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Obec Libavské Údolí
____________________________________________________________

Územní plán
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí, příslušné podle § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

vydává

Územní plán Libavské Údolí

A. Textová část Územního plánu Libavské Údolí:
1 Vymezení zastavěného území ................................................................................................. str. č. 8
2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ................................ str. č. 8
3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně .......................................................................................................................................... str. č. 8
4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování ..........................…... str. č. 15
5 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před
povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin apod. ........................................... str. č. 18
6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně
stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) ..……….……. str. č. 22
7

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit ...................................................................................................................... str. č. 47
8 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství , pro které lze uplatnit předkupní
právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu
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katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
.................................................................................................................................................... str. č. 49
9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona...........................str. č. 52
10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření.......................................................................................................str. č. 52
11 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci
………………………………...............……………………………………………………………........str. č. 52
12

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno

zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o
této studii do evidence územně plánovací činnosti ....................................................................str. č. 52
13 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 stanovení, zda se bude jednat
o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené
lhůty pro jeho vydání……………………………………………………….……………………...……str. č. 52
14 Stanovení pořadí změn v území (etapizace)...…………………………………….……….……str. č. 52
15 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt……………….……...str. č. 53
16 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části……...str. č. 53
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Definice používaných pojmů v ÚP Libavské Údolí:
Altán:
Je stavba, která slouží pouze k ochraně osob před povětrnostními vlivy.
Areál:
Je část pozemku, pozemek, nebo soubor pozemků sloužící jednomu funkčnímu využití. Do ploch
areálu se zahrnují plochy dotčené stávajícími i navrženými stavbami bez pozemků dotčených pouze
inženýrskými sítěmi. Není nutno vlastnictví všech pozemků v areálu. U samostatně stojících objektů
v území bez podrobnějšího rozdělení katastrálních hranic pozemků mezi objekty (např. sídliště), je
areálem celé území náležející ke společnému pozemku.
Doplňkové vybavení:
Doplňkovým vybavením se rozumí stavby a zařízení, které slouží jako doplněk pro využití hlavní
funkce vymezené lokality, jako např. WC, altány, vyhlídky, pomníky, apod.
Dočasná stavba:
Dočasná stavba je stavba, u níž stavební úřad omezil dobu jejího trvání, tedy dobu její existence.
Doba trvání stavby je určena ve stavebním povolení a v kolaudačním rozhodnutí. Po uplynutí této
doby je stavebník povinen tuto stavbu odstranit a dotčené území navrátit do původního stavu.
Drobná výroba:
Rozumí se objekty výrobního zařízení malého rozsahu co do zastavění pozemku, počtu
zaměstnanců a objemu přepravy.
2

Objekt drobné výroby je zařízení, jehož plocha celkem ve všech podlažích nepřesahuje 200 m .
Drobný mobiliář:
Drobným mobiliářem v parteru veřejných prostranství se myslí lavičky, odpadkové koše, informační
tabule, kašna, hodiny, umělecké dílo do v. 4 m, vodotrysk, fontány.
Drobným mobiliářem v kulturní krajině se myslí lavičky, odpadkové koše, informační tabule, pomníky,
dřevěné rozhledny do v. 20 m, rozcestníky, studánky.
Hřiště pouze pro předškolní a školní mládež:
Vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště s herními prvky se zaměřením na sportovní činnosti
(kolotoč, šplhací sestavy, stěny, pružinové a vahadlové houpačky, skluzavky, dřevěné herní prvky
atd.) dětí předškolních a školních dětí splňující normy EU a ČSN na zařízení a povrchy dětského
hřiště.
Maloobchod:
2

Maloobchodem se rozumí obchodní zařízení, objekt, který slouží k obchodu do 600 m zastavěné
plochy s nezbytnými parkovacími plochami.
Provozy nerušících služeb, výrob a chovů:
Nerušící provozy se rozumí takové činnosti, které neobtěžují hlukem či zápachem a dalšími
negativními účinky nad přípustnou míru danou hygienickými předpisy stanovené pro vymezenou
lokalitu.
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Regulativy prostorového využití:
1. koeficient míry využití území – udává maximální procentní podíl zastavěné plochy pozemku nebo
pozemků k celkové ploše pozemku nebo pozemků v území
2. maximální podlažnost - udává maximální počet nadzemních podlaží objektu včetně podkroví.
Podlažnost objektu tedy může být v rozmezí 0 až maximální počet nadzemních podlaží. Posuzovaná
konstrukční výška podlaží je stanovena max. 4 m. Stavby s vyšší konstrukční výškou nesmí svým
součtem konstrukčních výšek překročit násobek maximální posuzované konstrukční výšky a počtu
nadzemních podlaží.
3. minimální procento ozelenění pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevněných ploch
zeleně k celkové ploše pozemku nebo pozemků areálu.
Při posuzování procenta ozelenění pozemku je možné realizovat max. 1/3 ozeleněných ploch jako
součást objektu (např. střešní zahrada atd.).
Pro účely stanovení maximálního procenta zastavění a minimálního procenta ozelenění pozemku
určeného pro výstavbu se rozlišuje:
a) zastavěná část pozemku
b) ozeleněná část pozemku
c) ostatní nezastavěná část pozemku (např. zpevněná plocha, odstavné stání, vodní plocha,
manipulační plocha atd.)
Rušící zařízení:
Rušící zařízení se rozumí objekty, jejichž negativní účinky a vlivy omezují, obtěžují a ohrožují (včetně
ohrožení dobré pověsti) sousedství, obytnou pohodu a hlavní funkci stanovenou ve vymezené lokalitě,
nad přípustnou míru (např. herny, erotické salony, diskotéky, tančírny, noční kluby apod.)
Služby:
Službami se rozumí stavby a zařízení nevýrobního charakteru, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje
2

200 m , s výjimkou rušících zařízení.
Zařízení a stavby pro obsluhu vymezené lokality:
Rozumí se taková zařízení a stavby, jejichž kapacity svým rozsahem v podstatě nepřesahují
- v územích pro bydlení potřeby trvale bydlících obyvatel lokality, ve které jsou umístěny
- v územích ostatních potřeby trvale a dočasně přítomných osob v lokalitě ve které jsou umístěny.
Zařízení zábavy:
Zařízení zábavy jsou všeobecně zařízení, kde se dají pořádat kulturní a společenské akce. Tímto se
rozumí herny (bowling, kulečník..), kina, divadla, komunitní centra, sportovní haly, tělocvičny, kulturní
dům, restaurace.
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1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hranice zastavěného území Libavské Údolí (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 31.07.2012. Tato
hranice ZÚ je zakreslena na všech výkresech grafické části Územního plánu Libavské Údolí (dále jen
ÚP) kromě v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000 a na všech
výkresech grafické části odůvodnění ÚP kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000.

2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
∗

Urbanistická struktura území zůstane zachována – v řešeném území se bude rozvíjet jak
samotná obec Libavské Údolí tak i sídlo Kolová. Obec Libavské Údolí ani sídlo Kolová
nebudou navrženou výstavbou propojeny. Nadále budou rozvíjena jako izolovaná sídla
v kulturní krajině.

∗

V řešeném území obce Libavské Údolí není navržena žádná plocha bez vazby na stávající
sídelní strukturu kromě plochy pro bydlení (rozv. pl. Z15), která navazuje na rozvoj
sousedního města Kynšperk nad Ohří.

∗

K rozvoji budou využity především plochy v ZÚ – proluky v ZÚ, další nevyužité plochy v ZÚ a
plochy přestavby. Další plochy pro rozvoj jsou navrženy v těsném kontaktu se ZÚ.

∗

V území převládají především rozvojové plochy pro bydlení, pro plochy smíšené obytné, pro
plochy rekreace a veřejná prostranství či dopravní infrastrukturu.

∗

V sídle Kolová je navržena plocha specifická jako rozšíření stávajícího areálu Věznice
Kynšperk nad Ohří a to severním a východním směrem.

∗

V kulturní krajině je zapracován ÚSES a plocha změny v kulturní krajině (ozn. K1) vodní

∗

V kulturní krajině nebudou umisťovány žádné VTE, MVE ani areály FVE.

plocha s retenční funkcí jako opatření ke zvýšení retenčních schopností území.

3

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
3.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
∗

Centrem území zůstává obec Libavské Údolí, která se bude i nadále rozvíjet jako polyfunkční
obytně obslužná obec, zajišťující svým obyvatelům podmínky pro bydlení, služby, rekreaci a
pracovní příležitosti. ÚP zároveň navrhuje plochu veřejného prostranství – veřejná zeleň –
park v centrální části obce Libavské Údolí a plochu veřejného prostranství – se specifickým
využitím – veřejná zeleň – lesopark na místě bývalého zámeckého parku.

∗

Obec Libavské Údolí se bude rozvíjet zejména jižním a jihozápadním směrem. Hlavní důraz
rozvoje je zaměřen na plochy bydlení. Mimo ploch bydlení se rozvoj obce Libavské Údolí
soustřeďuje na plochy rekreace – zahrádkové osady s možností chatek menšího rozsahu (do
2

2

35 m ) a zahrádkové osady s možností chatek většího rozsahu (do 80 m ), plochy veřejných
prostranství s místní komunikací a plochy dopravní infrastruktury.
∗

Sídlo Kolová se bude i nadále rozvíjet jako klidové obytně rekreační sídlo. V sídle jsou
navrženy plochy bydlení, plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci, plochy
smíšené obytné, plochy veřejných prostranství s místní komunikací, plochy veřejných
prostranství se specifickým využitím – veřejná zeleň – ochranná a izolační zeleň, plochy
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veřejných prostranství – veřejná zeleň – parky, plochy technické infrastruktury a plochy
dopravní infrastruktury.
∗

Plochy přestavby jsou navrženy pro rekreaci, veřejné prostranství a smíšené bydlení.

3.2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
Návrh plošného a prostorového uspořádání území respektuje strukturu a postavení jednotlivých sídel
v řešeném území:
Obec Libavské Údolí
∗

Plochy pro bydlení jsou navrženy v jižní části centra obce (rozv. pl. Z9, Z10 a Z11),
jihozápadním směrem u vodojemu (rozv. pl. Z14) a mezi obcí Libavské Údolí a sídlem Kolová
v tzv. Trčkově zatáčce (rozv. pl. Z15).

∗

2

Plochy rekreace – zahrádková osada s možností chatek menšího rozsahu (do 35 m )jsou
řešeny na západě obce severovýchodně od hřiště (rozv. pl. Z2), jižně nad OÚ (rozv. pl. Z6),
na východě obce severně nad bytovými domy (rozv. pl. Z7), na východě obce jižně nad ZŠ
(rozv. pl. Z8) a na jihozápadě obce u vodojemu (rozv. pl. Z13).

∗

2

Plochy rekreace – zahrádková osada s možností chatek většího rozsahu (do 80 m ) jsou
řešeny na západě obce severně nad hřištěm (rozv. pl. Z1).

∗

Plocha technické infrastruktury je navržena východně od OÚ pro sběrný dvůr (rozv. pl. Z5).

∗

Plocha dopravní infrastruktury je navržena jako komunikace na jihozápadě obce pro napojení
rozvojových ploch (rozv. pl. Z12).

∗

Plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba je navržena v centru obce jako sklad
techniky pro úpravy veřejných prostor (rozv. pl Z4).

∗

V území jsou navrženy také plochy veřejného prostranství (rozv. pl. Z3) a to jako plocha
veřejného prostranství s místní komunikací, která je řešena v návaznosti na stávající síť
místních komunikací, tak i pro obsluhu rozvojových ploch, plocha veřejného prostranství –
veřejná zeleň – park v centrální části obce Libavské Údolí (rozv. pl. Z31) a plocha veřejného
prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – lesopark na místě bývalého
zámeckého parku (rozv. pl. Z32).

∗

Plochy přestavby v obci jsou navrženy pro plochu veřejného prostranství se specifickým
využitím – veřejná zeleň jako přestavba a asanace původní ČOV v obci na severozápadě u
výrobního areálu a plocha smíšená obytná jako přestavba bývalé kotelny na východě obce.

Sídlo Kolová
∗

Plochy bydlení jsou navrženy na historických stavebních parcelách podél silnice do Kynšperka
nad Ohří (rozv. pl. Z16), jako dostavba nevyužitého území v ZÚ v centrální části sídla (rozv.
pl. Z18), na východním okraji sídla směrem k Věznici Kynšperk nad Ohří (rozv. pl. Z21 a Z30),
u penzionu U Čertova mlýna (rozv. pl. Z26).

∗

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci jsou navrženy u penzionu U Čertova
mlýna (rozv. pl. Z27).

∗

Plocha smíšená obytná – venkovská je navržena severně pod sídlem (rozv. pl. Z17).

∗

Plochy veřejného prostranství se specifickým využitím – veřejná zeleň – ochranná a izolační
zeleň jsou navrženy podél západního okraje areálu Věznice Kynšperk nad Ohří (rozv. pl. Z22)
a podél severozápadního okraje rozšířeného areálu Věznice Kynšperk nad Ohří (rozv. pl.
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Z25), plocha veřejného prostranství – veřejná zeleň – park je navržena podél cesty k penzionu
U Čertova mlýna (rozv. pl. Z23).
∗

V území jsou navrženy také plochy pro veřejné prostranství (rozv. pl Z19 a Z20) na jihu sídla a
(rozv. pl. 28) ve východní části sídla kolem penzionu U Čertova mlýna a to jako plochy
veřejného prostranství s místní komunikací, které jsou řešeny v návaznosti na stávající síť
místních komunikací, tak i pro obsluhu rozvojových ploch.

∗

Plocha pro dopravní infrastrukturu je navržena jako cyklotrasa a naučná stezka okolo vrchu
Hradiště (rozv. pl. Z29).

∗

Plocha specifická je navržena jako rozšíření areálu Věznice Kynšperk nad Ohří (rozv. pl. Z24).

∗

Plocha přestavby (P3) je navržena pro plochu rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
jako přestavba bývalého Čertova mlýna, která je určena pro obnovu původních staveb na
místě bývalého Čertova mlýna.

∗

Obec Libavské Údolí si i nadále ponechá příměstský charakter a sídlo Kolová si ponechá
venkovský charakter při zohlednění kulturních a historických hodnot stávajících staveb.
Navržená výstavba nebude vytvářet výškové ani hmotové dominanty území.

∗

V zahrádkových osadách v obci je možno umisťovat stavby pro rodinnou rekreaci
limitovaného půdorysu i objemu a to: v plochách rekreace – zahrádková osada s možností
2

chatek menšího rozsahu do 35 m zastavěné plochy a v plochách rekreace – zahrádková
2

osada s možností chatek většího rozsahu do 80 m zastavěné plochy.
∗
∗

Stromořadí na zastavitelné ploše bydlení Z30 bude zachováno.
Na pozemcích, v zařízeních a objektech je možno dále provozovat stávající funkce, i když
nejsou v souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativně ovlivňovat
základní funkci území nebo plochy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro
opatření podle zákona.

∗

Stavby a zařízení umisťovat – tzn. povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich
užívání – a rozhodovat o změně využití je možno jen v souladu s charakteristikou území nebo
plochy.

3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na v. č. 1 Výkres základního
členění území, M 1:5 000, v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000.
ÚP navrhuje na území obce tyto zastavitelné plochy v jedné etapě a to jako dostavbu proluk a
dalšího nevyužitého území v ZÚ nebo jako plochy za hranicí ZÚ na úkor kulturní krajiny.
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∗ Zastavitelné plochy
OBEC LIBAVSKÉ ÚDOLÍ
označení

popis plochy

plochy
Z1

plocha rekreace na západě obce severně pod
hřištěm

Z2

plocha rekreace na západě obce
severovýchodně od hřiště

Z3

katastrální
území
Libavské Údolí
Libavské Údolí

plocha veřejného prostranství s místní
komunikací v centru obce od bytových domů

Libavské Údolí

směrem k fotbalovému hřišti
Z4

plocha výroby jako sklad techniky pro úpravy
veřejných prostor v centru obce

Z5

plocha technické infrastruktury pro sběrný dvůr
východně od OÚ

Z6

plocha rekreace jižně nad OÚ

Z7

plocha rekreace na východě obce severně nad
bytovými domy

Z8
Z9

plocha rekreace na východě obce jižně nad ZŠ
plocha bydlení severozápadně od ZŠ v centru
obce

Z10

plocha bydlení v centrální části obce nad
bytovými domy západně od silnice III/2124

Z11

plocha bydlení na západě obce u fotbalového
hřiště

Libavské Údolí
Libavské Údolí
Libavské Údolí
Libavské Údolí
Libavské Údolí
Libavské Údolí
Libavské Údolí
Libavské Údolí

sídlo
Libavské

způsob využití plochy – rozloha v ha
rekreace – RZ2 – 0,09 ha

Údolí
Libavské

rekreace – RZ1 – 1,63 ha

Údolí
Libavské

veřejná prostranství – PV – 0,32 ha

Údolí
Libavské

výroba – VD – 0,02 ha

Údolí
Libavské

technická infrastruktura – TO – 0,04 ha

Údolí
Libavské

rekreace – RZ1 – 0,5878 ha

Údolí
Libavské

rekreace – RZ1 – 0,07 ha

Údolí
Libavské

rekreace – RZ1 – 0,36 ha

Údolí
Libavské

bydlení – BV – 0,06 ha

Údolí
Libavské

bydlení – BV – 0,67 ha

Údolí
Libavské

bydlení – BV – 1,7 ha

Údolí
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Z12

plocha dopravní infrastruktury pro napojení
rozv. ploch na jihozápadě obce

Z13

plocha rekreace na jihozápadě obce u

Libavské Údolí

vodojemu
Z14
Z15

plocha bydlení na jihozápadě obce u vodojemu
plocha bydlení mezi obcí Libavské Údolí a
plocha veřejného prostranství – veřejná zeleň –
park v centrální části obce

Z32

Libavské Údolí
Libavské Údolí

sídlem Kolová v tzv. Trčkově zatáčce
Z31

Libavské Údolí

Libavské Údolí

plocha veřejného prostranství – se specifickým
využitím pro lesopark na místě bývalého

Libavské Údolí

zámeckého parku

Libavské

doprava – DS – 0,08 ha

Údolí
Libavské

rekreace – RZ1 - 0,38 ha

Údolí
Libavské

bydlení – BV – 2,22 ha

Údolí
Libavské

bydlení – BV – 0,65 ha

Údolí
Libavské

veřejné prostranství – ZV – 0,61 ha

Údolí
Libavské

veřejné prostranství – PX3 – 1,9 ha

Údolí

SÍDLO KOLOVÁ
označení
plochy
Z16

katastrální

popis plochy
plochy

bydlení

na

historických

území
stavebních

parcelách podél silnice do Kynšperka nad Ohří
Z17
Z18

plocha smíšená obytná severně pod sídlem
plocha

bydlení

jako

dostavba

nevyužitého

území v ZÚ v centrální části sídla
Z19

plocha veřejného prostranství se zklidněnou
místní komunikací na jihu sídla

Z20

plocha

veřejného

prostranství

s

místní

komunikací na jihu sídla
Z21

plocha bydlení na východním okraji sídla

Libavské Údolí
Libavské Údolí
Libavské Údolí
Libavské Údolí
Libavské Údolí
Libavské Údolí

sídlo
Libavské

způsob využití plochy – rozloha v ha
bydlení – BV – 0,70 ha

Údolí
Libavské

smíšené obytné – SV – 1,18 ha

Údolí
Libavské

bydlení – BV – 0,31 ha

Údolí
Libavské

veřejná prostranství – PV – 0,0864 ha

Údolí
Libavské

veřejná prostranství – PV – 0,08 ha

Údolí
Libavské

bydlení – BV – 0,86 ha
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směrem k Věznici Kynšperk nad Ohří
Z22

Údolí

plocha veřejného prostranství - se specifickým
využitím podél západního okraje areálu

Libavské Údolí

Věznice Kynšperk nad Ohří
Z23

plocha veřejného prostranství - veřejná zeleň park podél cesty k penzionu U Čertova mlýna

Z24

Libavské Údolí

plocha specifická - rozšíření areálu Věznice
Kynšperk nad Ohří severním a východním

Libavské Údolí

směrem v sídle Kolová
Z25

plocha veřejného prostranství - se specifickým
využitím

podél

severozápadního

okraje

Libavské Údolí

rozšířeného areálu Věznice Kynšperk nad Ohří
Z26

plocha bydlení v sídle u penzionu U Čertova
mlýna

Z27

plocha rekreace individuální u penzionu U
Čertova mlýna

Z28

plocha

veřejného

prostranství

s

Libavské Údolí
Libavské Údolí

místní

komunikací ve východní části sídla kolem

Libavské Údolí

penzionu U Čertova mlýna
Z29

plocha dopravní infrastruktury jako cyklotrasa a
naučná stezka okolo vrchu Hradiště

Z30

Libavské Údolí

plocha bydlení na východním okraji sídla podél
západního okraje rozšířeného areálu Věznice
Kynšperk nad Ohří

Libavské Údolí

Libavské

veřejná prostranství – PX2 – 0,23 ha

Údolí
Libavské

veřejná prostranství – ZV – 0,28 ha

Údolí
Libavské

plochy specifické – X – 11,35 ha

Údolí
Libavské

veřejná prostranství – PX2 – 0,22 ha

Údolí
Libavské

bydlení – BV – 0,17 ha

Údolí
Libavské

rekreace – RI – 0,51 ha

Údolí
Libavské

veřejná prostranství – PV – 0,24 ha

Údolí
Libavské

doprava – DS – 0,94 ha

Údolí
Libavské

bydlení – BV – 0,23 ha

Údolí
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3. 4 PLOCHY PŘESTAVBY
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny plochy přestavby na v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000, v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000.
ÚP navrhuje na území obce tyto plochy přestavby v jedné etapě a to jako přestavbu dnes nefunkčních nebo nevyhovujících objektů a areálů v hranicích ZÚ.

∗ Plochy přestavby
OBEC LIBAVSKÉ ÚDOLÍ
označení
plochy
P1

katastrální

popis plochy

území

sídlo

veřejná prostranství – PX1 – 0,07 ha

přestavba a asanace původní ČOV v obci na
severozápadě u výrobního areálu
na

plochu

veřejného

prostranství

-

se

způsob využití plochy – rozloha v ha

Libavské Údolí

Libavské
Údolí

specifickým využitím
P2

přestavba bývalé kotelny na východě obce na
plochu smíšenou obytnou

Libavské Údolí

Libavské

smíšené obytné – SK – 1,41 ha

Údolí

SÍDLO KOLOVÁ
označení

popis plochy

plochy
P3

přestavba bývalého Čertova mlýna na plochu
rekreace

katastrální
území
Libavské Údolí

sídlo
Libavské

způsob využití plochy – rozloha v ha
rekreace – RI – 0,05 ha

Údolí
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3.5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
∗

ÚP vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň (veřejnou zeleň) v zastavěném území a na

zastavitelných plochách a plochách přestavby jako součást ploch veřejných prostranství. Jsou
rozlišována veřejná prostranství se specifickým využitím - veřejná zeleň (PX1), veřejná prostranství se
specifickým využitím - ochranná a izolační zeleň (PX2), veřejná prostranství se specifickým využitím –
lesopark (PX3) a veřejná prostranství - veřejná zeleň - park (ZV).
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazena veřejná prostranství, jejichž součástí je veřejná zeleň,
na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000. Rozvojové plochy veřejné zeleně jsou zakresleny rovněž na v. č.
4 Výkres koncepce uspořádání krajiny. M 1:5 000 a v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M
1:5 000.
∗

ÚP navrhuje plochu veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň na ploše

původní ČOV jako přestavbu a asanaci v obci Libavské Údolí na severozápadě u výrobního areálu
(rozv. pl. P2).
∗

ÚP navrhuje plochy veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – ochranná

a izolační zeleň – podél západního okraje areálu Věznice Kynšperk nad Ohří (rozv. pl. Z22), podél
severozápadního okraje rozšířeného areálu Věznice Kynšperk nad Ohří (rozv. pl. Z25),
∗

ÚP navrhuje plochy veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – lesopark

na místě bývalého zámeckého parku (rozv. pl. Z32).
∗

ÚP navrhuje plochy veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – park –

v centrální části obce Libavské Údolí (rozv. pl. Z31) a podél cesty k penzionu U Čertova mlýna (rozv.
pl. Z23)
∗

Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP zahrnuta vždy jako součást areálu a ploch občanského

vybavení, smíšeného bydlení, výroby a skladování a technické infrastruktury. Vyhrazená zeleň u RD
nebo staveb k rodinné rekreaci je zahrnuta do ploch bydlení nebo rekreace.

