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Poučení:
Proti ZMĚNÁM II.-LIBÁŇ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBÁŇ a STARÉ HRADY
vydané formou opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád,ve znění pozdějších úprav, podat opravný prostředek.
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