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ
4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Na území obce je řešena pouze doprava silniční při zohlednění omezení vyplývající z letecké
dopravy.
V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy dopravní infrastruktury na
v. č. 2 Hlavní výkres, , M 1:5 000, v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny, M 1:5 000, v. č. 5
Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000.
4.1.1 Silniční doprava
ÚP nemění stávající koncepci silniční dopravy v řešeném území. Rychlostní komunikace R6, která je
řešena v ZÚR KK jako VPS D.03 – stavba rychlostní silnice R6 v úseku Hory – Kamenný Dvůr, je již
realizována.
ÚP stabilizuje pouze vybrané místní komunikace a to jako veřejná prostranství, jejichž součástí
je místní komunikace. Jako rozvojové plochy silniční dopravy řeší ÚP dopravní napojení rozv. ploch
na jihozápadě obce a koridor pro cyklotrasu a naučnou stezku.
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Navržené zastavitelné plochy veřejných prostranství a plochy silniční dopravy navazují na systém
místních komunikací.
4.1.2 Letecká doprava
Řešené území bude i nadále dotčeno ochranným pásmem zařízení zajišťující letecký provoz a
ochranný pásmem veřejného vnitrostátního letiště Cheb s výškovým omezením staveb.

4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce rozvoje vodního hospodářství, elektrorozvodů
a plynovodů na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000.
4.2.1 Vodní hospodářství
Stávající koncepce zásobování obce i sídla včetně areálu věznice pitnou vodou gravitačně ze
systému skupinového vodovodu Horka z VDJ na jihozápadě obce Libavské Údolí bude zachována.
Rozvojové plochy v obci i sídle budou zásobeny pitnou vodou ze stávajícího systému veřejného
vodovodu, resp. rozšířením stávajících řadů, jejich prodloužením a zokruhováním. Navržené
vodovodní potrubí bude ukládáno do veřejně přístupných pozemků.
Stávající systémy likvidace odpadních vod v území budou zachovány.
Rozvojové plochy v obci budou odkanalizovány systémem jednotné kanalizace na stávající ČOV
Libavské Údolí ve výrobní zóně. Původní obecní ČOV je navržena k asanaci a přestavbě.
Rozvojová plocha věznice v Kolové bude odkanalizovaná do stávající ČOV v areálu věznice.
V Kolové bude i nadále zachován individuální systém likvidace odpadních vod s důrazem na
domovní čistírny odpadních vod u novostaveb.
Dešťová voda z rozvojových ploch v blízkosti vodotečí bude po jejich nadržení na pozemcích
odvedena do těchto vodotečí.
4.2.2 Zásobování elektrickou energií
ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území obce elektrickou energií systémem trafostanic a
venkovním i podzemním vedením VN 22kV. Stávající trafostanice budou osazeny na plný výkon a
budou doplněny navrženými trafostanicemi ve vazbě na rozvojové plochy.
ÚP nevylučuje umístění fotovoltaických panelů na střechách a fasádách staveb v obci Libavské Údolí
a sídle Kolová.
4.2.3 Zásobování plynem
Stávající systém zásobování obce plynem středotlakým plynovodem z regulační stanice plynu
severozápadně od obce bude zachován.
Zastavitelné plochy a plochy přestavby v obci budou na tento systém zásobování plynem postupně
napojeny.
4.2.4 Zásobování území teplem
ÚP nenavrhuje na území obce žádnou centrální soustavu zásobovaní teplem. ÚP zachovává na
území obce stávající systém individuálního vytápění objektů s důrazem na ekologicky únosné palivo a
obnovitelné zdroje.
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4.2.5 Sdělovací rozvody
Stávající podmínky pro napojení výstavby na sdělovací rozvody zůstanou zachovány.
4.2.6 Nakládání s odpadem
ÚP navrhuje v obci sběrný dvůr jako plochu technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení
pro nakládání s odpady, rozv. pl. Z5. ÚP i nadále zachovává dosavadní systém likvidace směsného
komunálního odpadu, nebezpečného i nadměrného odpadu z území obce dle obecně závazné
vyhlášky obce o nakládání s odpadem.
Rozvojové plochy pro bydlení, rekreaci, plochy smíšené obytné i plochy výroby a skladování budou
napojeny na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu v obci.

4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ CHARAKTERU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
ÚP žádné rozvojové plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury na území obce
nenavrhuje.

4.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
ÚP navrhuje veřejná prostranství jako zastavitelné plochy a plochy přestavby, které jsou zobrazeny
v grafické části vlastního ÚP na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:5 000, v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání
krajiny, M 1:5 000, .v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:5 000.
ÚP rozlišuje 2 zcela odlišné druhy veřejných prostranství na území obce:


VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ OZN. PV, jejichž součástí je vždy místní komunikace.

ÚP navrhuje v zastavěném území, v zastavitelných plochách a v plochách přestavby místní obslužné
komunikace a pěší zóny jako součásti veřejných prostranství. Tato navržená veřejná prostranství
navážou na stávající systémy veřejných prostranství s místními komunikacemi. ÚP v území stabilizuje
pouze základní systém místních komunikací. Většina místních komunikací je řešená jako součást
ploch s rozdílným využitím území.


VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM OZN. PX, ZV jejichž součástí je vždy
veřejná zeleň.

ÚP navrhuje v zastavěném území, v zastavitelných plochách a plochách přestavby plochy veřejné
zeleně (veřejně přístupné sídelní zeleně) jako veřejná prostranství se specifickým využitím – veřejná
zeleň (PX1), veřejná prostranství se specifickým využitím - s ochrannou a izolační funkcí (PX2),
veřejná prostranství se specifickým využitím – lesopark (PX3) a veřejná prostranství - veřejná zeleň
charakteru parku (ZV). Tato navržená veřejná prostranství sledují stávající systém veřejných
prostranství s veřejnou zelení v obci (blíže viz. kap.3.5).
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5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN APOD.
5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce uspořádání krajiny na v. č. 4 Výkres koncepce
uspořádání krajiny, M 1:5 000. ÚSES jako součást koncepce krajiny je zobrazen na v. č. 2 Hlavní
výkres, M 1:5 000.
ÚP zachovává krajinné typy lesozemědělské krajiny vrchovin vrcholně středověké kolonizace
Hercynica.
ÚP navrhuje na území obce celkem 1 změnu v krajině ozn. K1 - vodní plocha s retenční funkcí
v centrální části obce při jižní hranici ZÚ jako opatření ke zvýšení retenčních schopností území.
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* Plochy změn v krajině
označení

popis plochy

plochy
K1

vodní plocha s retenční funkcí v centrální části obce Libavské
Údolí

katastrální
území
Libavské
Údolí

způsob využití plochy
plochy vodní a vodohospodářské - W
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5.2 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje ÚP v grafické části ve v. č. 2 Hlavní
výkres, M 1:5 000, v grafické části odůvodnění ÚP ve v. č. 1 Koordinační výkres, M 1:5 000. ÚSES je
zobrazen samostatně jako část koncepce krajiny v grafické části odůvodnění ÚP v příloze A.1 Krajina
- ÚSES, M 1:5 000.
ÚP přebírá stávající prvky regionálního systému ekologické stability ze ZÚR KK včetně ochranného
pásma NRBK K40 a dále je zpřesňuje do podrobnosti katastrální mapy. ÚP dále navrhuje prvky
lokálního systému ekologické stability. Funkční využití všech ploch biocenter a biokoridorů ÚSES na
území obce Libavské Údolí musí být v souladu s navrženými opatřeními v popisu jednotlivých
skladebních částí ÚSES:
LOKÁLNÍ BIOCENTRA FUNKČNÍ
číslo:

3

název:

Pod silnicí

opatření:

Ponechat spontánnímu vývoji

prvek, úroveň:

LOK BC FUN

katastrální území, p. p. č.:

Libavské Údolí, p. p. č. 248/1, 255, 264, 256, 334/4

LOKÁLNÍ BIOCENTRA NEFUNKČNÍ
číslo:

1

název:

Hradiště

opatření:

V původních porostech preferovat přirozenou obnovu - výhradně
místní ekotypy. Ve smrčinách zvýšit podíl dubu, buku, event. dalších
listnáčů (javory, lípa, jilm apod.) i jedle a borovice. Postupně
redukovat smrk a modřín. Vyloučit chemizaci - vč. kontaminace PHM
a technologie narušující půdní povrch. Respektovat valy bývalého
hradiště.

prvek, úroveň:

LOK BC NEFUN

katastrální území, p. p. č.:

Libavské Údolí, p. p. č. 248/1, 264, 289

REGIONÁLNÍ BIOKORIDORY FUNKČNÍ
číslo:

992

název:

Libavský vrch - Studánka

opatření:

Zachovat přirozené úseky toků včetně břehových porostů a olšin,
zlepšit dřevinnou skladbu na přilehlých svazích ve prospěch listnáčů,
borovice a jedle na úkor smrku a modřínu.

prvek, úroveň:

REG BK FUN

katastrální území, p. p. č.:

Libavské Údolí, p. p. č. 248/1, 156/1, 246, 1/3, 1/1, 264, 249, 35/1,
265, 243, 262, 268, 247, 170, 17, 18, 263, 261, 254, 244, 16, 253,
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26/1, 237, 287, 241, 242, 271/1, 260, 19/2, 19/1, 285/2, 288, 250, 236,
240, 160, 272, 235, 19/3

číslo:

20 118

název:

RBK 992 - RBC Pod Bystřinou (mimo obec)

opatření:

Zachovat přirozené úseky toku včetně břehových porostů

a olšin,

zlepšit dřevinnou skladbu na přilehlých svazích ve prospěch listnáčů,
borovice a jedle na úkor smrku a modřínu.
prvek, úroveň:

REG BK FUN

katastrální území, p. p. č.:

Libavské Údolí, p. p. č. 248/1, 255, 264, 257, 258, 266, 259, 267

5.3 PROSTUPNOST KRAJINY
ÚP zvyšuje prostupnost krajinou návrhem cyklotrasy a naučné stezky okolo vrchu Hradiště jako rozv.
pl. Z29.

5.4 OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ
ÚP navrhuje v kulturní krajině tato opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení v území:


zvýšení retenčních schopností území

WR1 - vodní plocha s retenční funkcí v centrální části obce Libavské Údolí – plocha změn v krajině K1

5.5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM
ÚP nenavrhuje v kulturní krajině žádná jiná protipovodňová opatření v krajině.

5.6 OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
ÚP navrhuje zpřesnění vymezení prvků ÚSES na území obce Libavské Údolí do podrobnosti
katastrální mapy, ale nenavrhuje žádné opatření ke zvýšení ekologické stability území jako založení
prvku ÚSES.

5.7 OPATŘENÍ K OCHRANĚ NEBO ROZVOJI PŘÍRODNÍHO A KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
ÚP nenavrhuje na území obce žádná opatření v krajině k ochraně nebo rozvoji kulturního dědictví.

5.8 KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
ÚP jednoznačně zvýší rekreační potenciál území těmito návrhy:
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- návrh ploch rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci u penzionu U Čertova mlýna (Z27) a
jako přestavba bývalého Čertova mlýna pro obnovu původních staveb (P3),
- návrh ploch rekreace – zahrádkové osady s možností chatek menšího rozsahu na západě obce
severovýchodně od hřiště (Z2), jižně nad OÚ (Z6), na východě obce severně nad bytovými domy (Z7),
na východě obce jižně nad ZŠ (Z8) a na jihozápadě obce u vodojemu (Z13),
- návrh ploch rekreace - zahrádkové osady s možností chatek většího rozsahu na západě obce
severně pod hřištěm (Z1),
- návrh veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň na ploše původní ČOV na
severozápadě u výrobního areálu (P1),
- návrh veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – ochranná a izolační zeleň –
podél západního okraje areálu Věznice Kynšperk nad Ohří (Z22), podél severozápadního okraje
rozšířeného areálu Věznice Kynšperk nad Ohří (Z25),
- návrh veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – lesopark na místě bývalého
zámeckého parku (Z32),
- návrh veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – park – v centrální části
obce Libavské Údolí (Z31), podél cesty k penzionu U Čertova mlýna (Z23),
- návrh cyklotrasy a naučné stezky okolo vrchu Hradiště (Z29).

5.9 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
ÚP nemění stávající koncepci ochrany nerostného bohatství.

6

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ
STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE
KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ
PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ
PODMÍNĚNĚ

PŘÍPUSTNÉHO

VYUŽITÍ

TĚCHTO

PLOCH

A

STANOVENÍ

PODMÍNEK

PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO
RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY
ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A
INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)
Území obce Libavské Údolí je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto navržené
plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území obce
Libavské Údolí.
Navržené plochy s rozdílným způsobem využití vymezuje grafická část vlastního ÚP na v. č. 2 Hlavní
výkres, M 1:5 000.
ÚP vymezuje tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití:
* Plochy bydlení (B)
- bydlení – v bytových domech – BH,
- bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV.
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* Plochy rekreace (R)
- rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci – RI,
- rekreace – zahrádkářské osady s možností chatek menšího rozsahu – RZ1,
- rekreace – zahrádkové osady s možností chatek většího rozsahu – RZ2.
* Plochy občanského vybavení (O)
- občanské vybavení – veřejná infrastruktura – OV,
- občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední – OM,
- občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá – OK,
- občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS.
* Plochy smíšené obytné (S)
- plochy smíšené obytné – venkovské – SV,
- plochy smíšené obytné – komerční – SK.
* Plochy dopravní infrastruktury (D)
- dopravní infrastruktura – silniční – DS.
* Plochy technické infrastruktury (T)
- technická infrastruktura – inženýrské sítě – TI,
- technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady - TO.
* Plochy výroby a skladování (V)
- výroba a skladování – lehký průmysl – VL.
- výroba a skladování – drobná řemeslná výroba – VD,
* Plochy veřejných prostranství (P)
- veřejná prostranství – PV,
- veřejná prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – PX1,
- veřejná prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – ochranná a izolační zeleň – PX2,
- veřejná prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – lesopark – PX3,
- veřejná prostranství – veřejná zeleň – parky – ZV.
* Plochy vodní a vodohospodářské (W)
- plochy vodní a vodohospodářské – W.
* Plochy zemědělské (A)
- plochy zemědělské – NZ
* Plochy lesní (L)
- plochy lesní – NL
* Plochy přírodní (N)
- plochy přírodní – NP
* Plochy smíšené nezastavěného území (H)
- plochy smíšené nezastavěného území – NS…
Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:
p – přírodní,
z – zemědělská,
l – lesnická,
k – kulturně historická,
o – ochranná,
v – vodohospodářská.
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* Plochy specifické (X)
- plochy specifické – věznice – X
Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné, a
nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní podmínky prostorového
uspořádání území. Pro vybrané druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP rovněž
podmínečně přípustné využití.
Pro umisťování staveb, zařízení a jiných opatřeních dle §18 ods.(5) stavebního zákona, v platném
znění se stanovují tyto omezující podmínky:
- na plochách vymezených pro ÚSES, na plochách vodních a vodohospodářských, na plochách
přírodních a na plochách smíšených nezastavěného území přírodních lze umisťovat stavby, zařízení a
jiná opatření pouze pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu , pro ochranu přírody a krajiny,
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
- zemědělské stavby lze umisťovat pouze na plochách zemědělských a na plochách smíšených
nezastavěného území zemědělských a to pouze do výšky 5 m,
- oplocení pozemků lze umisťovat pouze na plochy zemědělské nebo lesní a na plochy smíšené
nezastavěného území zemědělské nebo lesnické a to bez podezdívky, do v. 2 m a pouze pokud
neomezí prostupnost krajinou.

6.1 PLOCHY BYDLENÍ
* Bydlení v bytových domech - BH
A. Hlavní využití
bydlení v bytových domech.
B. Přípustné využití
1. bydlení v polyfunkčních bytových domech se zázemím obytné zeleně nebo zahrad s podílem
činností zajišťujících potřeby obyvatel,
2. bydlení v bytových domech se zázemím obytné zeleně nebo zahrad,
2

3. obchody do 600 m zastavěné plochy,
4. vestavěná zařízení kulturní, služby církevní, zdravotnická a zařízení školská,
5. vestavěná sportovní zařízení,
6. garáže sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí,
7. nerušící areály nevýrobních služeb,
8. pozemky související dopravní infrastruktury,
9. pozemky související technické infrastruktury,
10. veřejná prostranství,
11. víceúčelová hřiště.
C. Podmínečně přípustné využití
1. ubytovací zařízení pouze do 35 lůžek,
2. zahrádky obyvatel bytových domů pouze bez staveb,
3. veřejné stravování do 35 míst.
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D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí nad míru
přípustnou právními předpisy,
2. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 60,
2. maximální podlažnost: 6 NP + podkroví, výstavba nových bytových domů vyšších jak 3 NP je
nepřípustná
3. minimální % ozelenění: 35.

* Bydlení v rodinných domech - venkovské - BV
A. Hlavní využití
bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení a s příměsí
nerušících obslužných funkcí místního významu.
B. Přípustné využití
1. rodinné domy s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro malochov drobného
hospodářského zvířectva se zázemím užitkových zahrad,
2. rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad,
3. veřejné stravování a nerušící řemeslné provozovny sloužící pro obsluhu tohoto území,
2

4. obchody do 600 m zastavěné plochy,
5. stavby pro rodinnou rekreaci,
6. vestavěná zařízení kulturní, sociální, školská, zdravotnická a sportovní,
7. nerušící zařízení výrobních a nevýrobních služeb,
8. samostatné nezastavěné produkční a rekreační zahrady v zástavbě,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury,
11. veřejná prostranství,
12. víceúčelová hřiště,
13. garáže sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí.
C. Podmínečně přípustné využití
1. ubytování pouze do kapacity 50 lůžek v 1 objektu.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv provozy s negativní účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí nad míru přípustnou
právními předpisy,
2. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 40,
2. maximální podlažnost: 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění: 40.
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6.2 PLOCHY REKREACE
* Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI
A. Hlavní využití
plochy staveb pro rodinnou rekreaci.
B. Přípustné využití
1. stavby pro rodinnou rekreaci v zahradách,
2. rodinné domy venkovského typu s užitkovými zahradami,
3. rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad,
4. nerušící zařízení nevýrobních služeb sloužící dané lokalitě,
5. zahrádkářské osady s možností výstavby zahrádkářských chatek,
6. samostatné nezastavěné produkční a rekreační zahrady,
7. byty v nebytových domech,
8. objekty a plochy sportu sloužící dané lokalitě,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury,
11. veřejná prostranství,
12. víceúčelová hřiště.
C. Podmínečně přípustné využití
1. objekty ubytování do kapacity 20 lůžek,
2. na rozv. ploše P3 budou obnoveny stavby v původním rozsahu.
D. Nepřípustné využití
1. objekty řemeslných provozoven,
2. výroba všeho druhu a sklady,
3. bytové domy,
4. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 15,
2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění: 70.

* Rekreace - zahrádkové osady s možností chatek menšího rozsahu – RZ1
A. Hlavní využití
zahrady sdružené do zahrádkových osad za účelem pěstování zeleniny, květin a ovocných stromů
B. Přípustné využití
1. zahrádková osada s možností výstavby prostorově i plošně limitovaných staveb pro rodinnou
2

rekreaci do 35 m zastavěné plochy,
2. sady, zahrady sloužící k samozásobitelské produkci zemědělských plodin a k rekreaci,
3. pozemky související dopravní infrastruktury,
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4. pozemky související technické infrastruktury,
5. veřejná prostranství,
2

6. skleníky do 25 m ,
2

7. bazény do 40 m ,
8. dočasné účelové stavby sloužící výhradně k sezónnímu uskladnění produktů pěstební činnosti a
2

k ukrytí techniky pro údržbu zahrady do 16 m zastavěné plochy a 1 NP.
C. Nepřípustné využití
1. jakékoliv prostorově i plošně nelimitované trvalé stavby jiného než rekreačního využití,
2. jakákoliv hřiště.
D. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 15,
2. maximální podlažnost: 1 NP,
3. minimální % ozelenění: 70.

* Rekreace - zahrádkové osady s možností chatek většího rozsahu – RZ2
A. Hlavní využití
zahrady sdružené do zahrádkových osad za účelem pěstování zeleniny, květin a ovocných stromů
B. Přípustné využití
1. zahrádková osada s možností výstavby prostorově i plošně limitovaných staveb pro rodinnou
2

rekreaci do 80 m zastavěné plochy,
2. sady, zahrady sloužící k samozásobitelské produkci zemědělských plodin a k rekreaci,
3. pozemky související dopravní infrastruktury,
4. pozemky související technické infrastruktury,
5. veřejná prostranství,
2

6. skleníky do 25m ,
2

7. bazény do 40m ,
8. dočasné účelové stavby sloužící výhradně k sezónnímu uskladnění produktů pěstební činnosti a
2

k ukrytí techniky pro údržbu zahrady do 16 m zastavěné plochy a 1 NP.
C. Nepřípustné využití
1. jakékoliv prostorově i plošně nelimitované trvalé stavby jiného než rekreačního využití,
2. jakákoliv hřiště.
D. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 30,
2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění: 60.
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6.3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (O)
* Občanské vybavení - veřejná infrastruktura – OV
A. Hlavní využití
plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury.
B. Přípustné využití
1. stavby, plochy a zařízení sloužící pro:
a) vzdělávání a výchovu,
b) sociální služby a péče o rodinu,
c) zdravotní služby,
d) kulturu,
e) veřejnou správu,
f) ochranu obyvatelstva.
2. součástí areálů jsou garáže, zařízení technické infrastruktury a údržby provozů,
3. pozemky související dopravní infrastruktury,
4. pozemky související technické infrastruktury,
5. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě do 20% součtu podlahové plochy v objektu,
2. bytové a rodinné domy pouze se sociálním typem bydlení v chráněných bytech.
D. Nepřípustné využití
1. bytové domy,
2. rodinné domy,
3. výroba všeho druhu,
4. stavby pro rodinnou rekreaci,
5. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 60,
2. maximální podlažnost: 3 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění: 25.

* Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední - OM
A. Hlavní využití
plochy občanského vybavení obslužného charakteru místního významu.
B. Přípustné využití
2

1. obchody do 600 m zastavěné plochy,
2. zařízení pro ubytování, stravování,
3. zařízení pro nerušící výrobní a nevýrobní služby,
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4. zařízení cestovního ruchu,
5. kynologické areály,
6. zařízení zábavy,
7. pozemky související dopravní infrastruktury,
8. pozemky související technické infrastruktury,
9. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě do 45 % součtu podlahové plochy v objektu.
2. bytové domy s nevýrobními službami do 40 % součtu podlahové plochy v objektu.
D. Nepřístupné využití
1. výroba všeho druhu,
2. rodinné domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 60,
2. maximální podlažnost: 3 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění: 25.

* Občanské vybavení - komerční zařízení plošně rozsáhlá- OK
A. Hlavní využití
plochy občanského vybavení obslužného charakteru plošně rozsáhlá nadmístního významu.
B. Přípustné využití
1. nákupní centra,
2. provozovny místních nevýrobních služeb,
3. administrativa, stravování,
4. sklady,
5. sociální služby,
6. kulturní zařízení,
7. provozovny nerušících výrobních služeb a stavební dvory,
8. parkoviště a garáže sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí,
9. čerpací stanice pohonných hmot,
10. pozemky související dopravní infrastruktury,
11. pozemky související technické infrastruktury,
12. veřejná prostranství.
C. Nepřípustné využití
1. výroba všeho druhu,
2. rodinné domy, bytové domy,
3. stavby pro rodinou rekreaci.
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D. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 80%,
2. maximální podlažnost: 2 NP + podkroví, maximální výška římsy halové stavby 9 m nad upraveným
terénem,
3. minimální % ozelenění: 5.

* Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS
A. Hlavní využití
plochy pro tělovýchovu a sport.
B. Přípustné využití
1. sportovní areály,
2. sportovní haly,
3. nezastřešená sportovní hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a technického zázemí,
4. zastavěné pozemky jízdáren, jezdeckých areálů a jejich kluboven,
5. ostatní sportoviště v samostatných objektech,
6. zařízení pro ubytování a stravování sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí,
7. pozemky související dopravní infrastruktury,
8. pozemky související technické infrastruktury,
9. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě do 35 % součtu podlahové plochy v objektu.
D. Nepřípustné využití
1. rodinné a bytové domy,
2. stavby pro rodinnou rekreaci,
3. provozy výroby všeho druhu,
4. čerpací stanice pohonných hmot,
5. areály střelnic s technickým a sociálním vybavením,
6. golfové hřiště včetně cvičných odpalových stanovišť.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 50,
2. maximální podlažnost: 2 NP + podkroví, maximální výška římsy halové stavby 9 m nad upraveným
terénem,
3. minimální % ozelenění: 30.
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6.4 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
* Smíšené obytné venkovského typu - SV
A. Hlavní využití
bydlení v rodinných domech ve venkovských sídlech a v příměstských oblastech s hospodářským
zázemím doplněné obslužnou sférou a nerušící výrobní činností.
B. Přípustné využití
1. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením,
2. bydlení ve spojení s podstatně nerušícím zařízením drobné výroby a služeb,
3. zařízení pro zásobování řemeslných provozů obyvatel,
4. zemědělská a lesnická zařízení včetně k nim náležejících bytů,
5. rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, včetně
záhumenkového hospodářství,
6. bytové domy,
7. rodinné domy se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad,
8. nerušící zařízení drobné výroby,
9. zařízení místní správy a církve,
10. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení, zařízení zábavy,
11. areály a provozy výrobních a nevýrobních služeb,
12. pozemky související dopravní infrastruktury,
13. pozemky související technické infrastruktury,
14. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
2

1. obchody do 1.500m zastavěné plochy,
2. objekty ubytování do 100 lůžek,
D. Nepřípustné využití
1. provozy těžké a lehké výroby,
2. sklady,
3. jakékoliv další provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí nad míru
přípustnou právními předpisy.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 60,
2. maximální podlažnost: 2 NP + podkroví,
3. minimální % ozelenění: 25.

* Plochy smíšené obytné komerční - SK
A. Hlavní využití
plochy výrobních a nevýrobních služeb místního charakteru s omezenou možností bydlení.
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B. Přípustné využití
1. nebytové domy s provozovnami výrobních a nevýrobních služeb a drobné výroby,
2. řemeslné provozovny rodinného charakteru s areálovou manipulační plochou,
3. zařízení zábavy, obchodní zařízení, administrativní budovy,
4. zařízení pro zpracování a výkup zemědělské produkce,
5. areály drobné a řemeslné výroby,
6. stavební dvory,
7. zařízení pro zásobování řemeslných provozů,
8. čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. pozemky související technické infrastruktury,
11. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. služební byty a byty majitelů pouze do rozsahu 15 % součtu podlahových ploch objektu a pouze
v takových plochách, na kterých není životní prostředí zhoršeno nad míru přípustnou právními
předpisy.
2. ubytování pouze do rozsahu 15 % součtu podlahové plochy objektu a při prokázání zachování
příznivých podmínek v území.
D. Nepřípustné využití
1. areály těžké výroby,
2. sklady a dopravní areály,
3. bytové domy, rodinné domy, stavby k rodinné rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 80,
2. maximální podlažnost: 2 NP, maximální výška římsy halového objektu 9 m nad upraveným
terénem,
3. minimální % ozelenění: 10.

6.5 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D)
* Doprava silniční - DS
A. Hlavní využití
plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení.
B. Přípustné využití
1. pozemky rychlostních komunikací, dálnic,
2. pozemky silnic I., II. a III.třídy, pozemky místních komunikací rychlostních a sběrných,
3. pozemky místních komunikací obslužných v krajině, polní účelové cesty v krajině (pozn. lesní cesty
do 3m součást LPF),
4. pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací,
5. pozemky mostů a opěrných zdí komunikací,
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6. plochy automobilové dopravy (autobusová nádraží, zařízení MHD, terminály),
7. parkoviště, odstavná stání,
8. hromadné a řadové garáže,
9. mycí rampy, čerpací stanice pohonných hmot,
10. areály údržby pozemních komunikací,
11. cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině, naučné stezky.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytových domech do 15 % součtu podlahové plochy,
2. polní a lesní cesty širší než 3 m.
D. Nepřípustné využití
jakékoliv stavby sloužící jinému účelu.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 60,
2. maximální podlažnost: 1 NP, maximální výška římsy halového objektu 9 m nad upraveným
terénem,
3. minimální % ozelenění: 10.

6.5 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (T)
* Technická infrastruktura – inženýrské sítě - TI
A. Hlavní využití
pozemky vedení, staveb a zařízení technického vybavení.
B. Přípustné využití
1. zařízení pro zásobování elektrickou energií,
2. zařízení pro zásobování plynem,
3. zařízení pro zásobování teplem,
4. zařízení ostatních produktovodů,
5. zařízení spojová,
6. zařízení pro zásobování vodou,
7. zařízení pro čištění odpadních vod,
8. zařízení pro zpracování třídění a likvidaci odpadu,
9. manipulační plochy,
10. pozemky dopravní infrastruktury,
11. veřejná prostranství.
C. Nepřípustné využití
jakékoliv stavby sloužící jinému účelu.
D. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 80,
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2. maximální podlažnost: 1 NP + podkroví, jednotlivá zařízení technického vybavení jako lokální
dominanty území do max. 35 m výšky,
3. minimální % ozelenění: 5.

* Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady - TO
A. Hlavní využití
plochy pro sběr, nakládání a likvidaci odpadu
B. Přípustné využití
1. plochy sběrného dvora,
2. plochy skládek,
3. sklady pro uskladnění odpadu,
4. zařízení pro zpracování třídění a likvidaci odpadu,
5. servisní dílny pro opravu a údržbu vozového parku,
6. manipulační plochy včetně technologických zařízení,
7. plochy související dopravní infrastruktury,
8. plochy související technické infrastruktury,
9. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. administrativní provozy se sociálním zázemím pouze jako součást areálu,
2. byty v nebytových domech pouze do rozsahu 15 % součtu podlahové plochy objektu.
C. Nepřípustné využití
1. plochy pro jakýkoliv jiný účel využití území
D. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 60,
2. maximální podlažnost: 1 NP,
3. minimální % ozelenění: 5.

6.6 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (V)
* Výroba a skladování - lehký průmysl - VL
A. Hlavní využití
zařízení pro výrobu, třídění a skladování předmětů, která mají podstatně rušivé účinky na okolí.
B. Přípustné využití
1. zpracovatelský průmysl - strojírenská výroba, která má podstatně rušivé účinky na okolí,
2. opravárenská a údržbářská zařízení,
3. strojírenská výroba, výroba dopravních prostředků, elektrotechnická výroba, dřevozpracující a
papírenská výroba, výroba textilní, potravinářská výroba a tabáková výroba,
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4. vědecká a výzkumná pracoviště jako součást areálu,
5. správní budovy jako součást areálu,
6. zařízení stravování v areálu,
7. čerpací stanice pohonných hmot,
9. pozemky související dopravní infrastruktury,
10. dopravní areály,
11. stavební dvory, garáže,
12. sklady,
13. nákupní střediska bez omezení,
14. pozemky související technické infrastruktury,
15. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě pouze do 15 % součtu podlahové plochy objektu a pouze v takových
plochách, na kterých není životní prostředí zhoršeno nad míru přípustnou právními předpisy.
D. Nepřípustné využití
1. rodinné domy,
2. bytové domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 80,
2. maximální podlažnost: 2 NP , maximální výška římsy halového objektu 9 m nad upraveným
terénem.
3. minimální % ozelenění: 5.

* Výroba a skladování – drobná řemeslná výroba - VD
A. Hlavní využití
zařízení drobné výroby všeho druhu.
B. Přípustné využití
1. obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení,
2. garáže, manipulační plochy,
3. čerpací stanice pohonných hmot,
4. řemeslné provozy všeho druhu,
5. stavební dvory, garáže,
6. vědecká a výzkumná pracoviště,
7. zařízení zemědělské výroby s výjimkou staveb pro hospodářské zvířectvo,
8. výrobní a nevýrobní služby všeho druhu,
9. požární nádrže, vodní plochy a toky,
10. pozemky související dopravní infrastruktury,
11. pozemky související technické infrastruktury,
12. veřejná prostranství.
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C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytových domech do 20 % součtu podlahové plochy objektu,
2

2. nákupní centra do 1.500m prodejní plochy,
3. sklady pouze jako součást výrobního areálu.
D. Nepřípustné využití
1. rodinné domy,
2. bytové domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 80,
2. maximální podlažnost: 2 NP, maximální výška římsy halového objektu 9 m nad upraveným
terénem.
3. minimální % ozelenění: 5.

6.7 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (P)
* Veřejná prostranství - PV
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby s
místní komunikací a se sjezdy k nemovitostem.
B. Přípustné využití
1. náměstí, náves,
2. tržiště,
3. pěší a obchodní ulice,
4. místní komunikace obslužné a zklidněné v sídlech,
5. součástí veřejných prostranství je:
a) vybavení drobným mobiliářem,
b) doprovodná zeleň, trávníky,
c) mimolesní zeleň,
d) květinové záhony,
e) vodní toky a plochy, odvodňovací otevřené strouhy,
f) chodníky,
6. součástí tržišť mohou být prodejní stánky jako dočasné stavby nebo mobilní zařízení,
7. pozemky související dopravní infrastruktury,
8. pozemky související technické infrastruktury,
9. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy – kaple, boží muka, pomníky a památníky.
C. Podmínečně přípustné využití
1. další trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. parkoviště sloužící pro obsluhu území vymezeného danou funkcí.
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D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 80,
2. maximální podlažnost 1 NP.
3. minimální % ozelenění: 10.

* Veřejná prostranství – se specifickým využitím - veřejná zeleň - PX1
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby s
veřejnou zelení.
B. Přípustné využití
1. souvislé plochy mimolesní zeleně (stromy s keřovým podrostem),
2. udržovaná doprovodná zeleň podél komunikací,
3. udržovaná doprovodná zeleň charakteru trávníků,
4. součástí veřejných prostranství je:
a) mimolesní zeleň,
b) vodní toky a plochy,
c) odvodňovací otevřené strouhy,
d) pěší chodníky, cyklostezky,
5. travnatá víceúčelová hřiště bez vybavení,
6. pozemky související dopravní infrastruktury,
7. pozemky související technické infrastruktury,
8. občanské vybavení slučitelné s účelem – kaple, boží muka, pomníky a památníky.
C. Podmínečně přípustné využití
1. další trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. vybavená a zpevněná víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 5,
2. maximální podlažnost: 1 NP.
3. minimální % ozelenění: 80.
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* Veřejná prostranství - se specifickým využitím - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň PX2
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území, na zastavitelných plochách a plochách přestavby
s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí.
B. Přípustné využití
1. souvislé plochy mimolesní zeleně (stromy s keřovým podrostem),
2. individuální cílená skladba druhů mimolesní zeleně dle charakteru její ochranné a izolační funkce,
3. pozemky související dopravní infrastruktury,
4. pozemky související technické infrastruktury,
5. občanské vybavení slučitelné s účelem – kaple, boží muka, pomníky a památníky.
C. Podmínečně přípustné využití
1. další trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 5,
2. maximální podlažnost: 1 NP.
3. minimální % ozelenění: 80.

* Veřejná prostranství - se specifickým využitím - veřejná zeleň - lesopark - PX3
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných a přestavbových plochách obce
s veřejnou zelení.
B. Přípustné
1. veřejně přístupné plochy s veřejnou zelení charakteru lesoparku:
-

souvislé porosty mimolesní zeleně,

-

příměstský les zvláštního určení s rekreační funkcí,

-

pobytově relaxační loučky,

-

areály zdraví,

2. součástí lesoparků jsou:
-

altány dřevěné i zděné,

-

naučné stezky, in-line dráhy, hipostezky, cyklostezky,

-

studánky, pomníky,

-

vybavení drobným mobiliářem,

-

vodní toky a plochy,

-

mimolesní zeleň solitérní a skupinová,

-

odvodňovací otevřené strouhy,
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-

dřevěné rozhledny,

3. pozemky související dopravní infrastruktury,
4. pozemky související technické infrastruktury,
5. občanské vybavení slučitelné s účelem – kaple, boží muka, pomníky a památníky.
C. Podmínečně přípustné
1. trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. místní komunikace pouze zklidněné.
D. Nepřípustné
1. jakékoliv jiné trvalé stavby,
2. parkoviště.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 5,
2. maximální podlažnost: 1 NP.
3. minimální % ozelenění: 85.

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky ZV
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných a přestavbových plochách
s veřejnou zelení charakteru parku.
B. Přípustné využití
1. součástí parku jsou:
a) vybavení drobným mobiliářem,
b) nevybavená travnatá víceúčelová hřiště, pobytové loučky,
c) altány,
d) vodní toky a plochy,
e) udržovaný trávník,
f) květinové záhony,
g) mimolesní zeleň solitérní a skupinová,
h) pěší chodníky, cyklostezky, in-line dráhy, hipostezky,
i) odvodňovací otevřené strouhy,
j) souvislé porosty keřů s funkcí živých plotů,
k) solitéry jednotlivých stromů.
2. pozemky související dopravní infrastruktury,
3. pozemky související technické infrastruktury,
4. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy – kaple, boží muka, pomníky a památníky.
C. Podmínečně přípustné využití
1. další trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. místní komunikace pouze zklidněné se smíšeným provozem,
3. vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež,
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D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby,
2. parkoviště.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 5,
2. maximální podlažnost 1 NP.
3. minimální % ozelenění: 85.

6.9 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
* Plochy vodní a vodohospodářské - W
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou.
B. Přípustné využití
1. obecné užívání vodních útvarů k funkcím, ke kterým jsou podle vodního zákona určeny,
2. výstavby vodních děl,
3. zakládání a údržba břehových porostů,
4. odstraňování překážek plynulého odtoku,
5. ochrana nadzemních a podzemních zdrojů vod,
6. výstavba zařízení pro umožnění migrace ryb o ostatních vodních organismů,
7. umisťování hydrogeologických vrtů,
8. pozemky vodních ploch, koryt vodních toků v území,
9. útvary povrchové vody přirozené, ovlivněné a umělé, tzn.:
a) řeky a potoky,
b) mokřady a mokřiny,
c) dočasné vodní plochy,
e) plavební kanály a stoky,
f) jezera,
g) rybníky (kromě rybníků určených výhradně k intenzivním chovů ryb a vodní drůbeže),
h) přehrady,
ch) jiné prohlubeniny naplněné vodou,
i) otevřené meliorační kanály.
C. Podmínečně přípustné využití
1. těžba písku, štěrku a bahna pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, odkrytí vrstvy
podzemní vody a výraznému snížení stupně ekologické stability,
2. zasypávání odstavených ramen vodních toků pokud je to veřejným zájmem,
3. zařízení technické a dopravní infrastruktury pouze se souhlasem vodoprávních úřadů.
D. Nepřípustné využití
1. umisťování dálkových produktovodů,
2. vytváření bariér,
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3. zakládání skládek,
4. snižování kvality a kvantity vod,
5. změna charakteru ploch v ochranném pásmu I.stupně.

6.10 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (A)
* Plochy zemědělské - NZ
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zemědělské produkce.
B. Přípustné využití
1. zemědělská půda dočasně zemědělsky neobdělávaná,
2. nezemědělská půda, která je nezbytná k zajišťování zemědělské produkce,
3. zemědělské hospodaření, kterým se rozumí využívání zemědělských pozemků dle stanoveného
druhu pozemku a způsobu využití pozemku,
4. plochy zemědělské účelové výstavby (areály živočišné a rostlinné výroby), pozemky staveb,
zařízení a jiných opatření pro zemědělství (stohy, seníky, meliorace, zemědělské komunikace,
přístřešky pro dobytek, silážní žlaby atd.),
5. výsadba doprovodné zeleně kolem komunikací, vodních toků a otevřených odvodňovacích kanálů,
6. pěstování bylin a dřevin k energetickému využití,
7. jednoduché stavby potřebné k vykonávání práva myslivosti,
8. vedení turistických, cyklistických a lyžařských tras a hipostezek včetně informačních tabulí a
rozcestníků po stávajících komunikací,
9. zakládání technických a přírodních prvků ke snižování ohroženosti území a opatření ke zvyšování
ekologické stability krajiny,
10. zemědělská půda obhospodařovaná,
11. vodní plochy určené pro intenzivní chov ryb a vodní drůbeže,
12. pozemky staveb a zařízení pro zemědělství,
13. pozemky související dopravní infrastruktury,
14. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné využití
1. zařízení technické a dopravní infrastruktury umisťované tak,aby umožňovaly racionální zemědělské
obhospodařování území,
2. nová výstavba pouze a výhradně objektů zemědělské prvovýroby určených pro racionální
obhospodařování zemědělských pozemků jejich vlastníkem či uživatelem,
3. změna kultury zemědělské půdy z důvodu ochrany životního prostředí.
D. Nepřípustné využití
1. trvalá změna trvalých travních porostů na ornou půdu,
2. scelování ploch orné půdy,
3. rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících přírodních prvků v území.
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6.11 PLOCHY LESNÍ (L)
* Plochy lesní - NL
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce.
B. Přípustné využití
1. hospodaření dle oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánů, nebo lesních
hospodářských osnov,
2. výstavba a údržba lesní dopravní sítě,
3. půdoochraná a vodohospodářská biologická či technická opatření,
4. vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních
cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících,
5. jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti,
6. vymezení ploch místního ÚSES,
7. plochy hospodářských lesů – lesní porosty a plochy dočasně bez lesních porostů (obnovní porosty),
lesní průseky a pozemky k plnění těchto funkcí lesa – zpevněné a nezpevněné lesní cesty, drobné
vodní toky a ostatní plochy, které přímo souvisí nebo slouží lesnímu hospodářství.
8. pozemky související dopravní infrastruktury,
9. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné využití
1. umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky . . . ) a to pouze na plochách, které jsou
přirozeně bez dřevinné vegetace,
2. umisťování staveb nebo rozšiřování stávající výstavby pouze přímo související s lesní výrobou,
3. vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu tak, aby nedošlo
k nelogickému dělení lesních pozemků,
4. umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že neexistuje
jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i dočasnému záboru lesních pozemků,
5. stavby pro rodinou rekreaci pouze na historických stavebních parcelách.
D. Nepřípustné využití
1. využívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo rozšiřování
stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem,
2. odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou vymezeny tímto
územním plánem.

6.12 PLOCHY PŘÍRODNÍ
* Plochy přírodní – NP
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny,

42

ÚPRAVA NÁVRHU ÚP LIBAVSKÉ ÚDOLÍ PŘED ŘÍZENÍM

B. Přípustné využití
1. zejména plochy, na kterých převažují zájmy ochrany přírody nad zájmy ostatními, produkční funkce
je potlačena, zvláště chráněná maloplošná území, památné stromy s ochranným pásmem, biocentra
regionálního a lokálního významu, biokoridory lokálního významu pokud se vyskytují na ostatních
2

plochách, registrované významné krajinné prvky, rozptýlená zeleň s rozlohou větší jak 100 m na
ostatních plochách, plochy se smluvní ochranou, plochy evropsky významných lokalit.
2. vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras a naučných stezek po stávajících komunikacích,
3. stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof,
4. výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
5. výstavba doplňkových vybavení
C. Podmínečně přípustné využití
1. výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem a jsou v souladu s ochranou
přírody.
D. Nepřípustné využití
1. provádění terénních úprav podléhajících povolení stavebního úřadu, odvodňování pozemků,
2. těžba nerostných surovin, rašeliny, stěrku a písku.

6.13 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (H)
* Plochy smíšené nezastavěného území - NSx
A. Hlavní využití
plochy smíšené jsou nezastavěná území kulturní krajiny vymezená za účelem polyfunkčního
využívání krajiny
Plochy smíšené nezastavěného území se rozlišují na:
a) plochy smíšené nezastavěného území přírodní - NSp
b) plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz
c) plochy smíšené nezastavěného území lesnické - NSl
d) plochy smíšené nezastavěného území kulturně historické - NSk
e) plochy smíšená nezastavěného území ochranné - NSo
f) plochy smíšené nezastavěného území vodohospodářské – NSv
B. Přípustné využití
1. lesní půdní fond, zemědělský půdní fond, vodní plochy a koryta vodních toků bez rozlišení
převažujícího způsobu využití,
2. extenzivní způsoby zemědělského a lesního hospodaření dle plánů péče o zvláště chráněná území,
vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, podmínek předběžné ochrany území,
podmínek vodoprávních úřadů, akčních programů a podmínek ochrany krajinného rázu,
3. jednotlivé funkce a činnosti zastoupené ve smíšené zóně jsou ve vzájemně rovnocenném,
kompromisním postavení,
4. přírodní ekosystémy, které se v území vyskytují, jsou(a z hlediska kritérií vyplývajících z ochrany
přírody a krajiny mohou být) využívány kompromisně,
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5. pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
C. Nepřípustné využití
1. umisťování jiných staveb než vyjmenovaných mimo hranice vymezeného ZÚ,
2. negativní ovlivňování vodního režimu pozemků, rozšiřování rozsahu melioračních prací.

* Plochy smíšené nezastavěného území přírodní - NSp:
A. Hlavní využití
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny,
B. Přípustné využití
1. zejména plochy biokoridorů na zemědělské nebo lesní půdě, nivy vodních toků na ostatní půdě,
ptačí oblasti, velkoplošná zvláště chráněná území – pouze III. a IV.zóna,
2. opatření zvyšující ekologickou stabilitu, zlepšující odtokové poměry a snižující ohroženost území,
3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
4. výstavba doplňkových vybavení.
C. Nepřípustné využití
1. velkoplošné odvodňování pozemků
2. ostatní účely využití

* Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz
A. Hlavní využití
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny,
B. Přípustné využití
1. zejména zemědělská půda obhospodařovaná, dočasně neobhospodařovaná a nezemědělská
půda, která je nezbytná k provádění zemědělské činnosti, u nichž není vhodné používat intenzivní
technologie hospodaření,
2. jedná se o zemědělskou půdu zejména v prvcích biokoridorů, v přírodních parcích, v záplavových
územích nebo aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v ochranných pásmech zvláště
chráněných území, jiné pozemky, u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní
technologie.
3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
4. výstavba doplňkových vybavení,
5. zakládání opatření v krajině a výstavba staveb ke snižování ohrožení území, které jsou ve veřejném
zájmu, přičemž je nutné upřednostnit biologické formy.
C. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití
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* Plochy smíšené nezastavěného území lesnické - NSl
A. Hlavní využití
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny,
B. Přípustné využití
1. zejména lesní půda a pozemky k plnění funkcí lesa s upřednostněním mimoprodukčních funkcí
(půdoochranné, vodoochranné, ekologické, rekreační aj.),
2. jedná se o lesní půdu v: v prvcích biokoridorů, v přírodních parcích, v záplavových územích nebo
aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v evropsky chráněných ptačích oblastech,
v ochranných pásmech zvláště chráněných území, v II. a IV.zónách velkoplošně chráněných území,
ostatní pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie.
3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
4. výstavba doplňkových vybavení.
C. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití.

* Plochy smíšené nezastavěného území kulturně historické - NSk:
A. Hlavní využití
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny.
B. Přípustné využití
1. hospodaření dle zřizující vyhlášky s převahou extenzivních a krajinný ráz podporujících způsobů,
2. doplňování skupinovité i liniové nelesní zeleně na zemědělských a ostatních pozemcích,
3. rekonstrukce stávajících objektů v duchu harmonické krajiny,
4. revitalizace vodních toků, rybníků, alejí, remízků a jiné nelesní zeleně,
5. lesní půda, pozemky k plnění funkcí lesa, zemědělský půdní fond, vodní toky a plochy a ostatní
pozemky včetně staveb, které spoluvytvářejí harmonickou krajinu, jejíž kulturní, historická nebo
přírodní hodnota je chráněna ve formě přírodního parku.
6. pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
7. výstavba doplňkových vybavení.
D. Nepřípustné
1. ostatní účely využití

* Plochy smíšené nezastavěného území ochranné - NSo:
A. Hlavní
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny.
B. Přípustné
1. vyplňuje prostor mezi plochami rozdílného funkčního využití území
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2. doplnění této zóny prvky, které budou zvyšovat její ochrannou funkci a ekologickou stabilitu na
rozdíl od okolních pozemků (např. zalesnění), zejména interakční prvky
3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
4. výstavba doplňkových vybavení.
C. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití.

* Plochy smíšené nezastavěného území vodohospodářské - NSv
A. Hlavní využití
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny, u kterých je jejich využití ovlivněno ochranou
povrchových nebo podzemních vod,
B. Přípustné využití
1. zejména v ochranném pásmu II.stupně povrchových a podzemních zdrojů vod, v záplavových
územích a aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v územích určených k rozlivům
povodní, v ostatních územích, kde ochrana vod zamezuje intenzivnímu hospodaření.
2. výstavba doplňkových vybavení,
3. výstavba staveb pro technickou a dopravní infrastrukturu.
C. Nepřípustné využití
1. umisťování zařízení pro těžbu nerostů a zemin.
2. umisťování staveb včetně staveb dočasných a oplocení, kromě vodního díla v záplavovém území, v
aktivní zóně potoků a řek,
3. rozšiřování meliorací.

6.14 PLOCHY SPECIFICKÉ (X)
Plochy specifické – věznice – X:
A. Hlavní využití
plochy a objekty věznice
B. Přípustné využití území, činnosti a stavby
1. administrativní a provozní budovy pro obsluhu plochy,
2. sklady a skladovací plochy pro obsluhu plochy,
3. přechodné ubytování pro obsluhu plochy,
4. stavby pro stravování pro obsluhu plochy,
5. zařízení zdravotnická, kulturní, sociální a církevní pro obsluhu plochy,
6. sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy,
7. plochy pro výrobu (pro zaměstnání odsouzených),
8. čerpací stanice pohonných hmot pro obsluhu plochy,
9. odstavná a parkovací stání a garáže pro obsluhu plochy,
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10. komunikace místní, účelové a pěší,
11. velkokapacitní stavby technické infrastruktury,
12. sítě a koncová zařízení technické infrastruktury,
13. zeleň (veřejná, ochranná areálová).
C. Nepřípustné využití území, činnosti a stavby
1. jiné využití než přípustné.
D. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 50,
2. maximální podlažnost: 4 NP,
3. minimální % ozelenění: 10.

7

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,

STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
ÚP vymezuje na území obce Libavské Údolí plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, plochy
pro veřejně prospěšná opatření a plochy asanací, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit,
v grafické části vlastního ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,
M 1:5 000.

7.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE § 170 STZ)
NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I PŘEDKUPNÍ PRÁVO PODLE § 101 STZ
* Vybrané veřejně prospěšné stavby


Dopravní infrastruktura

WD1 - místní komunikace v centru obce Libavské Údolí od bytových domů směrem k fotbalovému
hřišti - rozv. pl. Z3
WD2 - plocha dopravní infrastruktury pro napojení rozv. ploch na jihozápadě obce Libavské Údolí rozv. pl. Z12 a prodloužení v ploše Z11
WD3 - místní komunikace na jihu sídla Kolová - rozv. pl. Z20
WD5 - plocha dopravní infrastruktury jako cyklotrasa a naučná stezka okolo vrchu Hradiště - rozv. pl.
Z29
WD6 – zklidněná místní komunikace na jihu sídla – rozv. pl. Z19


Technická infrastruktura

WT3 - trafostanice na východě obce Libavské Údolí u rozv. pl. P2
WT5 - hráz vodní plochy s retenční funkcí v centrální části obce Libavské Údolí
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7.2 PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170 STZ)
* Vybrané veřejně prospěšné stavby


Technická infrastruktura

VT1 - vodovod na východě obce Libavské Údolí u rozv. pl P2
VT2 - vodovod na západě obce Libavské Údolí, jehož trasa vede přes rozv. pl. Z3 do rozv. pl. Z2
směrem k bytovým domům
VT3 - vodovod v rozv. pl. Z10 v centrální části obce Libavské Údolí
VT4 - vodovod na jihozápadě obce Libavské Údolí, jehož trasa vede v rozv. pl. Z12 směrem k
centrální části do rozv. pl. Z11
VT5 - vodovod na severu sídla Kolová u rozv. pl. Z27
VT6 - dešťová kanalizace na východě obce Libavské Údolí u rozv. pl. P2
VT7 - dešťová kanalizace, jejíž trasa vede od plochy K1 z centrální části obce Libavské Údolí na sever
do stávající ČSOV
VT8 - jednotná splašková kanalizace v rozv. pl. Z3 v obci Libavské Údolí
VT9 - jednotná splašková kanalizace, jejíž trasa vede z jihozápadu od rozv. pl. Z14 směrem do
centrální části obce Libavské Údolí
VT10 - jednotná splašková kanalizace, jejíž trasa vede v centrální části obce Libavské Údolí kolem
rozv. pl. Z2 při její východní hranici
VT11 - jednotná splašková kanalizace na severovýchodě rozv. pl. Z2 v obci Libavské Údolí
VT12 - jednotná splašková kanalizace, jejíž trasa vede v rozv. pl. Z3 při severní hranici rozv. pl. Z10 v
obci Libavské Údolí
VT13 - jednotná splašková kanalizace severně nad rozv. pl. Z8 v obci Libavské Údolí
VT14 - jednotná splašková kanalizace na východě obce Libavské Údolí, jejíž trasa vede od rozv. pl.
P2 k bytovým domům
VT15 - jednotná splašková kanalizace, jejíž trasa vede v rozv. pl. Z10 v centrální části obce Libavské
Údolí
VT16 - STL plynovod ve východní části obce Libavské Údolí u rozv. pl. P2
VT17 - STL plynovod na jihozápadě obce Libavské Údolí, jehož trasa vede v rozv. Z12 směrem k
centrální části do rozv. pl. Z11
VT18 - plynovod v centrální části v rozv. pl. Z10 a dále směrem k rozv. pl. Z2
VT19 - STL plynovod na západě sídla Kolová při silnici II/212 směr na Zlatou
VT20 - STL plynovod v centrální části sídla Kolová
VT21 - STL plynovod, jehož trasa vede v rozv. pl. Z20 od penzionu U Čertova mlýna směrem k rozv.
pl. Z18 a Z21 v sídle Kolová
* Vybraná veřejně prospěšná opatření


zvýšení retenčních schopností území

VR1 - vodní plocha s retenční funkcí v centrální části obce Libavské Údolí – plocha změn v krajině K1
∗

Asanace území

VA1 - asanace původní ČOV v obci Libavské Údolí na severozápadě u výrobního areálu
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8

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ , PRO

KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ
PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A
PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE §5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
ÚP vymezuje na území obce Libavské Údolí veřejná prostranství, pro která lze uplatnit pouze
předkupní právo, v grafické části vlastního ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření
a asanací, M 1:5 000.


Veřejná prostranství

PP1 - přestavba původní ČOV v obci Libavské Údolí na severozápadě u výrobního areálu na plochu
veřejného prostranství - se specifickým využitím - rozv. pl. P1
PP2 - plocha veřejného prostranství - se specifickým využitím podél západního okraje areálu Věznice
Kynšperk nad Ohří - rozv. pl. Z22
PP4 – plocha veřejného prostranství – se specifickým využitím podél severozápadního okraje
rozšířeného areálu Věznice Kynšperk nad Ohří – rozv. pl. Z25

Seznam pozemků navržených veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které
lze uplatnit předkupní právo:
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 Dopravní infrastruktura
označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

Ppč.

právnická osoba, v jejíž
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

WD1

WD2

místní komunikace v centru obce Libavské Údolí od

Libavské

bytových domů směrem k fotbalovému hřišti – rozv. pl. Z3

Údolí

plocha dopravní infrastruktury pro napojení rozv. ploch na

Libavské

jihozápadě obce Libavské Údolí – rozv. pl. Z12 a

Údolí

131/16, 131/15, 131/9, 131/10

Obec Libavské Údolí

127/1, 137, 276

Obec Libavské Údolí

223/1, 285/1, 285/1, 279

Obec Libavské Údolí

263, 156/1, 248/1, 289

Obec Libavské Údolí

285/1

Obec Libavské Údolí

prodloužení v ploše Z11
WD3

místní komunikace na jihu sídla Kolová – rozv. pl. Z20

Libavské
Údolí

WD5

plocha dopravní infrastruktury jako cyklotrasa a naučná
stezka okolo vrchu Hradiště – rozv. pl. Z29

WD6

zklidněná místní komunikace na jihu sídla – rozv. pl. Z19

Libavské
Údolí
Libavské
Údolí

 Technická infrastruktura
označení

veřejně prospěšná stavba

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž
prospěch bude uplatněno

WT3

trafostanice na východě obce Libavské Údolí u rozv. pl.

Libavské Údolí 19/2

předkupní právo
Obec Libavské Údolí

P2
WT5

hráz vodní plochy s retenční funkcí v centrální části obce Libavské Údolí 127/2

Obec Libavské Údolí

Libavské Údolí
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Veřejná prostranství s veřejně přístupnou sídelní zelení

označení

veřejná prostranství

k. ú.

ppč.

právnická osoba, v jejíž
prospěch bude uplatněno

PP1

přestavba původní ČOV v obci Libavské

Údolí na Libavské Údolí 16

předkupní právo
Obec Libavské Údolí

severozápadě u výrobního areálu na plochu veřejného
prostranství – se specifickým využitím – rozv. pl. P1
PP2

plocha veřejného prostranství - se specifickým využitím Libavské Údolí 226/2, 285/1

Obec Libavské Údolí

podél západního okraje areálu Věznice Kynšperk nad
Ohří - rozv. pl. Z22
PP4

plocha veřejného prostranství - se specifickým využitím Libavské Údolí 245, 226/2

Obec Libavské Údolí

podél severozápadního okraje rozšířeného areálu
Věznice Kynšperk nad Ohří - rozv. pl. Z25
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9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA
ÚP nestanovuje žádná kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.

10

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO

BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
Na území obce Libavské Údolí se nevymezuje žádná územní rezerva pro plochu ani koridor, která by
stanovila možné budoucí využití, včetně podmínek pro jeho prověření.

11 VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO
DOHODOU O PARCELACI
Na území obce Libavské Údolí se nevymezují žádné rozvojové plochy, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.

12 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
ČINNOSTI
Na území obce Libavské Údolí se nevymezuje žádná plocha ani koridor, pro které je prověření změn
jejich využití nezbytné ověřit v územní studii.

13 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU
DLE PŘÍLOHY Č.9 STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU
NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY
PRO JEHO VYDÁNÍ
Na území obce Libavské Údolí se nevymezuje žádná plocha ani koridor, pro které by bylo
podmínkou pro rozhodování o jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu.

14 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Rozvoj území obce je řešen v jedné etapě bez udání časového horizontu.
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15

VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO

KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
JEN AUTZORIZOVANÝ ARCHITEKT
ÚP nevymezuje na území obce žádnou architektonicky nebo urbanisticky významnou stavbu, pro
kterou by mohl zpracovat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt.

16

ÚDAJE O POČTU LISTŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část Územního plánu Libavské Údolí je vypracována v rozsahu 53 stran textu včetně
titulní strany a obsahu i včetně vložených tabulek.

B. Grafická část Územního plánu Libavské Údolí
v. č. 1 Výkres základního členění území

M 1:5 000

v. č. 2 Hlavní výkres

M 1:5 000

v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

M 1:5 000

v. č. 4 Výkres koncepce uspořádání krajiny

M 1:5 000

v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury

M 1:5 000
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Odůvodnění

A. Textová část odůvodnění Územního plánu Libavské Údolí:
1 Postup při pořízení územního plánu ..................................................................................... str. č. 55
2

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou

krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů ............................ str. č. 57
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1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Záměr pořídit Územní plán Libavské Údolí (dále jen „ÚP Libavské Údolí“) schválilo zastupitelstvo obce
Libavské Údolí na svém řádném zasedání dne 17.2.2011 usnesením č. 88/11. Na tomto zasedání byl
rovněž schválen Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování jako pořizovatel ÚP
Libavské Údolí (dále jen „pořizovatel“) a Projekční kancelář Ing. arch. Alexandry Kaskové, Sokolovská
54, Karlovy Vary jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“). Zároveň byl určen zastupitel pro spolupráci
s pořizovatelem, kterým se stal místostarosta obce Bc. Miroslav Bobčík (dále jen „určený zastupitel“).
Pořízení ÚP Libavské Údolí podléhá postupu ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek (dále
jen "stavební zákon"), a soulad s tímto postupem zajišťuje pořizovatel.
23.3.2011 podala obec u pořizovatele žádost o pořízení ÚP Libavské Údolí.
V říjnu 2011 zpracoval zhotovitel doplňující průzkumy a rozbory k ÚP Libavské Údolí, které byly
10.11.2011 předány pořizovateli spolu s žádostí o zahájení pořízení ÚP Libavské Údolí.
V lednu 2012 zpracoval pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem, návrh zadání ÚP Libavské
Údolí, který dne 9.1.2012 zaslal v souladu s § 47 stavebního zákona dotčeným orgánům, sousedním
obcím a krajskému úřadu, pod č.j. 1687/2011/SÚPÚP/VLPO. Zároveň pořizovatel zajistil zveřejnění
návrhu zadání a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení
o projednávání návrhu zadání ÚP veřejnou vyhláškou, a to na úřední desce Obecního úřadu Libavské
Údolí a na úřední desce Městského úřadu Sokolov. Oznámení, včetně návrhu zadání bylo zároveň
zveřejněno i na internetových stránkách obce Libavské Údolí a města Sokolov.
Po skončení lhůty pro podání požadavků, podnětů a připomínek byl návrh zadání ÚP Libavské Údolí
pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven dle požadavků dotčených orgánů,
podnětů a připomínek.
Dle stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství zn.
495/ZZ/12 ze dne 3.2.2012 nebyl stanoven požadavek na vyhodnocení ÚP Libavské Údolí na životní
prostředí, ani na zpracování variantního řešení.
Dle stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství zn.
249/ZZ/12 ze dne 10.1.2012 byl vyloučen vliv Návrhu zadání ÚP Libavské Údolí na soustavu Natura
2000.
Upravené zadání bylo pořizovatelem v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona dne 10.5.2012
předloženo Zastupitelstvu obce Libavské Údolí ke schválení.
Zastupitelstvo obce Libavské Údolí dne 10.5.2012 projednalo a usnesením č. 226/12 schválilo
upravené zadání ÚP Libavské Údolí, a vzalo na vědomí požadavky na obsah vyplývající ze zvláštních
právních předpisů, které mohou uplatnit dotčené orgány.
Pořizovatel předal dne 14.5.2012 pod č. j. 49360/2012/SÚPÚP/VLPO schválené zadání ÚP Libavské
Údolí zhotoviteli, spolu se žádostí o zahájení prací na návrhu ÚP Libavské Údolí.
Konečný návrh ÚP Libavské Údolí byl zhotovitelem vyskladněn a předán v listopadu 2012.
Pořizovatel

v souladu

s

§

50

odst.

2

stavebního

zákona

dne

15.11.2012,

pod

č.j.

100436/2012/SÚPÚP/VLPO oznámil konání společného jednání k návrhu ÚP Libavské Údolí, které
proběhlo dne 17.07.2012 na Obecním úřadu Libavské Údolí. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění
stanovisek do 30 dnů ode dne jednání, ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky.
Žádný dotčený orgán neuplatnil požadavek na prodloužení této lhůty podle § 50, odst. 2 stavebního
zákona.
Dne 1.1.2013 nabyla účinnosti novela stavebního zákona, která mj. částečně mění postup
pořizovatele.
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V souladu s § 50, odst. 3 stavebního zákona, doručil pořizovatel veřejnou vyhláškou návrh ÚP
Libavské Údolí a zajistil zveřejnění návrhu a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů
od doručení návrhu veřejnou vyhláškou, a to na internetové adrese obce Libavské Údolí a na
internetové adrese města Sokolov. Zároveň bylo ve stejné lhůtě umožněno nahlédnutí do návrhu ÚP
Libavské Údolí na Obecním úřadu Libavské Údolí a na Městském úřadu Sokolov. Veřejná vyhláška
byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Libavské Údolí a na úřední desce městského úřadu
Sokolov.
Po uplynutí lhůt pro podání stanovisek a připomínek zaslal pořizovatel dne 6.3.2013, pod č.j.
22490/2013/OSÚP/VLPO Krajskému úřadu Karlovarského kraje obdržená stanoviska a připomínky a
požádal o vydání stanoviska v souladu s § 50, odst. 7 stavebního zákona. Dne 18.3.2013 zaslal
pořizovatel Krajskému úřadu Karlovarského kraje Doplnění žádosti o stanovisko.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní orgán územního
plánování vydal stanovisko pod č. j. 361/RR/13-2 dne 26.3.2013. KÚKK jako nadřízený orgán nezjistil
nedostatky návrhu ÚP Libavské Údolí z hledisek uvedených v §50, odst. 7 stavebního zákona.
Na základě doporučení Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje odeslal
pořizovatel dne 8.4.2013, pod č.j. 33828/2013/OSÚP/VLPO žádost o uplatnění stanoviska těm
dotčeným orgánům, které se k návrhu ÚP Libavské Údolí nevyjádřily.
Po uplynutí lhůty pro uplatnění stanoviska dotčených orgánů, které se k návrhu ÚP Libavské Údolí
nevyjádřily v první lhůtě, vyhodnotil pořizovatel, spolu s určeným zastupitelem, výsledky projednání
návrhu ÚP a předal dne 30.04.2013 pod č. j. 42392/2013/OSÚP/VLPO zhotoviteli podklady pro úpravu
návrhu ÚP Libavské Údolí před řízením o územním plánu.
Upravený návrh ÚP Libavské Údolí byl zhotovitelem vyskladněn a předán v červenci 2013.
Pořizovatel v souladu s § 52, odst. 1 stavebního zákona oznámil konání veřejného projednání Návrhu
ÚP Libavské Údolí. Dne 11. 7. 2013 oznámil pod č.j. 64885/2013/OSÚP/VLPO dotčeným orgánům a
sousedním obcím termín a místo konání veřejného projednání a dne 17.7.2013 doručil pořizovatel
veřejnou vyhláškou oznámení o termínu a místě konání veřejného projednání veřejnosti a zároveň
upravený a posouzený Návrh ÚP Libavské Údolí. Zároveň bylo umožněno nahlédnutí do upraveného
a posouzeného Návrhu ÚP Libavské Údolí na Obecním úřadě Libavské Údolí a Městském úřadě
Sokolov.
Dne 28.9.2013 se na Obecním úřadu Libavské Údolí konalo veřejné projednání o upraveném a
posouzeném návrhu ÚP Libavské Údolí spolu s odborným výkladem, který podal zhotovitel.
Pořizovatel seznámil přítomné s možností uplatňování připomínek, námitek a stanovisek, a termínem
pro jejich uplatnění.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a přezkoumal návrh
ÚP podle § 53, odst. 4 stavebního zákona. Protože nebyly v zákonné lhůtě uplatněny připomínky a
námitky, nebyl vypracováván návrh vyhodnocení připomínek, ani návrh rozhodnutí o námitkách.
Po úpravě textové části odůvodnění ÚP zhotovitelem, předložil pořizovatel Zastupitelstvu obce
Libavské Údolí návrh na vydání Územního plánu Libavské Údolí s jeho odůvodněním.
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2 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
* Politika územního rozvoje ČR 2008, schválena vládou ČR 20. 7. 2009 usnesením č. 929 (PÚR
ČR 2008)
Území obce neleží v žádné rozvojové ani specifické oblasti vymezené v PÚR ČR 2008. Území obce
Libavské Údolí leží v rozvojové ose OS7 Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb –
hranice ČR/Německo (-Nürnberg) vymezené v PÚR ČR 2008. ZÚR KK zpřesnila rozvojovou osu OS7
na území obce Libavské Údolí jako rychlostní komunikaci R6 jako VPS D.03, která je v současnosti
dokončena. Dále na území obce vymezuje PÚR ČR 2008 koridor silniční dopravy – železniční
doprava – Koridor konvenční železniční dopravy – ŽD3 – koridor Cheb – Karlovy Vary – Chomutov –
Most – Ústí nad Labem. Vytvoření podmínek pro zvýšení rychlosti železniční trati zařazené do
evropské železniční sítě TEN – T s nároky na případné změny vedení koridoru v území. Celková
modernizace železničního koridoru v trase Cheb – Karlovy Vary – Chomutov – Most – Ústí nad
Labem, celková modernizace s cílem zvýšení přepravní rychlosti a vybudování kvalitního železničního
spojení Cheb (III. TŽK) – Karlovy Vary – Chomutov – Most – Ústí nad Labem (I. TŽK), jako spojnice
velkých měst i I. a III. tranzitního železničního koridoru. Posílení obsluhy území, alternativa k silniční
dopravě. Podpora rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím dopravy šetrné k životnímu prostředí
v území se značnou koncentrací obyvatel, velkých sídel, tudíž vyššími přepravními nároky a zvýšenou
potřebou kvalitního životního prostředí. Pro ÚP Libavské Údolí nevyplývají žádné podmínky s ohledem
na zpřesnění území, kde celostátní železniční trať č. 140 Cheb – Karlovy Vary – Chomutov vede
severně od řešeného území, a tudíž nezasahuje do území obce Libavské Údolí. Elektrizace této tratě
byla na území Karlovarského kraje dokončena v r. 2006, v současné době je tato trasa stabilizována.
PÚR ČR 2008 stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz
jedinečné urbanistické struktury území, struktury sídelní 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. Brání upadání venkovské
krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
ÚP chrání kulturní hodnoty území, architektonicky a historicky významné stavby, archeologická
naleziště v území jako archeologické dědictví a to zejména výšinné opevněné sídliště - hradiště a
městiště Kolová, archeologické stopy (jižně od Libavského Údolí, vrch Hradiště, kóta 511), chrání
stávající urbanistickou strukturu obce a sídla. ÚP chrání přírodní hodnoty území, zejména
rozsáhlé masivy lesa, které obklopují obec i sídlo převážně z východu, rybníky, údolní nivy toků,
hodnotné remízky na ostatních plochách. Vymezením prvků ÚSES přispívá ÚP ke zvýšení
ekologické stability území.
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ÚP zachovává příznivé rozložení funkčních ploch obce Libavské Údolí jako obytně obslužné
území s rekreačním potenciálem a sídlo Kolová jako obytně rekreační území. ÚP zachovává
urbanistickou strukturu venkovského charakteru sídla a příměstského charakteru obce. ÚP
nenavrhuje žádné rozvojové plochy, které by vedly ke spojení obce a sídla. Naopak zachovává
obci centrální úlohu polyfunkčního sídelního útvaru a sídlu Kolová zhodnocuje jeho rekreačně
pobytový potenciál. ÚP v území navrhuje plochy výroby drobné pouze sklad techniky pro úpravy
veřejných prostor v centru obce bez výrobní činnosti. ÚP stabilizuje stávající plochy výroby na
severu obce. ÚP navrhuje plochu specifickou jako rozšíření stávajícího areálu Věznice Kynšperk
nad Ohří v Kolové. Tato rozvojová plocha je ohraničena od stávající či nové zástavby v sídle
Kolová veřejným prostranstvím – se specifickým využitím – s ochrannou a izolační zelení. ÚP
navrhuje v území plochu dopravní infrastruktury – silniční pro cyklotrasu a naučnou stezku okolo
vrchu Hradiště s regionálním potenciálem.
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní
mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potencionální důsledky a
navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry
segregace nebo snížení její úrovně.
ÚP zamezuje prostorově sociální segregaci stabilizací dostačujícího dopravního propojení silnic
III/2124, III/21215, II/212 a rychlostní komunikace R6. ÚP stabilizuje stávající areály pro výrobu
drobnou a lehkou, které jsou důležité pro území jako zdroj pracovních příležitostí v území. ÚP
navrhuje v centru obce Libavské Údolí plochu pro drobnou výrobu jako sklad techniky pro úpravy
veřejných prostor, která nepředstavuje nárůst pracovních míst. Chátrající areály navrhuje ÚP
k přestavbě. ÚP navrhuje plochy veřejného prostranství – se specifickým využitím – s veřejnou
zelení, veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejnou zelení – park, veřejného
prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – lesopark a plochy rekreace jako prostor
nových sociálních kontaktů. Vzhledem k malému počtu obyvatel a venkovskému charakteru obce i
sídla ÚP nenavrhuje žádnou specifickou plochu pro sociálně slabé obyvatele.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků,
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území
je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a
hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí,
os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
ÚP zapracovává požadavky aktérů působících na území obce. Jejich požadavky přispějí
k vytvoření rozvojových ploch pro bydlení, smíšené obytné plochy, plochy rekreace, plochy
specifické a ke zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury obce. Jejich požadavky zároveň
přispějí ke zvýšení počtu pracovních míst.
ÚP přebírá velký rozsah rozvojových ploch dle platného ÚPO a jeho změny č.1. Na území se
vyskytuje ZPF I. třídy ochrany a to na severu obce. Žádná zastavitelná rozvojová plocha
nezasahuje do této kvalitní půdy, pouze jsou navrženy dvě plochy přestavby v ZÚ, které její
ochranu nijak neohrožují. Dále se v území nachází také velmi kvalitní ZPF ve III. třídě, která je
pouze na území samotné obce a tudíž jí zabírají všechny rozvojové zastavitelné plochy zde
navržené, kterou jsou ale v přímé návaznosti na ZÚ. ÚP navrhuje plochy, které navazují na
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stávající zástavbu v ZÚ a to v obci Libavské Údolí především plochami Z1, Z2, Z10, Z11, Z14 a
Z31. Rozvojová zastavitelná plocha Z14 je v řešeném území největší a to se svými 2,22 ha. Dále
ÚP řeší rozvojovou zastavitelnou plochu Z15, která se jeví jako plocha řešená v krajině bez
jakékoliv návaznosti, ale tato rozvojová plocha je řešena ve vazbě na ÚP Kynšperk nad Ohří.
V sídle Kolová je řešena specifická plocha jako rozšíření areálu Věznice Kynšperk nad Ohří při
hranici ZÚ. Tato plocha byla již v ÚPO řešena, ale pouze jako územní rezerva.
Dále ÚP navrhuje v krajině plochu dopravní infrastruktury pro cyklotrasu a naučnou stezku okolo
vrchu Hradiště.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech
strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto
územích.
ÚP využívá opuštěné a chátrající objekty k přestavbě a jejich následnému zhodnocení, zejména
pro plochu smíšenou obytnou. ÚP řeší 3 plochy přestavby o rozloze 1,53 ha. ÚP v území
stabilizuje areály výroby, které zajišťují pracovní příležitosti. Vzhledem k příměstskému
charakteru, k nízkému počtu obyvatel a malé dojížďkové vzdálenosti do okolních měst ÚP
nenavrhuje žádnou novou plochu výroby, která by představovala nárůst pracovních příležitostí
v území. ÚP navrhuje pouze plochu drobné výroby v centru obce jako sklad techniky pro úpravy
veřejných prostor v centru obce. Nerušící výrobní a nevýrobní služby mohou být umístěny v ploše
P2 – smíšená obytná plocha – komerční. Rozvoj obce Libavské Údolí a sídla Kolová zasahuje
kulturní krajinu v těsné blízkosti zastavěného území.
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství

mezi

městskými

a

venkovskými

oblastmi

a

zlepšit

tak

jejich

konkurenceschopnost.
ÚP zachovává příměstskou a venkovskou strukturu území. ÚP rozvíjí jak samotnou obec
Libavské Údolí, která se i nadále rozvíjí jako polyfunkční sídlo, tak i sídlo Kolová, která si
ponechává svůj obytně rekreační charakter. ÚP posiluje prostupnost krajinou ve prospěch
cykloturistiky, pro kterou navrhuje cyklotrasu jako rozvojovou zastavitelnou plochu Z29 okolo
vrchu Hradiště, která může mít regionální význam. ÚP navrhuje zastavitelné plochy s maximálním
ohledem na krajinný ráz okolí a zároveň stabilizuje zbytkové území neobhospodařované půdy
v návaznosti na ZÚ.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívaní opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně
využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně,
včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty a dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro
udržitelný rozvoj území.
ÚP využívá chátrající objekty k přestavbě a jejich následnému zhodnocení. ÚP řeší 3 plochy
přestavby o rozloze 1,53 ha. K zastavění využívá v co největší míře nevyužité území uvnitř
zastavěného území. Rozvoj obce a sídla zasahuje kulturní krajinu v těsné blízkosti zastavěného
území. Tento zábor kulturní krajiny je však řešen na nejméně kvalitních půdách. V souvislosti s
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navrhovanými rozvojovými plochami řeší ÚP také nové významné plochy veřejných prostranství s
veřejnou zelení a to park v centrální části obce Libavské Údolí (Z31), lesopark na místě bývalého
zámeckého parku (Z32) a park v Kolové (Z23). Rozv. pl. Z31 a Z32 pro veřejné prostranství
s veřejnou zelení jsou v docházkové vzdálenosti 300m od rozvojových ploch bydlení. ÚP přebírá
velký rozsah rozvojových ploch řešených v ÚPO a jeho změny č. 1.
ÚP nenavrhuje žádnou plochu bez vazby na stávající sídelní strukturu. Pouze plocha pro bydlení
(rozv. pl. Z15), která je navržena mezi obcí Libavské Údolí a sídlem Kolová v tzv. Trčkově
zatáčce, se jeví jako plocha bez vazby na sídelní strukturu, ale ve skutečnosti navazuje na rozvoj
sousedního města Kynšperk nad Ohří. Zde je přímo navazující na rozv. pl. 17 dle ÚP Kynšperk
nad Ohří.
V kulturní krajině je řešena pouze 1 rozvojová zastavitelná plocha pro cyklotrasu a naučnou
stezku okolo vrchu Hradiště, která je také převzata z ÚPO Libavské Údolí.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné,
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního
prostředí, zejména formou důsledné ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního
prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy
Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu.
Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické
stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí
krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru
v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci
územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na
cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
V území se téměř nenachází kvalitní půda ZPF – I. třída ochrany se vyskytuje na severu obce,
kde jsou navrženy pouze plochy přestavby. Dále se zde nachází také velmi kvalitní ZPF ve III.
třídě, která je pouze na území samotné obce a tudíž jí zabírají všechny rozvojové zastavitelné
plochy zde navržené, kterou jsou ale v přímé návaznosti na ZÚ.
ÚP vymezuje ucelený ÚSES, podporuje zvýšení retenčních schopností území, chrání PUPFL
jako nezastavěnou krajinu a přiměřeně chrání zemědělský půdní fond.
ÚP zohledňuje rozvojové plochy v plném rozsahu dle ÚPO Libavské Údolí a jeho změny č. 1 ve
vztahu na § 102 stavebního zákona, v platném znění, a to i za předpokladu narušení hodnot
krajiny zvýšením její fragmentace a tím částečného zhoršení podmínek zemědělské výroby.
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky
nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy)
v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž
území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy:
cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých
měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj
lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.
ÚP stabilizuje tato stávající veřejná prostranství s veřejnou zelení: veřejná prostranství – se
specifickým využitím - veřejná zeleň – v severní části obce u bytových domů, na východě obce u
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bývalé kotelny a v centrální části sídla Kolová, veřejná prostranství – se specifickým využitím –
veřejná zeleň – ochranná a izolační – na jihozápadě bývalé kotelny.
ÚP navrhuje plochu veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň na ploše
původní ČOV jako přestavbu a asanaci v obci Libavské Údolí na severozápadě u výrobního
areálu (rozv. pl. P2). ÚP navrhuje plochy veřejného prostranství – se specifickým využitím –
veřejná zeleň – ochranná a izolační zeleň – podél západního okraje areálu Věznice Kynšperk nad
Ohří (rozv. pl. Z22), podél severozápadního okraje rozšířeného areálu Věznice Kynšperk nad Ohří
(rozv. pl. Z25). ÚP navrhuje plochy veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná
zeleň – park – v centrální části obce Libavské Údolí (rozv. pl. Z31) a podél cesty k penzionu U
Čertova mlýna v sídle Kolová (rozv. pl. Z23). ÚP navrhuje plochu veřejného prostranství – se
specifickým využitím – veřejná zeleň – lesopark na místě bývalého zámeckého parku na východě
obce u bývalé kotelny (rozv. pl. Z32). Obě tyto rozv. plochy Z31 a Z32 pro veřejné prostranství –
se specifickým využitím – veřejnou zelení v obci o celkové rozloze 2,5 ha představují kvalitní
přírodní prostory v docházkové vzdálenosti max. 300 – 350m, které poskytnou prostor pro
každodenní rekreaci nejen stávajícím obyvatelům, ale i všem novým obyvatelům obce.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistiku, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji
hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu,
turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší,
cyklo, lyžařská, hipo).
ÚP zcela v souladu se stávajícími kulturními a přírodními hodnotami zemědělsky využívané
krajiny s nemovitou kulturní památkou hradiště Kolová vytváří přiměřené podmínky pro rozvoj
cestovního ruchu. ÚP navrhuje plochu dopravní infrastruktury pro cyklotrasu a naučnou stezku
okolo vrchu Hradiště. ÚP nenavrhuje žádné plochy agroturistiky ani služeb pro cestovní ruch. ÚP
navrhuje pouze plochy rekreace jak v obci Libavské Údolí tak i v sídle Kolová, plochy veřejného
prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – park v centrální části obce Libavské Údolí
a v sídle Kolová a plochu veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň –
lesopark na místě bývalého zámeckého parku na východě obce Libavské Údolí u bývalé kotelny.
ÚP stabilizuje stávající plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, plochy
občanského vybavení – veřejná infrastruktura, plochy občanského vybavení – komerční zařízení
malá a střední a plochy rekreace.
ÚP nenavrhuje v území žádné obnovy polních a pěších cest, protože stávající cestní síť v území
je dostačující.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území z kvalitněji
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah
fragmentace krajiny. Je – li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.
Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a
kapacitních silnic, jejich trasy, jsou – li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby
byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.
ÚP stabilizuje stávající silniční síť v území a to silnice III/2124, III/21215, II/212 a rychlostní
komunikaci R6. ÚP v území navrhuje místní komunikace, které jsou důležité pro obslužnost ploch
v území, ale zároveň těmito navrženými komunikacemi nenavyšuje fragmentaci krajiny.
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ÚP zabraňuje fragmentaci krajiny také tím, že navrhuje nové trasy inženýrských sítí v souběhu
s komunikacemi, ať už stávajícími nebo nově navrhovanými. Navržená cyklotrasa Z29 je sice
řešena ve volné krajině, respektive v PUPFL, ale nenavyšuje fragmentaci krajiny. Cyklotrasa Z29
je vedena po katastrovaných účelových cestách.
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany
veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové
výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní
infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a
plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před
hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné
formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
ÚP v území stabilizuje silnice III. třídy, silnici II. třídy a rychlostní komunikaci R6. V území jsou
navrženy místní komunikace k lepší obslužnosti funkčních ploch v území. ÚP přispěje ke zlepšení
podmínek pro cykloturistiku zapracováním jedné nové cyklotrasy a naučné stezky okolo vrchu
Hradiště. Koncepce rozvoje území obce zachovává bez změny stávající podmínky veřejné
autobusové dopravy. ÚP v obci Libavské údolí navrhuje plochy bydlení zejména mimo kapacitní
průjezdné komunikace R6 a III/2124.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných
pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence
srážkových vod v území s o hledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy
k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet
podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem
zmírňování účinků povodní.
Na území obce Libavské Údolí je vymezeno záplavové území Q100 leté vody potoka Velká Libava
a jeho aktivní zóna. Dále je v území na potoce Velká Libava v severozápadním cípu řešeného
území vymezeno území zvláštní povodně pod vodním dílem - Jesenice. Průchod průlomové vlny
vzniklé zvláštní povodní neohrozí zástavbu obce. Nejbližší vodní nádrž je v dostatečné
vzdálenosti jak od obce Libavské Údolí tak i od sídla Kolová. Nejbližší vodní nádrž se nachází
severovýchodně nad sídlem Kolová za hranicí PUPFL. V kulturní krajině pojme tuto průlomovou
vlnu kapacita široké údolní nivy Velké Libavy. ÚP nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu
v záplavovém území.
ÚP navrhuje jedno opatření ke zvýšení retenčních schopností území a to vodní plochu s retenční
schopností v centrální části obce Libavské Údolí ozn. K1 jako plocha změn v krajině.
ÚP respektuje údolní nivy vodních toků jako nezastavěné území.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a
chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby v území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod.
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ÚP nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu v záplavovém území. Podmínky průtoku stoletých vod
nebudou dotčeny.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí
zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se
specifickými geografickými podmínkami.
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů)
v dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat
atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i
nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť,
efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako
řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady
hospodářského rozvoje ve všech regionech.
* ÚP řeší na území obce rozvoj dopravní i technické infrastruktury: ÚP v území stabilizuje silnice
III. třídy, silnici II. třídy a rychlostní komunikaci R6. ÚP v území navrhuje plochy pro dopravní
infrastrukturu - komunikace na jihozápadě obce pro napojení rozvojových ploch (rozv. pl. Z12),
cyklotrasa a naučná stezka okolo vrchu Hradiště (rozv. pl. Z29). Dále ÚP navrhuje plochu
technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady východně od OÚ
(rozv. pl. Z5).
ÚP zachovává stávající koncepci zásobování pitnou vodou gravitačním přívodem ze systému
skupinového vodovodu Horka z VDJ na jihozápadě obce Libavské Údolí. Textilní továrna odebírá
vodu jen pro sociální potřeby, pro provozní potřeby si vodu upravuje z toku Libava.
V místní části Kolová se nachází vodovodní systém, který je napojen na systém skupinového
vodovodu Horka. Na tento systém je napojena i Věznice Kynšperk nad Ohří.
Při návrhu zásobování rozvojových ploch obce Libavské Údolí je respektován PRVKKK. Budoucí
rozvojové plochy budou zásoby ze stávajícího systému vodovodu, resp.rozšířením stávajících
řadů jejich prodloužením a zokruhováním. Při vedení tras bude respektován základní požadavek
provozovatele (tj. VOSS s.r.o.) aby bylo vodovodní potrubí ukládáno do veřejně přístupných
pozemků.
Rozvojové plochy v sídle Kolová budou opět zásobeny ze stávajícího systému rozšířením
stávajících řadů jejich prodloužením a zokruhováním. Vzhledem ke stávajícímu stavu vodovodu je
nutné uvažovat s postupnou rekonstrukcí systému. Rovněž i zde bude respektován požadavek na
vedení potrubí ve veřejně přístupných pozemcích.
ÚP zachovává společný systém jednotné splaškové kanalizace, který odvádí splaškové vody z
převážné části obce Libavské Údolí. Odpadní vody průmyslového charakteru nebo vody
zemědělské živočišné produkce se v kanalizaci nevyskytují. ČOV v Libavském Údolí se nachází v
areálu firmy IMMOGARD, je v majetku vlastníka areálu a jedná se o mechanickobiologickou ČOV
s předřazeným chemickým (neutralizačním) stupněm pro úpravu vod z barevny a dalších provozů
závodu. Tuto čistírnu provozuje fa IMMOGARD a využívání čistírny pro potřeby obce Libavské
Údolí je smluvně vypořádáno.
Odkanalizování rozvojových ploch v obci bude realizováno kanalizačním systémem s napojením
na stávající rozvody v obci. Předpokládá se budování jednotného systému kanalizace, případně
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lze v případě rozvojových lokalit umístěných v blízkosti vodoteče dešťové vody svést do této
vodoteče. Tato možnost je dále podmíněna příhodnou konfigurací terénu. Při likvidaci dešťových
vod však bude upřednostňována možnost jejich vsakování na pozemku.
Čištění odpadních vod v Kolové bude i nadále řešeno individuálně s důrazem na domovní čistírny
odpadních vod u novostaveb.
ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území města elektrickou energií systémem
trafostanic a venkovním vedením VN 22kV. V území se nachází 4 trafostanice. ÚP navrhuje osadit
stávající trafostanice na plný výkon. Na území města jsou navrženy nové trafostanice a to ve
vazbě na rozvojové plochy. Ve východní části území obce se nachází jedna malá vodní
elektrárna, které je ve vlastnictví soukromých osob. ÚP nenavrhuje žádné malé vodní elektrárny,
větrné elektrárny ani žádné specifické výrobní rozvojové plochy určené výhradně pro umístění
fotovoltaické elektrárny. ÚP zároveň nevylučuje umístění fotovoltaických panelů na střechách a
fasádách staveb v obci Libavské Údolí a sídle Kolová.
ÚP respektuje VTL plynovod, který prochází západní a východní částí obce s odbočkou na
severozápadě do obce Libavské Údolí do RS VTL/STL plynovodu. Středotlakými plynovodními
rozvody je plynofikována pouze samotná obec Libavské Údolí a areál Věznice Kynšperk nad Ohří
v Kolové. Zastavitelné plochy a plochy přestavby v řešeném území budou na tento systém
zásobování plynem postupně napojeny včetně sídla Kolová.
ÚP nenavrhuje na území obce žádnou centrální soustavu zásobovaní teplem. Bytové panelové
domy byly do 90. let minulého století napojeny na centrální kotelnu a místní primární teplovody
pro rozvod teplé užitkové vody. Výtopna byla zrušena, teplovody stále leží v zemi, ale nepoužívají
se. Jednotlivé bytové domy jsou vytápěny plynem – každý dům má svůj domovní plynový kotel.
ÚP zachovává na území obce stávající systém individuálního vytápění objektů a areálů s důrazem
na ekologicky únosné palivo a obnovitelné zdroje.
ÚP stabilizuje beze změny na území obce 1 rádiový směrový spoj, který prochází řešeným
územím a na jihu dálkový sdělovací kabel beze změny.
ÚP na území obce Libavské Údolí navrhuje sběrný dvůr jako plochu technické infrastruktury –
plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady, rozv. pl. Z5. Jinak ÚP i nadále zachovává
dosavadní systém likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného i nadměrného
odpadu z území obce dle obecně závazné vyhlášky obce o nakládání s odpadem.
Zastavitelné plochy pro bydlení, smíšené bydlení, rekreaci a plochy specifické budou napojeny
na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu v obci.
* ÚP plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury pouze stabilizuje.
* ÚP řeší rozvoj veřejných prostranství, a to jak veřejných prostranství s místní komunikací (PV),
tak i veřejných prostranství s veřejnou zelení (PX, ZV):
V území jsou navrženy také plochy pro veřejná prostranství (rozv. pl. Z3) v centru obce od
bytových domů směrem k fotbalové hřišti, (rozv. pl. Z20 a Z19) na jihu sídla a (rozv. pl. 28) ve
východní části sídla kolem penzionu U Čertova mlýna a to jako plochy místních komunikací, které
jsou řešeny v návaznosti na stávající síť místních komunikací, tak i pro obsluhu rozvojových ploch.
ÚP významně rozšiřuje plochy s veřejně přístupnou sídelní zelení a navrhuje park v centru obce
(Z31), lesopark na místě bývalé zámecké zahrady v obci (Z32), park podél cesty k penzionu U
Čertova mlýna (Z23) v Kolové a další plochu zeleně na místě asanované původní ČOV (P1).
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území,
požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků
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na veřejnou infrastrukturu. Návrh na ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné
infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
Koncepce rozvoje území je řešena dle konkrétních požadavků obce Libavské Údolí a vytváří
do budoucna dostatečně vyvážené podmínky pro kvalitní život obyvatel obce. ÚP chrání stávající
veřejná prostranství v obci Libavské Údolí a v sídle Kolová a vymezuje je jako veřejná prostranství
se specifickým využitím s veřejnou zelení nebo s ochrannou a izolační zelení. ÚP v území
navrhuje plochu veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň na ploše
původní ČOV jako přestavbu a asanaci v obci Libavské Údolí na severozápadě u výrobního
areálu (rozv. pl. P2). ÚP navrhuje plochy veřejného prostranství – se specifickým využitím –
veřejná zeleň – ochranná a izolační zeleň – podél západního okraje areálu Věznice Kynšperk nad
Ohří (rozv. pl. Z22), podél severozápadního okraje rozšířeného areálu Věznice Kynšperk nad Ohří
(rozv. pl. Z25). ÚP navrhuje plochu veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná
zeleň – lesopark na místě bývalého zámeckého parku na východě obce Libavské Údolí u bývalé
kotelny (rozv. pl. Z32). ÚP navrhuje plochy veřejného prostranství – se specifickým využitím –
veřejná zeleň – park – v centrální části obce Libavské Údolí (rozuv. Pl. Z31) a podél cesty
k penzionu U Čertova mlýna (rozv. pl. Z23). ÚP nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu
občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury.
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu
umožňující

účelné propojení plochy bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení,

veřejných prostranství, výroby a dalších ploch s požadavky na kvalitní životní prostředí.
Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat
obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet
podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest.
ÚP respektuje beze změny trasy silnic II. a III. třídy, které prochází územím včetně rychlostní
komunikace R6 na jihu řešeného území. Rozvojové plochy jsou napojeny na stávající systém
místních komunikací přímo nebo prostřednictvím nově navržených místních komunikací. ÚP
navrhuje rozvojovou zastavitelnou plochu Z29 pro cyklotrasu a naučnou stezku okolo vrchu
Hradiště.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávky vody a zpracování odpadních vod
je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti
i v budoucnosti.
ÚP řeší rozvoj koncepce vodního hospodářství v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Karlovarského kraje. ÚP zachovává stávající koncepci zásobování pitnou vodou
gravitačním přívodem ze systému skupinového vodovodu Horka z VDJ na jihozápadě obce
Libavské Údolí. Textilní továrna odebírá vodu jen pro sociální potřeby, pro provozní potřeby si
vodu upravuje z toku Libava.
V místní části Kolová se nachází vodovodní systém, který je napojen na systém skupinového
vodovodu Horka. Na tento systém je napojena i Věznice Kynšperk nad Ohří.
Budoucí rozvojové plochy budou zásoby ze stávajícího systému vodovodu, resp.rozšířením
stávajících řadů jejich prodloužením a zokruhováním. Při vedení tras bude respektován základní
požadavek provozovatele (tj. VOSS s.r.o.) aby bylo vodovodní potrubí ukládáno do veřejně
přístupných pozemků.
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ÚP zachovává v obci společný systém jednotné splaškové kanalizace. ČOV v Libavském Údolí
se nachází v areálu firmy IMMOGARD, je v majetku vlastníka areálu a jedná se o
mechanickobiologickou ČOV s předřazeným chemickým (neutralizačním) stupněm pro úpravu vod
z barevny a dalších provozů závodu. Tuto čistírnu provozuje fa IMMOGARD a využívání čistírny
pro potřeby obce Libavské Údolí je smluvně vypořádáno.
Odkanalizování rozvojových ploch v obci bude realizováno kanalizačním systémem s napojením
na stávající rozvody v obci. Předpokládá se budování jednotného systému kanalizace, případně
lze v případě rozvojových lokalit umístěných v blízkosti vodoteče dešťové vody svést do této
vodoteče. Tato možnost je dále podmíněna příhodnou konfigurací terénu. Při likvidaci dešťových
vod však bude upřednostňována možnost jejich vsakování na pozemku.
Čištění odpadních vod v Kolové bude i nadále řešeno individuálně s důrazem na domovní
čistírny odpadních vod u novostaveb. Areál věznice má svoji kanalizaci s lokální ČOV. Kapacita
této ČOV nedovoluje připojení zástavby Kolové.
ÚP respektuje VTL plynovod, který prochází západní a východní částí obce s odbočkou na
severozápadě do obce Libavské Údolí do RS VTL/STL plynovodu. Středotlakými plynovodními
rozvody je plynofikována pouze samotná obec Libavské Údolí a areál Věznice Kynšperk nad
Ohří. Zastavitelné plochy a plochy přestavby v řešeném území budou na tento systém zásobování
plynem postupně napojeny včetně sídla Kolová.
(31) 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.
ÚP nenavrhuje žádné specifické plochy výroby, určené výhradně pro FVE jako dočasné stavby,
žádné MVE ani VTE. ÚP stabilizuje na území 1 MVE ve východní části území obce, která je ve
vlastnictví soukromých osob. Fotovoltaické panely mohou být umisťovány na území obce pouze
na střechy a fasády objektů.
(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve
znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské
struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch
přestavby.
ÚP vymezuje jak v samotné obci tak i v sídle plochy přestavby, které zhodnotí nevyužívané
území především na plochy smíšené obytné a rekreaci. Díky tomu dojde k využití ploch v rámci
zastavěného území. ÚP neřeší žádnou stávající plochu bydlení jako přestavbu.
ÚP Libavské Údolí je zpracován v souladu s PÚR ČR 2008.
Zastupitelstvo Karlovarského kraje vydalo 16.09.2010 usnesením č. ZK 223/09/10:
* Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK), vydány 16. 9. 2010 s nabytím
účinnosti dne 16. 10. 2010
a) priority ZÚR KK:
Základní priority územního plánování v Karlovarském kraji vycházejí a dále zpřesňují
republikové priority územního plánování vymezené v PÚR ČR 2008.
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Návrh ÚP Libavské Údolí naplňuje tyto priority územního plánování Karlovarského kraje
pro zajištění udržitelného rozvoje území:

1. Priority v oblasti sociální soudržnosti společenství obyvatel
1.2 zkvalitnění podmínek pro bydlení a rekreaci místních obyvatel, pro kulturní rozvoj regionu a pro
sport vymezováním vhodných zastavitelných ploch a potřebných koridorů pro dopravní a
technickou infrastrukturu, aniž by jimi byla ohrožena nebo nepřiměřeně dotčena chráněná území a
chráněné hodnoty sídel,
2. Priority v oblasti hospodářského rozvoje
2.1 budování odpovídající dopravní a technické infrastruktury – upřednostňování společných koridorů
s cílem minimalizovat fragmentaci krajiny; realizace v souladu s promyšlenou etapizací,
2.3 podpora center sídelní struktury v rozvojových oblastech a rozvojových osách s cílem zajistit pro
jejich rozvoj dostatek zastavitelných i přestavbových ploch; spolupráce mezi urbánními a
venkovskými prostory zkvalitněním veřejné infrastruktury, zejména dopravní, s akcentem na sítě
veřejné hromadné dopravy šetrné k životnímu prostředí,
3. Priority v oblasti ochrany životního prostředí
3.1 hospodárně využívání zastavěného území (např. využití brownfields všech typů),
3.4 využívání krajiny v souladu s ochranou krajinného rázu a s cílovými charakteristikami krajiny –
důsledným vyhodnocením záměrů dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí v platném znění, resp. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
ale i zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.
 Návrh ÚP Libavské Údolí přiměřeně naplňuje tyto priority územního plánování
Karlovarského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území:
1. Priority v oblasti sociální soudržnosti společenství obyvatel
1.2 zkvalitnění podmínek pro bydlení a rekreaci místních obyvatel, pro kulturní rozvoj regionu a pro
sport vymezováním vhodných zastavitelných ploch a potřebných koridorů pro dopravní a
technickou infrastrukturu, aniž by jimi byla ohrožena nebo nepřiměřeně dotčena chráněná území a
chráněné hodnoty sídel,
1.4 obnova a rozvoj jedinečné urbanistické struktury území, osídlení i kulturní krajiny, pokud jsou tyto
hodnoty zachovány a lze je rozvíjet či obnovit, přitom respektovat stávající historicky utvořené
sídelní struktury, tradiční obraz městských a vesnických jídel v krajině a kulturní památky. Pokud
je tato struktura nenávratně přeměněna, například jako následek těžby nerostných surovin,
navrhovat specifická řešení nové krajiny a urbanistické struktury, která přinesou do území nový
potenciál hospodářského, sociálního i kulturního rozvoje.
2. Priority v oblasti hospodářského rozvoje
2.4 vytváření územně technických podmínek pro stabilizaci perspektivních stávajících a lokalizaci
nových významných průmyslových zón k udržení a zvyšování úrovně zaměstnanosti, a to pokud
možno mimo chráněná území a mimo hodnotná území sídel,
2.7 vytváření územně technických podmínek pro rozvoj služeb, zejména v lázeňství, v cestovních
ruchu, i v eko- a agro- turistice,
2.9 vytváření podmínek pro různé formy cestovního ruchu, zejména ve specifických oblastech se
zvýšeným významem pro lázeňství, pro rekreaci a cestovní ruch a v oblastech s problémy
hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti; v území stabilizovat a nově navrhovat vhodné
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plochy pro tyto funkce a systém turistických tras a stezek různých typů (pěší, cyklistické, vodní,
lyžařské, hipostezky).
2.12 vytváření podmínek pro přizpůsobování zemědělství a lesnictví místním specifikům.
3. Priority v oblasti ochrany životního prostředí
3.2 důsledná ochrana nezastavěného území – ochrana přírody a krajiny před nadměrnou zátěží
novou výstavbou a turistickým ruchem, a to i v územích intenzivní urbanizace (v rozvojových
oblastech a osách), kde je třeba zachovávat a vytvářet podmínky pro územní systémy ekologické
stability, pro vznik veřejně přístupných pásů zeleně, které umožní rekreační využívání krajiny a
zachování jejích reprodukčních schopností, přitom jako významný přírodní prvek chránit a nově
navrhovat lesní porosty,
3.3 vytváření podmínek pro preventivní ochranu před potenciálními riziky a přírodními katastrofami
(zvyšování retenčních schopností krajiny: návrh protierozních opatření, omezení umísťování
zastavitelných ploch do záplavových území na nezbytné minimum, návrh opatření protipovodňové
ochrany a ploch potřebných k rozlivům povodní, apod.),
3.8 vytváření podmínek pro ekologické zemědělství a pro využívání obnovitelných zdrojů energie.

 Návrh ÚP Libavské Údolí nenaplňuje tyto priority územního plánování Karlovarského
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území:
2. Priority v oblasti hospodářského rozvoje
2.2 zlepšení podmínek pro kooperaci území s jinými oblastmi v ČR i v zahraničí, a to zkvalitněním
veřejné infrastruktury, zejména dopravní,
2.5 vytváření územně technických podmínek pro transformaci výrobní základny, její diversifikaci a
rozvoj nových technologií,
2.6 vytváření územně technických podmínek pro využití nových příležitostí, vzniklých ukončením
těžby,
2.8 vytváření územně technických podmínek pro stabilizaci a rozvoj lázeňství zejména v tradičních
centrech lázeňství,
2.10 uvážené a koordinované využívání přírodních zdrojů – přírodních léčivých zdrojů, zdrojů
přírodních minerálních vod a nerostných surovin obecně,
2.11 zlepšování podmínek pro udržitelný rozvoj zejména ve specifických oblastech s problémy
hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti,
2.13 vytváření územně technických podmínek pro efektivní využití nerostného bohatství kraje,
v územích, kde bude probíhat, omezit vliv důsledků těžby na životní prostředí, přírodní a kulturní
prostředí a střety s dalšími funkcemi s hodnotami území (např. s podmínkami pro lázeňství,
turistický ruch, rekreaci).
3. Priority v oblasti ochrany životního prostředí
3.5 ochrana přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod,
3.6 ochrana a využití nerostných surovin,
3.7 obnova území po ukončované těžbě hnědého uhlí.
b) Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního
rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem
přesahují území více obcí
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Zpřesnění vymezení rozvojových os vymezených v PÚR ČR 2008 na území Karlovarského kraje:
• nadregionální rozvojová osa OS7 (Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb –
hranice ČR/Německo (Nürnberg) vymezená v Politice územního rozvoje ČR jako území obcí
mimo rozvojovou oblast OB12, s vysokou hustotou urbanizovaného osídlení a soustředěním
povrchové těžby hnědého uhlí s velkými dopady na změny v území, s výraznou vazbou na
významné dopravní tahy (R6 a I/13). V rámci ZÚR KK je zpřesněna ve formě vymezení
správních obvodů obcí dotčených vlivem rozvojové osy: v jihozápadní části: Březová (okr.
Sokolov), Bukovany, Citice, Dasnice, Františkovy Lázně, Habartov, Cheb, Chlum Sv. Maří,
Kačerov, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Nebanice, Odrava, Okrouhlá, pomezí nad Ohří,
Šabina, Třebeň, Tuřany; v severovýchodní části: Krásný Les, Stráž nad Ohří, Vojkovice.
Tato nadregionální rozvojová osa se zpřesňuje na řešeném území jako rychlostní komunikace R6.
Tato stavba je v současné době dokončena a ÚP tuto skutečnost plně respektuje včetně OP.
c) Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a
vymezení dalších oblastí nadmístního významu:
Specifická oblast rekreace a cestovního ruchu
ZÚR KK vymezuje specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu, kdy problematika související
s těmito oblastmi nadmístního významu přesahuje hranice jednotlivých obcí; specifické oblasti
zahrnují krajinné segmenty a sídla s vyšší koncentrací vybavenosti a služeb ve sféře rekreace a
cestovního ruchu. ZÚR KK vymezují v území obce Libavské Údolí Specifickou oblast nadmístního
významu SR9 jako specifickou oblast rekreace a cestovního ruchu. Zároveň území obce spadá
v rámci řešení koncepce lázeňství, rekreace a cestovního ruchu dle ZÚR KK do regionu cestovního
ruchu „Lázeňský trojúhelník“.
• SR9 Sokolovsko – oblast nadmístního významu je vymezena v rozsahu katastrálních území:
Sokolov, Bukovany u Sokolova, Citice, Čistá u Svatavy, Dasnice, Dolní Pochlovice, Dolní
Rychnov, Habartov, Hlavno, Horní Pochlovice, Chlum Svaté Maří, Kaceřov u Kynšperka nad
Ohří, Kamenný Dvůr, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Lítov, Šabina, Svatava, Tisová u
Sokolova, Vítkov u Sokolova, Zlatá u Kynšperka nad Ohří.
o

Záměry směřující do specifických oblastí rekreace a cestovního ruchu je nezbytné
posoudit z hlediska jejich dopadu na charakter a image rekreačních oblastí a
krajinných segmentů. Jedná se především o posouzení záměrů:
* plošně náročných investic, rozsáhlých liniových nebo výškových staveb, které
mohou zapříčinit přímo nebo zprostředkovaně degradaci prostředí rekreačních
oblastí a tím trvalé poškození jejich hodnot,
* které mohou vyvolat negativní změny v důsledku vytvoření technických bariér
omezujících pohyb a prostředí rekreačních oblastí a lokalit cestovního ruchu,
* změn stávajícího využití, které by výrazněji omezily možnosti využívání pro
rekreaci a cestovní ruch, budou povolovány, jen je-li to nezbytné v zájmu
ochrany přírody, nebo v jiném veřejném zájmu a na základě průkazu, že
veřejný zájem na změně bude v dlouhodobém horizontu větším přínosem než
zachování daných předpokladů pro rekreační využití,
* z hlediska zásad ochrany životního prostředí, přírody a krajiny v souladu
s aktuálně platnou legislativou.

o

Ve specifických oblastech rekreace a cestovního ruchu budou zajištěny územní
předpoklady pro:
* dlouhodobé zachování a aktivní rozvoj potenciálů cestovního ruchu a
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rekreace, to je zvláště přírodních kulturních a civilizačních hodnot území,
* zkvalitnění služeb ve sféře cestovního ruchu a rekreace a jejich propojení
s nabídkou lázeňských služeb na území kraje,
* podporu rozšíření nabídky služeb v oblasti tzv. měkkého lázeňství a rekreace
(nap_. agroturistika, …),
* lokalizaci nových sportovních a sportovně rekreačních zařízení (areály zimních
sportů, golfová hřiště, …apod.),
* koordinaci zájmů plynoucích z překryvu vymezení jiných specifických oblastí.
o

Z vymezení specifických oblastí rekreace a cestovního ruchu nevyplývá, že ve
zbývajících oblastech kraje nebudou rekreace a cestovní ruch provozovány. Vymezení
těchto oblastí nadmístního významu deklaruje, kde jsou pro rekreaci a cestovní ruch
z hlediska celokrajských územních souvislostí optimální podmínky, resp. kde je
žádoucí – při dodržení zásad obecné ochrany životního prostředí, přírody a krajiny,
respektování kulturních a civilizačních hodnot území – dlouhodobou územní
stabilizaci těchto aktivit rozvíjet a podporovat důrazněji.
* ÚP ve vztahu na podmínky specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu SR9
nedostatečně naplňuje kritéria a požadavky této oblasti:
- ÚP neřeší žádná golfová hřiště ani jiné sportovní aktivity,
- ÚP nedostatečně zkvalitňuje služby cestovního ruchu,
- ÚP neřeší žádný areál agroturistiky.

d) ZÚR KK vymezují v území obce Libavské Údolí veřejně prospěšnou stavbu D03 – R6 – stavba
rychlostní silnice R6 v úseku Hory – Kamenný Dvůr – tato trasa rychlostní silnice R6 je již na území
obce zrealizovaná, proto jí ÚP pouze respektuje a stabilizuje včetně OP.
e) ZÚR KK vymezují na území obce Libavské Údolí tato veřejně prospěšná opatření:
- VPO U.560 - regionální biokoridor RBK 20118 Pod Bystřinou – RBK 992:
- VPO U.571 - regionální biokoridor RBK 992 Libavský vrch - Studánka:
* ÚP zpřesnil a vymezil polohu a rozsah RBK 992 do katastrální mapy ve vztahu na ÚSES okolních
obcí a dle požadavků vznesených Věznicí Kynšperk nad Ohří, které byly již zapracovány
v doplňujících P+R, kde byl RBK 992 zmenšen na min. 40 m, přičemž na pozemcích, které vlastní ČR
s příslušností hospodařit s majetkem státu Vězeňskou službou ČR, byl RBK 992 odsunut a zároveň
byla zachována břehová zeleň potoka Malá Libava a bylo vypuštěno lokální biocentrum 2, které bylo
původně navrženo na pozemcích Věznice Kynšperk nad Ohří. Na základě pokynu pořizovatele
k úpravě návrhu ÚP před řízením prověřil projektant návaznost vymezeného RBK č. 992 na území
města Kynšperk nad Ohří v jeho rozpracovaném ÚP.


ÚP je zpracován v souladu se ZÚR KK.

 ÚP zachovává veškeré stávající vztahy se svým okolím, zejména systémy dopravní a
technické infrastruktury:
- je zachován beze změny nadřazený systém silniční dopravy – rychlostní komunikace R6, silnice
II/212, III/21214, III/21215, cyklotrasy
- ÚP zohledňuje beze změny ochranná pásma zajišťující letecký provoz a ochranná pásma veřejného
vnitrostátního letiště Cheb s výškovým omezením
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- ÚP zohledňuje beze změny elektrickou soustavu 22 kV a dále ji rozšiřuje pro napojení navržených
trafostanic TS5, TS6
- ÚP zapracovává beze změny trasu VTL plynovodu
- ÚP zohledňuje beze změny trasu sdělovacího kabelu
- ÚP zapracovává beze změny trasu skupinového vodovodu Horka
- ÚP zapracovává areál Věznice Kynšperk nad Ohří, který je částečně na řešeném území a částečně
na území sousedního města Kynšperk nad Ohří a zároveň ho rozšiřuje zastavitelnou plochou Z...
projektant prověřil vazbu rozšířeného areálu věznice včetně regulačních podmínek této specifické
plochy využití území v ÚP Kynšperk nad Ohří
 ÚP zároveň zohledňuje vybrané limity využití území nadmístního charakteru beze změny:
- ochranná a bezpečnostní pásma výše uvedené technické a dopravní infrastruktury
- stanovené záplavové území Q100 leté vody potoka Velká Libava včetně jeho aktivní zóny
 ÚP respektuje i stávající vazby v kulturní krajině:
- jsou respektovány beze změny VKP ze zákona: lesy, vodní toky a rybníky, údolní nivy
- jednotlivé prvky ÚSES jsou řešeny s vazbou na ÚSES sousedních obcí, zejména u upraveného RBK
992 byl projektantem prověřen soulad a územní vazba na ÚSES města Kynšperk nad Ohří v jeho
rozpracovaném ÚP

3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA POŽADAVKY
NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY
NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Územní plán Libavské Údolí je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými
§ 18 a § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění.
Zpracovaný ÚP Libavské Údolí vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj
na území spravovaném obcí Libavské Údolí.
V územním plánu navržený rozvoj obce Libavské Údolí nemá negativní vliv na veřejné zdraví, při
respektování navržené koncepce, dodržení stanovených podmínek pro využití ploch a pokynů pro
rozhodování v území.

4 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
ÚP Libavské Údolí byl zpracován v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace - územní
plán, dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
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5

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE

STANOVISKY

DOTČENÝCH

ORGÁNŮ

PODLE

ZVLÁŠTNÍCH

PRÁVNÍCH

PŘEDPISŮ,

POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
ÚP Libavské Údolí byl zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
V dosavadním průběhu pořizování návrhu ÚP Libavské Údolí nebyl řešen žádný rozpor mezi
pořizovatelem a dotčenými orgány, ani mezi dotčenými orgány navzájem.
Oblasti, kde dotčené orgány z hlediska své působnosti neuplatnily stanoviska k návrhu Územního
plánu Libavské Údolí, byly prověřeny a bylo shledáno, že veřejné zájmy, které tyto dotčené orgány
hájí, jsou v návrhu ÚP respektovány a zohledněny.
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů po společném jednání o návrhu územního plánu
Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Sokolov
Jednoty 654, 356 01 Sokolov 1
Zn. 4RP5850/2012-130730
Čj. 210096/2012-MZE-130730 ze dne 15.11.2012
Stanovisko ke společnému jednání o Návrhu Územního plánu Libavské Údolí
K výše uvedenému Vám sdělujeme, že nadále platí naše stanovisko, ze dne 23.01.2012, č.j.:
4618/2012-MZE-130730.
K uvedené akci nemáme žádné připomínky ani námitky.
Ing. Růžena Vrbová, ředitelka Pozemkového úřadu Sokolov
 bez připomínek a námitek
Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Sokolov
Jednoty 654, 356 01 Sokolov 1
Zn. 4RP5850/2012-130730
Čj. 4618/2012-MZE-130730 ze dne 23.01.2012
Stanovisko k návrhu zadání územního plánu Libavské Údolí – ve smyslu § 20 odst. 1 písm. d)
zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění
Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Sokolov, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 20
odst. 1 písm. d) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění
pozdějších předpisů, vydává stanovisko k návrhu zadání Územního plánu Libavské Údolí.
Sdělujeme Vám, že v k.ú. Libavské Údolí, neprobíhají v současné době žádné pozemkové úpravy a
ani se zde nepředpokládá provedení komplexních pozemkových úprav.
Vzhledem k uvedenému nemáme k návrhu zadání Územního plánu Libavské údolí žádné požadavky.
Ing. Růžena Vrbová, ředitelka Pozemkového úřadu Sokolov

72

ÚPRAVA NÁVRHU ÚP LIBAVSKÉ ÚDOLÍ PŘED ŘÍZENÍM

Městský úřad Sokolov
odbor dopravy
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Č.j.: OD/101380/2012/Me ze dne 28.11.2012
Stanovisko
Odbor dopravy Městského úřadu Sokolov, příslušný podle § 40, odst. 4, písm. c) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na základě Vaší žádosti pro potřeby
řízení ve věci „Návrh Územního plánu Libavské Údolí“ sděluje, že s tímto souhlasí.
Pro úplnost pouze dodává, že pro případný zásah do tělesa komunikací III/2125 a III/21215 v majetku
Karlovarského kraje bude nutné předchozí stanovisko Policie ČR Krajského ředitelství Karlovarského
kraje, správce komunikace – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. Sokolov a
našeho silničního úřadu.
Karel Merxbauer, silniční hospodářství
 souhlasné stanovisko
Ministerstvo obrany
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha
Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1 – Staré Město
Č.j.: MOCR 47265-1 / 63639 - ÚP/2012 - 7103/44 ze dne 03.12.2012
Návrh územního plánu Libavské Údolí
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání návrhu
Územního plánu Libavské Údolí.
Ministerstvo obrany, zastoupené Ing. Alešem MECNEREM, ředitelem Vojenské ubytovací a stavební
správy Praha, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2, zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí
s předloženým „Návrhem územního plánu Libavské Údolí“.
Vzhledem k tomu, že VUSS Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a
zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD,
při dodržení ustanovení § 175, zákona č.183/2006 Sb., připomínek.
Kontaktní osoba: Ing. Kohout – telefon 973 340 200; IDS: hjyaavk
Ing. Aleš MECNER, ředitel
 souhlasné stanovisko

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary
Č.j.: KHSKV 12729/2012/HOK/Nov ze dne 12.12.2012
Libavské Údolí, Návrh Územního plánu – stanovisko ke společnému jednání
Na základě oznámení pořizovatele Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování,
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o konání společného jednání o návrhu uvedeného Územního
plánu posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje předmětný návrh.
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Po posouzení z hlediska požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická
stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko: S návrhem
Územního plánu Libavské Údolí se souhlasí.
Odůvodnění:
Dne 15.11.2012 bylo na Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje se sídlem v Karlových
Varech doručeno oznámení pořizovatele městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního
plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov o konání společného jednání o návrhu Územního plánu
Libavské údolí, který zpracovala v září 2012 Ing. arch. Alexandra Kasková, projekční kancelář,
Sokolovská 119/54, 360 05 Karlovy Vary.
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech přezkoumala důvodnost
tohoto oznámení v návaznosti na písemný materiál a dospěla k názoru, že věc vyhovuje požadavkům
předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.
K zadání tohoto územního plánu vydala Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje stanovisko
pod. č.j. KHSKV 219/2012/HOK/Nov dne 26.1.2012
Ing. Edita Novotná, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
 souhlasné stanovisko
Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
Zn.: 171/ZZ/13 ze dne 08.01.2013
Návrh územního plánu Libavské Údolí – stanovisko
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 15.11.2012
oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Libavské Údolí a k tomuto vydává
následující stanovisko:
Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594)
Příslušným orgánem ochrany přírody je Městský úřad Sokolov.
 konstatování, že příslušným orgánem je MěÚ Sokolov
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Vinš/221)
K návrhu nemáme připomínky. K zadání Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství jako dotčený orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb.,
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů vydal stanovisko

o posuzování vlivů
o posuzování vlivů na

zn. 495/ZZ/12 ze dne 3. 2. 2012

s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů
Územního plánu Libavské Údolí na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení.
 DO nemá požadavky na vyhodnocení vlivů ÚP Libavské Údolí na životní prostředí, ani
na zpracování variant
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez připomínek.
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 bez připomínek
Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Hrdinová/415)
Dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci (k
návrhu ÚP) obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy Městský úřad Sokolov, odbor životního
prostředí.
Celkem ÚP zabírá 0,8461 ha lesní půdy.
 konstatování, že příslušným orgánem je MěÚ Sokolov
Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková/494)
Stanovisko dle § 5 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, k návrhu Územního plánu Libavské Údolí
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad)
obdržel oznámení Městského úřadu Sokolov, odbor stavební a územního plánování, o termínu a
místě společného jednání o návrhu Územního plánu Libavské Údolí a výzvu pro uplatnění stanoviska
ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, které se koná dne 12. 12. 2012.
Krajský úřad, orgán ochrany ZPF příslušný dle ustanovení § 13 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), posoudil
dokumentaci návrhu Územního plánu Libavské Údolí podle zákona a s ohledem na postup k zajištění
ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) při zpracování a projednávání územně
plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky. Rovněž bylo přihlédnuto k metodickému pokynu MŽP
ČR - odboru lesa a půdy ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 a metodickému doporučení
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v územním plánu“ z července
2011.
Posouzení vycházelo z dokumentace návrhu územního plánu, jejímž projektantem je autorizovaný
architekt Ing. arch. Alexandra Kasková, datum zpracování září 2012, stanoviska krajského úřadu
k návrhu

zadání

Územního

plánu

Libavské

Údolí

č.j.

495/ZZ/12

ze

dne

3. 12. 2012. Dále stanoviska orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Sokolov č.j. 1131/2013/ZP/EVBR
ze dne 3. 1. 2013..
Krajský úřad příslušný dle ustanovení § 17a zákona k rozvojovým plochám (lokalitám) na pozemcích
ZPF řešeným v návrhu Územního plánu Libavské Údolí na základě posouzení předložené
dokumentace, s přihlédnutím ke stanovisku Městského úřadu Sokolova a po projednání s
pořizovatelem uplatňuje z hlediska ochrany ZPF následující stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona:
1. Řešení návrhu Územního plánu Libavské Údolí navrhuje zábor celkem 25,90 ha plochy,
z toho 10,30 ha zábor ZPF. Zásady ochrany ZPF dle ustanovení §§ 4 a 5 zákona jsou
použitím převážně nezemědělské půdy, využitím pozemků v zastavěném území, návrhem
využití pozemků v návaznosti na zastavěné území, využitím zemědělské půdy zařazené do III.
až V. třídy ochrany většinou pro rozvoj ploch bydlení, rekreace respektovány. Rozvoj v okolí
sídla je omezen hranicí správního území obce, vodními toky se stanoveným záplavovým
územím, svažitým terénem a rozsáhlými lesními plochami. V kap. 7.1.13 je požadavek na
zábor zemědělské půdy cca 8,60 ha pro bydlení odůvodněn celkovou potřebou zastavitelných
ploch bydlení a smíšeného bydlení cca 8,2 ha na dalších cca 15 – 20 let.
 pořizovatel bere na vědomí
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2. Hranice zastavěného území je vymezena ke dni 31. 7. 2012.
 pořizovatel bere na vědomí
3. Pro účely ochrany ZPF jsou lokality navržené k záboru označeny čísly 1 až 19.
 pořizovatel bere na vědomí
4. Plochy lokalit 2, 3, Z7, Z9Z12, P1, P2, K1, Z18, Z19, Z20, Z22, Z24, Z25, Z28, P3 nejsou
z hlediska záborů ZPF projektantem vyhodnoceny, a proto nejsou kromě lokalit 2, 3
předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
 pořizovatel bere na vědomí
5. Lokalita 5 – 0,04 ha, navrhované využití pro technickou infrastrukturu, 6 – 0,47 ha,
navrhované využití pro rekreaci, 7 – 0,36 ha, navrhované využití pro rekreaci, 4 – 0,02 ha,
navrhované využití pro skladování techniky Se zařazením ploch lokalit 5, 6, 7 navržených
v zastavěném území a minimální lokality 4 navržené v návaznosti na zastavěné území se dle
ustanovení §§ 4 a 5 zákona souhlasí.
 souhlasné stanovisko
6. Lokalita 1 – 0,10 ha, navrhované využití pro rekreaci, 2 – 1, 63 ha, navrhované využití pro
rekreaci, 3 – 0,10 ha, navrhované využití pro veřejné prostranství. Se zařazením plochy lokalit
1, 2, 3 o celkové výměře 1,83 ha, navržené v návaznosti na zastavěné území, zařazené do III.
třídy ochrany se dle ustanovení §§ 4 a 5 zákona souhlasí.
 souhlasné stanovisko
7. Lokalita 10 – 0,32 ha, navrhované využití pro rekreaci, 11 – 1, 03 ha, navrhované využití pro
bydlení. Se zařazením plochy lokalit 10, 11 o celkové výměře 1,35 ha, navržené v návaznosti
na zastavěné území, zařazené do III. třídy ochrany se dle ustanovení §§ 4 a 5 zákona
souhlasí.
 souhlasné stanovisko
8. Lokalita 8 – 0,56 ha, navrhované využití pro bydlení, 9 – 1,70 ha, navrhované využití pro
bydlení. Se zařazením ploch lokalit 8 a 9, navržených v návaznosti na zastavěné území a les,
při omezení lokality 9 hranicí správního území obce, zařazených do III. třídy ochrany se dle
ustanovení §§ 4 a 5 zákona souhlasí.
 souhlasné stanovisko
9. Lokalita 12 – 0,65 ha, navrhované využití pro bydlení. Se zařazením plochy lokality 12
navržené v návaznosti na zastavitelné plochy Územního plánu Kynšperk nad Ohří, obklopené
silnicí II/212 a lesem, na orné půdě s hustým náletem stromů ze sousedního lesa, zařazené
do III. třídy ochrany se dle ustanovení §§ 4 a 5 zákona souhlasí.
 souhlasné stanovisko
10. Lokalita 13 – 0,34 ha, navrhované využití pro bydlení, 14 – 1,18 ha, navrhované využití pro
bydlení, 15 – 0,81 ha, navrhované využití pro bydlení, 16 – 0,28, ha navrhované využití pro
veřejné prostranství, 17 – 0,17 ha, navrhované využití pro bydlení, 18 – 0,51 ha, navrhované
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využití pro rekreaci, 19 – 0,01 ha, navrhované využití pro dopravu. Se zařazením ploch lokalit
13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 navržených v návaznosti na zastavěné území, místy na les, při
omezení možnosti rozvoje hranicí správního území obce, rozšířením areálu Věznice Kynšperk
nad Ohří a rozsáhlými lesními plochami, zařazených do III. až V. třídy ochrany se dle
ustanovení §§ 4 a 5 zákona souhlasí.
 souhlasné stanovisko
11. Plocha p.p.č. 70/1 – 0,35 ha, navrhované využití pro veřejné prostranství. Se zařazením
plochy, navržené v zastavěném území, zařazené do III. třídy ochrany, se dle ustanovení §§ 4
a 5 zákona souhlasí za podmínky dopracování této plochy do vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF.
 souhlasné stanovisko
 podmínka bude respektována
12. Plocha p.p.č. 35/1 – 1,92 ha, navrhované využití pro veřejné prostranství. Se zařazením
plochy „starého zámeckého parku se stromy“ se souhlasí za podmínky (dle společného
jednání na obecním úřadě) doplnění odlišného vyznačení do grafické části Výkresu
předpokládaných záborů půdního fondu a eventuelního zvážení názvu navrhovaného
využití.
 souhlasné stanovisko
 podmínka bude respektována
13. Krajský úřad požaduje prověřit míru erozního ohrožení půdy v řešeném území a v místech
ohrožených erozí nad přípustnou míru navrhnout opatření ke snížení erozního ohrožení.
Důvodem je velká svažitost terénu na většině území obce.
 bude respektováno
 projektant prověří míru erozního ohrožení půdy v řešeném území a v místech
ohrožených erozí nad přípustnou míru, prověří navržení protierozních opatření

14. Krajský úřad požaduje v grafické části výkresu Výkres předpokládaných záborů půdního
fondu doplnit údaje o uspořádání struktury půdního fondu v území např. značkou druhu
pozemku (orná půda, zahrada a sad, TTP, ostatní plocha, PUPFL).
 údaje o uspořádání struktury půdního fondu v území jsou graficky znázorněny ve
schématu A.2 – Krajina – struktura krajiny, její užívání a ochrana
15. Pro zpracování dalšího stupně Územního plánu Libavské Údolí krajský úřad požaduje
zachovat stejné označení lokalit jako u tohoto návrhu.
 bude respektováno
 při úpravě návrhu ÚP Libavské Údolí bude zachováno stejné označení lokalit jako v
původním návrhu ÚP Libavské Údolí. Při zařazení dalších lokalit do záboru ZPF bude
číslování lokalit pokračovat dle původního návrhu ÚP
16. Body 1 – 15 požaduje krajský úřad zapracovat do návrhu dalšího stupně Územního plánu
Libavské Údolí.
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 body 1 – 15 budou při úpravě návrhu ÚP Libavské Údolí respektovány dle vyhodnocení
Upozornění: V případě změny rozsahu záboru zemědělské půdy (rozšíření ploch na pozemcích ZPF)
je nutné dopracovat Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a požádat
o stanovisko krajský úřad, orgán ochrany ZPF.
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle části IV. zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu.
Odpadové hospodářství (Bc. Růžková/285)
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů v platném znění uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad s
rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí.
 konstatování, že příslušným orgánem k vyjádření je Městský úřad Sokolov
Vodní hospodářství (Ing. Valečková, DiS./229 )
Příslušným úřadem k vyjádření je MěÚ Sokolov odbor životního prostředí.
 konstatování, že příslušným orgánem k vyjádření je Městský úřad Sokolov
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Zn. 45546/2012/31100 ze dne 08.01.2013
Věc: Návrh Územního plánu Libavské Údolí
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2
stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci připomínky. Na území obce
nejsou výhradní ložiska nebo prognózní zdroje vyhrazených nerostů. S návrhem územního plánu
souhlasíme.
Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., ředitel odboru hornictví a stavebnictví
 souhlasné stanovisko
Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Zn. 41/2013-910-UPR/2 ze dne 09.01.2013
Věc: Libavské Údolí, návrh ÚP
Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech dopravy podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č.
12/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č.
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst.1 písm. p) a q) zákona č.
49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasílá následující stanovisko k návrhu
územního plánu Libavské Údolí podle § 4 odst. 21 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Doprava na pozemních komunikacích
Do ochranného pásma rychlostní silnice R6 v jižní části řešeného území zasahuje zastavitelná plocha
Z29 (VPS WD5) – cyklotrasa a naučná stezka okolo vrchu Hradiště.

78

ÚPRAVA NÁVRHU ÚP LIBAVSKÉ ÚDOLÍ PŘED ŘÍZENÍM

Při řešení cyklistické stezky požadujeme respektovat zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích a technické předpisy (ČSN 736101, TP179 navrhování komunikací pro cyklisty a TP99
technické podmínky ošetřování a vysazování silniční vegetace). Vedení cyklistické stezky požadujeme
v dalším stupni projednat a odsouhlasit majetkovým správcem silnice R6 tj. ŘSD ČR – správa Karlovy
Vary.
Ing. Josef Kubovský, ředitel Odboru infrastruktury a územního plánu
 rozsah podrobností územního plánu neumožňuje řešit technické řešení cyklostezky a
projednání dokumentace v územních a stavebních řízeních
 návrh ÚP bude respektovat stanovisko v rámci podrobností a měřítka Územního plánu
Libavské Údolí
Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
Zn.: 96/DS/13 ze dne 09.01.2013
Stanovisko k návrhu Územního plánu Libavské údolí
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 15.11.2012
oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Libavské Údolí, dle ustanovení § 50 zákona
č. 183/206 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákona č. 183/2006 Sb.).
K zaslanému návrhu Územního plánu Libavské Údolí, nemá odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Karlovarského kraje, jako příslušný orgán z hlediska řešení silnic II. a III. třídy, dle
ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, připomínky.
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
 bez připomínek

Městský úřad Sokolov
odbor životního prostředí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Č.j.: 5869/2013/ZP/JIRY ze dne 21.01.2013
Vyjádření k projednání návrhu Územního plánu Libavské Údolí
Dne 16.11.2012 obdržel Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí žádost o vyjádření k výše
uvedenému návrhu. K návrhu zprávy ÚP Libavské Údolí vydává odbor životního prostředí Městského
úřadu Sokolov následující vyjádření:
Ochrana přírody a krajiny: (Bc. Linda Tomeszová – 359 808 166)
Jako orgán ochrany přírody příslušný dle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů k uplatňování stanovisek k územním plánům z hlediska
přenesené působnosti obecních úřadů, pověřených úřadů a obecního úřadu obce s rozšířenou
působností se k návrhu ÚP Libavské Údolí vyjadřujeme takto: Východně od věznice Kynšperk nad
Ohří došlo k zúžení regionálního biokoridoru 992. K vymezování a hodnocení regionálního systému
ekologické stability je Krajský úřad Karlovarského kraje, který by se měl z hlediska své působnosti
k návrhu ÚP vyjádřit. Doporučujeme upravit hranice biokoridoru tak, aby byla vyřešena návaznost na
územní plán Kynšperk nad Ohří. K návrhu ÚP nemáme další připomínky, návrh je v souladu se
Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje.
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 projektant prověří návaznost biokoridoru 992 na zpracovávaný ÚP Kynšperk nad Ohří
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF): (Ing. Eva Brichtová – 359 808 176)
Příslušným orgánem ochrany ZPF k uplatnění stanoviska je Krajský úřad Karlovarského kraje.
 konstatování, že příslušným orgánem je Krajský úřad Karlovarského kraje
Státní správa lesů: (Ing. Eva Třísková – 359 808 171)
Jako orgán státní správy lesů příslušný dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k uplatňování stanovisek
k územním plánům z hlediska přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
s návrhem ÚP Libavské Údolí souhlasíme za předpokladu, že nebude ohrožena celistvost a
funkčnost lesních porostů a nedojde ke znemožnění současného přístupu do porostů pro lesní
techniku. Celkovým záborem v rozsahu 0,84 ha PUPFL nebude negativně ohrožena ekologická
stabilita lesa ani stav životního prostředí v dané lokalitě. Větší celky PUPFL jsou respektovány jako
nezastavěné území kulturní krajiny.
K záboru PUPFL dojde pouze za účelem vybudování dopravní infrastruktury a to:
1. Plocha Z12 – plocha dopravní infrastruktury pro napojení rozvojových ploch na jihozápadě
obce – předpokládaný zábor PUPFL 0,007 ha – vzhledem k velikosti záboru a jeho umístění
do okrajové části PUPFL je riziko ohrožení celistvosti a funkčnosti lesního komplexu minimální
– při realizaci stavby komunikace bude situace řešena v rámci územního řízení vydáním
závazného stanoviska orgánu státní správy lesů a případně následným odnětím příslušné
části PUPFL
2. Plocha Z29 – plocha dopravní infrastruktury jako cyklotrasa a naučná stezka okolo vrchu
Hradiště – předpokládaný zábor PUPFL 0,8391 ha – plánovaná trasa je dle návrhu vedena
téměř celá po současných lesních cestách a bezlesí. Pokud bude cyklostezka realizována
způsobem odpovídajícím definice PUPFL – nezpevněné lesní cesty, které nejsou širší než 4m
nebo zpevněné lesní cesty, jestliže slouží též lesnímu hospodářství – lze pozemky dotčené
trasou cyklostezky ponechat jako PUPFL.
Pozn.: U této plochy byl zjištěn nesoulad číslování v mapové a textové části – zatímco v mapě a např.
kapitole 7.1 je plocha označena jako Z29 v kapitole 9.2 Důsledky navrhovaného řešení na PUPFL je
plocha popsána pod č. Z30.
 souhlasné stanovisko
 rozsah podrobností územního plánu neumožňuje řešit projednání dokumentace
v územních řízeních, ani realizaci konkrétní podoby stavby
 projektant zajistí soulad v číslování rozvojových ploch
Vodní hospodářství: (Jitka Kovaříková – 359 808 173)
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 106 odst. 2
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá
k návrhu územního plánu obce Libavské Údolí žádné připomínky. Územní plán nenavrhuje žádné
významné vodohospodářské stavby, rozvoj vodovodů a kanalizací je dán především rozvojovým
záměrem obce a polohou pozemků určených k zástavbě, rozšíření systému vodovodů a kanalizací
navazuje na systém stávající. Vodoprávní úřad s návrhem ÚP Libavské Údolí souhlasí.
 souhlasné stanovisko
Ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního prostředí
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Stanovisko KÚKK – dle § 50, odst. 7 stavebního zákona
Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
Zn.: 361/RR/13-2 ze dne 26.03.2013
Stanovisko krajského úřadu – správního orgánu územního plánování k návrhu Územního plánu
Libavské Údolí, ORP Sokolov, okres Sokolov, Karlovarský kraj
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 6.3.2013 Vaši žádost o
stanovisko k návrhu Územního plánu Libavské Údolí (dále také jen „ÚP“) návrh změny ÚPM
zpracovaný ve 12/2012, a dále stanoviska dotčených orgánů a připomínky obdržené pořizovatelem.
Doplnění žádosti o další připomínku obdržel zdejší úřad dne 18.3.2013. další doplňující informace
obdržel zdejší úřad dne 26.3.2013. Návrh ÚP má zdejší úřad k dispozici.
Zdejší úřad neobdržel tato stanoviska dotčených orgánů:
-

Ministerstva životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IV, Chomutov;

-

Státní energetické inspekce;

-

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost;

-

Hasičského záchranného sboru;

-

Krajské veterinární správy;

-

Krajského úřadu Karlovarského kraje, OŽPaZ – úseku ochrany ovzduší;

-

Městského úřadu Sokolov, úseku ochrany památek;

-

Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

-

Městského úřadu Sokolov, úseku odpadového hospodářství.

Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, (dále jen „pořizovatel“), pořizuje ÚP
v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů dále jen „stavební zákon“).
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, zmocněný ust. § 7 odst. 1 písm.
g) a v souladu s ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona, vydává v přenesené působnosti
stanovisko krajského úřadu – správního orgánu územního plánování k návrhu ÚP a k výše
uvedeným podkladům.
1.Základní údaje:
Návrh ÚP, zadaný pořizovatelem, byl zpracován Ing. arch. Alexandrou Kaskovou, autorizovanou
architektkou, Karlovy Vary, v 09/1012. ÚP se nachází ve fázi, kdy dle Přechodové tabulky MMR,
odboru územního plánování, pro postup pořizovatelů při pořizování rozpracovaných územně
plánovacích dokumentací po 1.1.2013 bude pořizovatelem pokračováno dle bodu 12.
ÚP ke pořizován na základě schválení záměru na pořízení Zastupitelstvem obce Libavské Údolí (dále
jen „ZO“) dne 17.2.2011. Zadání ÚP bylo schváleno ZO dne 10.5.2012. Společné jednání o návrhu
ÚP proběhlo dne 12.12.2012, zveřejnění již konaného společného projednání bylo oznámeno
oznámením veřejnou vyhláškou ze dne 14.1.2013 v souladu s novelizovaným zněním stavebního
zákona a prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platných po 1.1.2013, a
v souladu s bodem 12. metodické pomůcky – Přechodové tabulky Ministerstva pro místní rozvoj,
odboru územního plánování.
ÚP řeší správní území obce Libavské Údolí, tj. k.ú. Libavské Údolí, sídlo Libavské Údolí a
samostatnou osadu Kolová. ÚP doplňuje a rozšiřuje stávající urbanistickou strukturu obce zejména o
plochy bydlení a rekreace, dopravní infrastruktury a o plochy veřejných prostranství. Největší rozsah
rozvojových ploch je na jihu a na jihozápadě obce Libavské údolí, a to pro bydlení, a na západě pro
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plochy rekreace. V ÚP je navržena také plocha přestavby a asanace původní čistírny odpadních vod u
výrobního areálu na jihozápadě obce na plochu veřejného prostranství se specifickým využitím,
přestavby bývalé kotelny na východě obce na ploch smíšenou obytnou, a přestavba Černého mlýna
na plochu rekreace. V sídle Kolová představuje největší rozsah navrhovaného rozvoje plocha smíšená
obytná severně pod sídlem, a dále plocha specifická – rozšíření areálu věznice Kynšperk nad Ohří
severním a východním směrem. ÚP nenavrhuje žádnou solitérní plochu v krajině vyjma plochy pro
bydlení Z15, která navazuje na rozvoj sousedního města Kynšperk nad Ohří.
2.Posouzení souladu návrhu ÚP a předložených podkladů z hlediska koordinace využívání
území s ohledem na širší územní vztahy, a souladu s politikou územního rozvoje a s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem:
- zdejším odborem nebyly zjištěny rozpory
Poznámky na závěr: (zdejší úřad příslušný dle ust. § 178 odst. 1 a 2, zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 171 stavebního zákona:
-

v úvodním odstavci: “Návrhu“ ÚP je nutno opravit chybný citovaný odstavec 3 u § 43
stavebního zákona, na správný: „…za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona,…“.

-

doporučujeme do části: „Návrh“ ÚP, doplnit za citovanou vyhlášku č. 500/2006 Sb. vezu: „…,

-

doporučujeme do část ÚP: Poučení“, doplnit za citovaný správní řád větu: „…ve znění

ve znění pozdějších předpisů“, či: „…, v platném znění.“
pozdějších předpisů“, či: „…, v platném znění.“
-

pořizovatel měl již před zahájením projednání návrhu ÚP doplnit kapitolu 1 Postup při pořízení
územního plánu na str. 55 části Odůvodnění ÚP. Před zahájením řízení o ÚP je nezbytné, aby
pořizovatel tuto část dopracoval, a pak ji průběžně až do vydání ÚP ZO doplňoval.

-

doporučujeme získat dodatečně stanoviska od dotčených orgánů, které je dosud ke
společnému jednání neuplatnily.

Pořizovatel bude při dalším postupu respektovat přechodná ustanovení zák. 350/2012 Sb. a
přechodná ustanovení vyhl. č. 458/2012 Sb.
Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje
 chybně citovaný odstavec bude opraven
 za citované vyhlášky a zákony v textové části ÚP bude doplněna věta „v platném znění“
 bude doplněna kapitola 1 „Postup při pořízení územního plánu“
 dotčené orgány, které se nevyjádřily, byly vyzvány k uplatnění stanoviska k návrhu ÚP

Dodatečná stanoviska dotčených orgánů po společném jednání o návrhu územního plánu,
obdržená na základě Žádosti o uplatnění stanoviska
Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy IV
Školní 5335, 403 01 Chomutov
Zn.: 716/530/13; 23843/ENV/13 ze dne 09.04.2013
Věc: Stanovisko k návrhu Územního plánu Libavské Údolí
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Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 8.4.2013 od Městského
úřadu Sokolov žádost (v souladu s § 52 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu) o uplatnění stanoviska k návrhu Územního plánu Libavské Údolí.
Zákonné zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z požadavků § 52
odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z požadavků § 15 odst. 2 horního zákona č. 44/1988,
konkrétně těch jeho částí, které se vztahují k ochraně a využití nerostného bohatství a § 13 odst. 3
zákona č. 62/1988 o geologických pracích. Oprávněnost těchto požadavků a povinnost orgánů
územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné územně plánovací dokumentaci je
stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona č. 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 o geologických
pracích.
K předmětné ÚPD ministerstvo sděluje, že nemá z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných
surovin a ochrany horninového prostředí připomínek, neboť se v řešeném území nenachází sesuvy,
poddolovaná území, CHLÚ, výhradní ložiska ani dobývací prostory.
Ing. Miroslav Libecajt
ředitel odboru výkonu státní správy IV
 bez připomínek

Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
Zn.: 1192/ZZ/13 ze dne 11.4.2013
Stanovisko k návrhu Územního plánu Libavské Údolí
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství v přenesené působnosti dle
§ 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 20/20012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jako
příslušný orgán ochrany ovzduší vykonávající správní činnost na úseku ochrany ovzduší obdržel dne
8.4.2013 žádost o uplatnění stanoviska k návrhu Územního plánu Libavské Údolí.
K výše uvedenému Krajský úřad Karlovarského kraje vydává podle § 11 odst. 2 písm a)
z hlediska ochrany ovzduší následující stanovisko:
Ke zrušení stávajících nefunkčních rozvodů tepla a přestavbě bývalé kotelny na východě obce na
plochu smíšenou obytnou nemáme připomínek. Pro obec není ekonomicky ani technicky únosné
provozování centrálního zdroje tepla pouze pro bytovou zástavbu. Obec je plně plynofikovaná, ve
všech 19 činžovních domech jsou vybudovány plynové kotelny. Plynofikace obce funguje také pro
rodinné domy, mimo rodinných domů osady Kolová, kde bylo zachování tuhými palivy. Využití
zemního plynu pro vytápění budov v územích, kde není možnost zásobování teplem ze systému
centrálních zdrojů tepla je v souladu s cíli ochrany ovzduší vyplývajícími z legislativního rámce i
z koncepčních materiálů Karlovarského kraje.
Další přestavované plochy nejsou posuzovány, neboť nejsou zdrojem znečištění ovzduší, ani na nich
není umístěn zdroj znečišťování ovzduší, který by výrazně ovlivnil kvalitu ovzduší v dané oblasti.
Ke stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujících
využití, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněného přípustného využití těchto
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání nemáme žádné připomínky. Pouze
upozorňujeme, že některé způsoby přípustného využití ploch, resp. provozy umístěné na těchto
plochách, mohou být v případě uskutečnění zdrojem znečišťování ovzduší. V tomto případě podléhají
schvalovacímu procesu buď Krajského úřadu Karlovarského kraje nebo Obecního úřadu obce
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s rozšířenou působností MÚ Sokolov. Při umístění těchto zdrojů je nutné vycházet z programu
zlepšování kvality ovzduší a Programu ke snižování emisí karlovarského kraje (zveřejněn na
webových stránkách Informačního portálu Karlovarského kraje).
K návrhu Územního plánu Libavské Údolí nemáme další připomínky.

Ing. Regina Kindratová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
 bez připomínek
 rozsah podrobností územního plánu neumožňuje nařizovat jakékoliv kroky v územním
řízení

Městský úřad Sokolov
odbor životního prostředí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Č.j.: 37804/2013/OŽP/KABR ze dne 17.04.2013

Uplatnění stanoviska k návrhu Územního plánu Libavské Údolí
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí jako příslušný správní orgán v oblasti odpadového
hospodářství dle ustanovení §79 odst. 1 písm. j) zákona č. 182/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů sděluji následující:
k návrhu územního plánu Libavské Údolí nemáme připomínky.
Bc. Kateřina Brandlová
vedoucí oddělení ochrany prostředí
 bez připomínek

Vyhodnocení stanovisek dotčených
posouzeného návrhu územního plánu

orgánů

po

veřejném

projednání

upraveného

a

Městský úřad Sokolov
odbor stavební a územního plánování – památková péče
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Č.j.: 77557/2013/OSÚP/JAST ze dne 23.8.2013
Věc: oznámení veřejného projednání o upraveném a posuzovaném návrhu ÚP Libavské Údolí
Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové péče,
příslušný dle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění později
platných předpisů, obdržel dne 19.7.2013 oznámení veřejného projednání o upraveném a
posuzovaném návrhu Územního plánu Libavské Údolí.
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k oznámenému veřejnému projednání o upraveném a posuzovaném návrhu Územního plánu
Libavské Údolí nadále platí vydané stanovisko orgánu státní památkové péče Městského úřadu
Sokolov pod č.j.: SÚP/7397/2012/Št ze dně 26.1.2012
Jana Šťastná
referent odboru stavební a územního plánování
 bez připomínek a námitek

Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
Zn.: 2899/ZZ/13 ze dne 22.8.2013
LIBAVSKÉ ÚDOLÍ – projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu
- stanovisko
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 11. 7. 2013
Oznámení projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Libavské Údolí a k tomuto
vydává následující stanovisko:
Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS.)
Bez vlivu
 bez připomínek a námitek
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Vinš)
K návrhu nemáme připomínky. K zadání Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství jako dotčený orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů vydal stanovisko zn. 495/ZZ/12 ze dne 3. 2. 2012 s tím, že
nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Územního
plánu Libavské Údolí na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení. Toto stanovisko
zůstává nadále v platnosti.
 bez připomínek
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová)
Bez připomínek
 bez připomínek

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková)
Z projednávání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Libavské Údolí nevyplývají
žádná nová dotčení pozemku určených k plnění lesa (PUPFL).
Nadále

platí

stanoviska

vydána

Krajským

úřadem

jako

orgánem

státní

správy

lesů:

č.j. 495/ZZ/12 ze dne 3.2.2012 a 171/ZZ/13 ze dne 8.1.2013.
 bez připomínek
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Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Nováková)
Stanovisko dle § 5 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů, k upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Libavské
Údolí
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“)
obdržel dne 11. 7. 2013 pod č.j. 64885/2013/OSÚP/VLPO oznámení Městského úřadu Sokolov, odbor
stavební a územního plánování, o termínu a místě veřejného projednání o upraveném a posouzeném
návrhu Územního plánu Libavské Údolí a výzvu pro uplatnění stanoviska k částem řešení, které byly
od společného jednání změněny, ve lhůtě 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, které se
koná dne 28. 8. 2013.
Krajský úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle ustanovení § 13 zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), posoudil dokumentaci upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Libavské Údolí
podle zákona a s ohledem na postup k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen
„ZPF“) při zpracování a projednávání územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky MŽP č.
13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Rovněž bylo přihlédnuto ve
vzájemných souvislostech k metodickému pokynu MŽP ČR - odboru lesa a půdy ze dne 1. 10. 1996
č.j. OOLP/1067/96, metodickému doporučení „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na ZPF v územním plánu“ z července 2011. Posouzení vycházelo z dokumentace upraveného
a posouzeného

návrhu územního plánu před veřejným projednáním, jejímž projektantem je

autorizovaný architekt Ing. arch. Alexandra Kasková, datum zpracování červen 2013, stanoviska
krajského úřadu k návrhu územního plánu Libavské Údolí č.j. 171/ZZ/13 ze dne 8. 1. 2010. Stanovisko
bylo vydáno s požadavky na doplnění a dopracování Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na ZPF. Požadavky jsou v odůvodnění upraveného a posouzeného návrhu
Územního plánu Libavské Údolí zohledněny.
Krajský úřad příslušný dle ustanovení § 17a zákona k rozvojovým plochám (lokalitám) na pozemcích
ZPF řešeným v upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Libavské Údolí na základě
posouzení předložené dokumentace, uplatňuje z hlediska ochrany ZPF následující stanovisko podle
§ 5 odst. 2 zákona:
1. V k.ú. Libavské Údolí nová plocha č. Z32 – bez záboru ZPF, navrhované využití veřejné
prostranství se specifickým využitím pro lesopark na místě bývalého zámeckého parku.
Krajský úřad souhlasí, na základě předložených podkladů se zařazením plochy č. Z32.
 souhlasné stanovisko
2. V k.ú. Libavské Údolí nová lokalita č. 20 – 0,23 ha, navrhované využití bydlení. Jedná se o
zemědělskou půdu v druhu trvalý travní porost, zařazenou do IV. třídy ochrany. Krajský úřad
souhlasí, na základě předložených podkladů se zařazením zbytkové plochy lokality č. 20 (
Z30).
 souhlasné stanovisko
3. V k.ú. Libavské Údolí nová lokalita č. 21 – 0,32 ha, navrhované využití veřejné prostranství.
Jedná se o zemědělskou půdu v druhu zahrady, zařazenou do III. třídy ochrany. Krajský úřad
souhlasí, na základě předložených podkladů se zařazením plochy lokality č. 21 (části Z31)
umístěné v zastavěném území.
 souhlasné stanovisko
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4. V grafické části odůvodnění územního plánu výkresu předpokládaných záborů půdního fondu
č. 3 budou uvedena čísla parcel. Uvedení čísel p.p.č. usnadňuje orgánu ochrany ZPF
dohledávání dalších údajů v katastru nemovitostí potřebných pro vyhodnocení požadovaných
záborů ZPF.
 Uvedením parcelních čísel ve výkresu, v měřítku jaké požaduje stavební zákon, by
došlo ke znepřehlednění tohoto výkresu. Z tohoto důvodu budou parcelní čísla
uvedena pouze v digitální formě výkresu předpokládaných záborů ZPF.
5. Dle vyhlášky 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, jsou pozemky s přiřazenými bonitovanými
půdně ekologickými jednotkami 51512, 55800 uvedeny v Tabulce č. 2 pro II. třídu ochrany.
 pořizovatel bere na vědomí
Stanoviska krajského úřadu k návrhu územního plánu Libavské Údolí č.j. 171/ZZ/13 ze dne 8. 1. 2010
zůstává nadále v platnosti.
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle části IV. zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu.
Odpadové hospodářství (Mgr. Lillová, Ing. Papež)
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad obce s
rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí.
 konstatování, že příslušným orgánem je MěÚ Sokolov
Ochrana ovzduší (Ing. Večeřová, Mgr.Harzerová)
Bez připomínek
 bez připomínek
Vodní hospodářství (Bc. Minaříková)
Příslušným vodoprávním úřadem k vyjádření je MěÚ Sokolov, OŽP dle ust. § 106 odst. 2 zákona č.
254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
 konstatování, že příslušným orgánem je MěÚ Sokolov

Ing. Regina Martincová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, pobočka Karlovy Vary
Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Zn.: SPU 355208/2013 ze dne 26.8.2013
Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Libavské Údolí –
vyjádření
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Krajský pozemkový úřad pro karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary (dále jen „pobočka“), jako věcně
a místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c) zákona č.
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,
sděluje následující:
K veřejnému projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Libavské Údolí nemáme
připomínky ani námitky.
Ing. Josef Rau
pověřen vedením Pobočky Karlovy Vary
 bez připomínek a námitek

Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary-Dvory
Zn.: 840/RR/13 ze dne 2.9.2013
Stanovisko krajského úřadu – nadřízeného správního orgánu územního plánování k veřejnému
projednání upraveného návrhu Územního plánu Libavského Údolí, ORP Sokolov, okres
Sokolov, Karlovarský kraj
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 11.7.2013 oznámení o
zahájení řízení o upraveném návrhu Územního plánu Libavské Údolí (dále jen „ÚP“) a konání
veřejného projednání dne 28.8.2013. Poslední podklady obdržel zdejší úřad dne 16.8.2013.
Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), pořizuje ÚP
v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen („stavební zákon“).
Krajský úřad karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, příslušný dle ust. § 178 odst. 1 a
2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm.
g) stavebního zákona, vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona, stanovisko
krajského úřadu – nadřízeného správního orgánu územního plánování k částem změněným
v upraveném návrhu ÚP od společného jednání.
1. Základní údaje
Upravený návrh ÚP, zpracovaný v 06/2013, byl veřejně projednán dne 28.8.2013. Projektantkou je
Ing. arch. Alexandra Kasková, aut. arch., Karlovy Vary.
2. Posouzení souladu částí změněných od společného jednání k návrhu ÚP z hlediska
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou
územního rozvoje, a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem:
Zdejší úřad nemá k návrhu připomínek
Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje
 bez připomínek
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6 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU
S BODY (1 – 4) UVEDENÝMI VE VYHL. 500 V PŘÍLOZE 7 ČÁSTI II. BOD B)
∗

Na základě schváleného zadání ÚP Libavské Údolí byly do návrhu ÚP zapracovány zejména
tyto skutečnosti:

-

byla převzata hranice zastavěného území na využívání ploch z doplňujících P+R,

-

byly zapracovány VPS a VPO vymezené v ZÚR KK,

-

byla upřesněna rozvojová osa OS7 a oblast nadmístního významu SR9 Sokolovsko,

-

byly zohledněny limity využití území z předané datové sady aktualizace ÚAP,

-

byla stanovena základní urbanistická koncepce včetně podmínek regulace zástavby v řešeném
území,

-

byla stanovena koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ÚSES,

-

byla stanovena koncepce veřejné infrastruktury s velkým důrazem na nová veřejná prostranství,

-

byly vytvořeny podmínky na ochranu hodnot území,

-

byly vymezeny VPS, VPO a asanace včetně veřejných prostranství,

-

byla zapracována nová plocha veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň
– ochranná a izolační zeleň podél severozápadního okraje rozšířeného areálu Věznice
Kynšperk nad Ohří

* Projektant nezapracoval do ÚP tyto pokyny schváleného zadání ÚP Libavské Údolí:
- přesahující záměry okolních obcí – projektant neobdržel od pořizovatele žádné podklady o
plánovaných záměrech rozvoje ÚP sousedních obcí a měst. Záměr sousední rozvojové plochy č. 17
v ÚP Kynšperk nad Ohří je převzat již z doplňujících P+R,
- je vymezen koridor pro dešťovou kanalizaci z rozvojové plochy K1 – vodní plocha,
- stávající prvky funkční lokálního ÚSES, které jsou v území pouze vymezeny, nejsou řešeny jako
VPO – požadavek stavebního zákona, v platném znění,
- ÚP neřeší žádná konkrétní opatření k ochraně archeologického dědictví, neřeší tedy žádná tato
opatření jako VPO,
- nad rámec vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění, neřeší ÚP žádné plochy – plochy pro veřejnou zeleň
jsou řešeny jako plochy veřejných prostranství dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb. a v souladu s metodikou
Minis 2.2.
Na základě nového společného doporučení MMR a MŽP k vyhodnocení ztrát ZPF bylo v ÚP
v částí odůvodnění zpracováno vyhodnocení ztrát ZPF včetně v. č. 3 plně dle tohoto materiálu,
zejména požadovaného rozsahu tabulkové a grafické části.

7 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ÚP navrhuje na území zejména plochy bydlení a rekreace. Navrhovány jsou rovněž plochy veřejných
prostranství, technické infrastruktury a dopravní infrastruktury.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán ve smyslu
stavebního zákona, vydal k Návrhu zadání Územního plánu Libavské Údolí z hlediska posuzování
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vlivů na životní prostředí následující stanovisko, že k Návrhu zadání Územního plánu Libavské Údolí
nemá požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů ÚP Libavské Údolí na životní prostředí. Na základě
tohoto stanoviska nebylo požadováno zpracování posouzení vlivu návrhu územního plánu Libavské
Údolí na životní prostředí.
Z toho stejného důvodu nebylo nutno zpracovat ani celkové Vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Libavské
Údolí na udržitelný rozvoj území.

8 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5
Na území obce Libavské Údolí se nenachází žádné zvláště chráněné území ani evropsky významné
lokality systému Natura 2000 ani žádné ptačí oblasti.
Krajský úřad Karlovarského kraje , jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a
odst. 3 písm. w) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
po posouzení záměru "Návrh zadání Územního plánu Libavské Údolí", vydal v souladu s ustanovením
§ 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:
Záměr "Návrh zadání Územního plánu Libavské Údolí" nemůže mít významný vliv na evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti.
Na základě tohoto stanoviska nebylo požadováno zpracování posouzení vlivu návrhu ÚP Libavské
Údolí na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Z toho stejného důvodu nebylo nutno zpracovat ani celkové Vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Libavské
Údolí na udržitelný rozvoj území.

9 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY
NEBYLY
Na základě tohoto stanoviska KÚKK, OŽP nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů návrhu ÚP
Libavské Údolí na evropsky významné lokality a na ptačí oblasti ani vyhodnocení vlivů návrhu ÚP
Libavské Údolí na udržitelný rozvoj území.

10 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY
ÚP Libavské Údolí vychází ze schváleného upraveného zadání ÚP Libavské Údolí, květen 2012,
které obsahovalo pokyny pro dokončení územního plánu. Návrh ÚP především zohledňuje nový
stavební zákon č.183/2006 Sb., v platném znění. a jeho prováděcí vyhlášky č.500/2006 Sb., v platném
znění a 501/2006 Sb., v platném znění.
Obec Libavské Údolí leží v Karlovarském kraji, uprostřed lázeňského trojúhelníku v okrese Sokolov,
na území obce s rozšířenou působností Sokolov ve vzdálenosti cca 11km jihozápadně od města
Sokolov, cca 1 km severovýchodně od města Kynšperk nad Ohří. Řešené území obce Libavské Údolí
se rozkládá na rozloze 228,8811 ha, v k.ú. Libavské Údolí. Na území obce žije 602 obyvatel.
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V řešeném území se nalézá obec Libavské Údolí a osada Kolová.
Území obce sousedí s městem Kynšperk nad Ohří a obcemi Šabina, Dasnice a Chlum Sv. Maří.
Sídlo stavebního a matričního úřadu je na MěÚ Kynšperk nad Ohří. Obec s rozšířenou působností je
město Sokolov. Spádovost obce Libavské Údolí za vyšší občanskou vybaveností, pracovními a
kulturními příležitostmi je k městu Kynšperk nad Ohří či Sokolov.
Dnešní katastr obce, do kterého patří i osada Kolová, je ohraničen potokem Velké Libavy, rychlostní
silnicí R6, dále silnicí II. třídy č. 212 z Kolové do města Kynšperk nad Ohří a na západní straně lesem
nad tzv. Trčkovou zatáčkou směrem na Libavské Údolí silnicí III. třídy.
Obec je dopravně napojena na silniční síť ČR silnicí III/2124, která vede z Kynšperka nad Ohří přes
Libavské Údolí do Šabiny. Silnice III/21215, která se na tuto síť napojuje a vede z Libavského Údolí
jižně směrem na Kynšperk nad Ohří, a zde se na samotné hranici obce napojuje na silnici II/212, která
vede severně přes Kynšperk nad Ohří do Lubů a jižně od Kynšperka nad Ohří do Lázní Kynžvart a
končí ve Staré Vodě. Na jižní straně katastru na samotné hranici sídla Kolová prochází rychlostní
silnice R6. Pod rychlostní silnicí R6 na jižní hraně mimo území obce vede silnice II/606 směrem na
Březovou.
Územím obce neprochází žádná železniční trať. Na území obce se nenacházejí žádné plochy
letecké ani vodní dopravy. Do řešeného území zasahují ochranná pásma zařízení zajišťující letecký
provoz a veřejného vnitrostátního letiště Cheb s výškovým omezením staveb.
Území obce je napojeno na elektrickou soustavu 22 kV a zásobeno elektrickým proudem ze 4
trafostanic. Ve východní části území obce se nachází jedna malá vodní elektrárna, které je ve
vlastnictví soukromých osob. V západní části obce a východní části obce prochází VTL plynovod
s odbočkou na severozápadě do obce Libavské Údolí do RS VTL/STL plynovodu. Plynofikována je
pouze samotná obec Libavské Údolí a areál Věznice Kynšperk nad Ohří. Zastavitelné plochy a plochy
přestavby v řešeném území budou na tento systém zásobování plynem postupně napojeny včetně
sídla Kolová.
Na jihu území vede dálkový sdělovací kabel. Přes území prochází radioreleová trasa. Bytové
panelové domy byly do 90. let minulého století napojeny na centrální kotelnu a místní primární
teplovody pro rozvod teplé užitkové vody. Výtopna byla zrušena, teplovody stále leží v zemi, ale
nepoužívají se. Jednotlivé bytové domy jsou vytápěny plynem – každý dům má svůj domovní plynový
kotel. Ze západu do vodojemu je přiváděna pitná voda skupinovým vodovodem Horka (SVH) a dále
gravitačně rozváděna do místní vodovodní sítě, která zásobuje Libavské Údolí i Kolovou. Textilní
továrna odebírá vodu jen pro sociální potřeby, pro provozní potřeby si vodu upravuje z toku Velká
Libava. Na tento systém je napojena i Věznice Kynšperk nad Ohří.
Při návrhu zásobování rozvojových ploch obce Libavské Údolí je respektován PRVKKK. Rozvojové
plochy budou zásoby ze stávajícího systému vodovodu, resp.rozšířením stávajících řadů jejich
prodloužením a zokruhováním.
Odvodnění obce je jednotnou kanalizační soustavou - tzn., že jsou vody splaškové a dešťové
odváděny jedním potrubím. Veškerý odtok odpadních vod je gravitační. Veřejná - obecní kanalizace je
napojena na kanalizaci textilní továrny IMMOGARD, spol. s. r.o. (dříve LIBATEX, spol. s r.o.), v silnici
směřující do Dolních Pochlovic. Kanalizační stoka je pak ukončena v čistírně odpadních vod (ČOV) na
pozemku továrny a kterou též továrna provozuje. Společné využívání čistírny je podloženo vzájemnou
smlouvou.
Na kmenové stoce je odlehčovací komora s přepadem do toku Velká Libava. Před nátokem do ČOV
se měří přítok odpadních vod z obce - pro určování výše úhrady. V ČOV se též čistí odpadní vody
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z továrny. V současné době není v Kolové vybudována žádná kanalizační síť ani centrální ČOV.
Čištění odpadních vod v Kolové je řešeno individuálně, většinou septikem s trativodem. Areál věznice
má svoji kanalizaci s lokální ČOV. Kapacita této ČOV nedovoluje připojení zástavby sídla Kolová.
Odkanalizování rozvojových ploch v obci bude realizováno kanalizačním systémem s napojením na
stávající rozvody v obci. Předpokládá se budování jednotného systému kanalizace, případně lze
v případě rozvojových lokalit umístěných v blízkosti vodoteče dešťové vody svést do této vodoteče.
Tato možnost je dále podmíněna příhodnou konfigurací terénu. Při likvidaci dešťových vod však bude
upřednostňována možnost jejich vsakování na pozemku. Likvidace odpadních vod v Kolové zůstává i
nadále individuální s důrazem na domovní čistírny odpadních vod u novostech.
Na severovýchodě obce na místě bývalé kotelny u potoka Velká Libava se nachází limnigrafická
stanice. Pro potok Velká Libava je stanovena záplavová zóna Q100, která má stanovenou i aktivní
zónu. Územím při severní hranici prochází RBK 992 a 20 118, ve kterých byly vymezeny lokální
biocentra 3, 2 a 1, které ÚPO Libavské Údolí vymezil a navrhl pro zpřesnění v M 1:5 000. V rámci
doplňujících P+R byla ve spolupráci s RNDr. Janem Křivancem zpřesněna a upravena trasa RBK 992
na min. šíři 40 m při zachování břehové zeleně potoka Malá Libava a bylo zcela vypuštěno lokální
biocentrum 2, a to pro účely využití pozemků ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem
státu Vězeňskou službou ČR na základě vznesených požadavků Věznice Kynšperk nad Ohří.
Na území obce se nachází 1 nemovitá kulturní památka:
- výšinné opevněné sídliště - hradiště a městiště Kolová, archeologické stopy (jižně od Libavského
Údolí, vrch Hradiště, kóta 511).
Pro obec Libavské Údolí byl zpracován Územní plán obce Libavské Údolí, který byl schválen
usnesením z XIV. Zasedání ZO ze dne 17.02.2005, závazná část ÚPO byla vydána dne 17.02.2005
OZV, která nabyla účinnosti dne 15.07.2005. Stávající územní plán obce má schválenou Změnu č. 1
ÚPO Libavské Údolí (dále jen změna č. 1), která byla schválena usnesením ZO č. 25/06 dne
30.11.2006, závazná část změny č. 1 byla vydána dne 30.11.2006 OZV, která nabyla účinnosti dne
20.12.2006. Návrh zadání ÚP Libavské Údolí byl schválen v roce 2012. ÚP na platnou ÚPD obce
navazuje a přebírá dosud nezastavěné rozvojové plochy.
Obec Libavské Údolí se bude i nadále rozvíjet jako polyfunkční obec zajišťující svým obyvatelům jak
podmínky pro bydlení, rekreaci, sport, služby, tak i zaměstnání. Sídlo Kolová se bude rozvíjet jako
klidové obytně rekreační sídlo zajišťující svým obyvatelům pouze podmínky pro bydlení a rekreaci.
Rozvoj území je řešen v jedné etapě. Na zpracování variantního řešení ÚP Libavské Údolí nebyl
uplatněn požadavek. V území nejsou navrženy zastavitelné plochy, jejichž záměr by vyžadoval
posouzení vlivů na životní prostředí a vymezení těchto ploch by bylo požadováno ve variantách.
Nebylo požadováno zpracování Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Libavské Údolí na udržitelný rozvoj
území ani zpracování konceptu územního plánu. Tudíž byl rovnou po schválení zadání ÚP Libavské
Údolí zpracován Návrh ÚP Libavské Údolí.


Vyhodnocení ÚP z hlediska vyváženého vztahu tří pilířů udržitelného rozvoje území:

ÚP navrhuje tyto skutečnosti:


Posílení ekonomického pilíře:

- rozvojové plochy smíšené obytné, zejména komerčního charakteru,
- rozvojové plochy specifické pro rozvoj areálu věznice,
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- sběrný dvůr,
- rozvoj veškeré technické infrastruktury v obci Libavské Údolí,
- rozvoj vodovodů, plynovodů a zásobování elektrické energií v sídle Kolová.


Posílení enviromentálního pilíře:

- návrh nových parků v Libavské Údolí a v Kolové,
- návrh lesoparku v Libavské Údolí
- plocha změn v krajině K1 – vodní plocha s retenční funkcí,
- plochy přestavby, které ve svém důsledku zlepšují životní prostředí a šetří kulturní krajinu před
zastavěním,
- zapracování ÚSES včetně RBK a ochranné zóny NRBK K40,
- zohlednění stanoveného záplavového území Q100 leté vody potoka Velká Libava,
- ochrana ZPF I. a II. třídy,
- ochrana PUPFL,
- respektování VKP ze zákona,
- návrh izolační zeleně,
- využití zbytkových ploch v ZÚ a proluk v ZÚ,
- respektování krajinné dominanty včetně nemovité kulturní památky vrchu Hradiště s hradištěm a
městištěm Kolová.


Posílení pilíře sociální soudržnosti:

- 7,57 ha zastavitelných ploch bydlení ke stabilizaci obyvatelstva,
- 2,59 ha zastavitelných ploch smíšených obytných ke stabilizaci obyvatelstva s možností podnikání,
- 3,31 ha zastavitelných ploch veřejných prostranství jako prostoru nových sociálních kontaktů,
- dostavba sídelní struktury,
- zachování příznivého funkčního členění v obci,
- klidový obytně rekreační charakter Kolové,
- park v Kolové,
- ochranná zeleň proti rušivým vlivům,
- rozsáhlé plochy rekreace,
- cyklotrasa a naučná stezka,
- plochy veřejných prostranství.


ÚP nedostatečně předchází hrozbám v území k posílení ekonomického pilíře URÚ:

- ÚP neřeší žádnou rozvojovou plochu smíšené výroby, a to na základě požadavku obce a dle
schváleného zadání ÚP. Přestavbová plocha P2 po bývalé kotelně je řešena jako plocha smíšeného
bydlení (SK). Pro očekávaný nárůst ekonomicky produktivních obyvatel (cca 100 obyvatel) nebude
v řešeném území vytvořeno přiměřené množství nových pracovních příležitostí, a to ani na ploše Z24
pro rozšíření věznice. Někteří obyvatelé obce budou nuceni za prací vyjíždět mimo obec.
- ÚP neřeší kanalizaci ani ČOV v Kolové, a to na základě požadavku obce a dle schváleného zadání
ÚP a zcela v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizace v Karlovarském kraji.
- ÚP neřeší dostatečně rozvoj měkké formy turistického ruchu šetrného k životnímu prostředí, neřeší
žádný areál agroturistiky, žádné parkoviště pro návštěvníky území. Obec Libavské Údolí má
příměstský charakter s maximálním důrazem na bydlení a výrobu. Aktivity služeb turistického ruchu
jsou umístěny výhradně do Kolové ve vazbě na penzion U Čertova mlýna, hradiště a oblíbené
cyklotrasy podél potoků. ÚP tyto stávající hodnoty území stabilizuje a na základě požadavků obce a
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majitelů pozemků řeší pro rozvoj měkké formy turistického ruchu pouze cyklostezku s naučnou
stezkou kolem vrchu Hradiště. Zastavitelná plocha Z17 byla v ÚPO původně určena pouze pro chov
koní, v ÚP je řešena jako standardní zastavitelná plocha smíšená obytná. Dnes je v Kolové užíváno
jediné parkoviště u penzionu U Čertova mlýna, které bude ohroženo výstavbou na nové zastavitelné
ploše Z30.


ÚP nedostatečně předchází hrozbám v území k posílení enviromentálního pilíře URÚ:

- park v Kolové Z13 vytváří zbytkové plochy ZPF, a to pás s podmáčenou půdou a 3 vodními nádržemi
severně od navrženého parku Z23 na soukromých pozemcích (v ÚP stávající plocha NSo). O tuto
plochu pečuje majitel penzionu U Čertova mlýna. Obec nežádala prodloužení navrhovaného parku
Z23 do soukromých pozemků.
- plocha Z30 v Kolové je navržena na části významné doprovodné zeleně podél cesty, projektant
upozornil na toto vzrostlé stromořadí podél východního okraje stávající komunikace (součást Z30)
v doplňujících P+R jako přírodní a krajinou hodnotu území. Přesto je v místě stromořadí navržená
rozvojová plocha bydlení Z30 a to na základě pokynů pořizovatele.
- plocha Z17 v Kolové dle ÚPO zvyšuje fragmentaci krajiny a zejména ZPF, zastavitelná plocha
smíšená obytná Z17 byla převzata z ÚPO beze změny.
- rozvojovými plochami zcela potlačuje podmínky pro zemědělskou prvovýrobu. Po zastavění všech
navržených zastavitelných ploch vymezených v ÚP výrazně klesne rozloha ZPF určeného pro
zemědělské obhospodařování. Naprostá většina kulturní krajiny v řešeném území představuje les,
který je řešením ÚP respektován v maximální možné míře.


ÚP nedostatečně předchází hrozbám v území k posílení sociálního pilíře URÚ:

- neřeší žádnou rozvojovou plochu sportu, a to zcela v souladu s požadavky obce a dle schváleného
zadání ÚP, v území jsou stabilizována stávající hřiště v Libavském Údolí,
- nedostatečně řeší nové možnosti zaměstnání v území, pro očekávaný nárůst 200 obyvatel
v řešeném území z toho cca 100 ekonomicky aktivních osob, řeší ÚP rozvojové plochy specifické Z24
(rozvoj věznice) a dále plochy smíšeného bydlení P2 a Z17. ÚP plochy výroby a skladování na území
obce pouze stabilizuje. Území obce je svažité a neposkytuje dostatek vhodných ploch pro výrobní
plochy. Výrobní plochy jsou soustředěny do výrobních zón s dobrými dopravními podmínkami a
kapacitními inženýrskými sítěmi. Nejbližší taková výrobní zóna je u Chebu nebo u Nového Sedla a
Sokolova. Obyvatelé obce budou i nadále nuceni za prací vyjíždět mimo obec.
- neřeší změnu koncepce likvidace splaškových vod v Kolové, a to na základě požadavku obce a dle
schváleného zadání ÚP a zcela v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizace v Karlovarském
kraji.


Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP Libavské Údolí před řízením provedl

projektant tyto úpravy ÚP:
- byla navržena nová zastavitelná plocha pro bydlení Z30 na východním okraji sídla Kolová podél
západního okraje rozšířeného areálu Věznice Kynšperk nad Ohří,
- byla navržena nová zastavitelná plocha pro veřejné prostranství – se specifickým využitím – veřejná
zeleň – park Z31 v centrální části obce Libavské údolí,
- byla navržena nová zastavitelná plocha pro veřejné prostranství – se specifickým využitím – veřejná
zeleň – lesopark Z32 na místě bývalého zámeckého parku na východě obce Libavské Údolí u bývalé
kotelny,
- byla provedena změna stávající funkce: na st. parcele č. 239 a parcele č. 238/2 z RI na BV,
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- byla provedena změna stávající funkce na parcele č. 221 z PX1 na BV,
- byl zcela aktualizován seznam VPS a přepracován v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací a to v souladu s novelou stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
k 1.1.2013,
-

projektant

prověřil

vazbu

vymezených

prvků

ÚSES

v řešeném

území

s prvky

ÚSES

v rozpracovaném ÚP Kynšperk nad Ohří se závěrem, že jednotlivé prvky ÚSES na sebe navazují,
- byly zapracovány body 1 – 12, 14 – 15 stanoviska DO ochrany ZPF s tím, že bod 14 – doplnit do ÚP
strukturu krajiny je splněn v grafické části odůvodnění ÚP v příloze A.2 Krajina – struktura krajiny, její
užívání a ochrana, M 1:5 000,
- byla aktualizována a doplněna textová část ÚP dle novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb. platné
k 1.1.2013,
- byly doplněny a zpřesněny regulační podmínky u vybraných druhů ploch s rozdílným způsobem
využití, zejména SV, SK, VD, PX2, ZV, RI,
- bylo doplněno zdůvodnění nedostatečného předcházení hrozbám v území k posílení pilířů URÚ
v kap. 10 odůvodnění ÚP,
- byl aktualizován seznam VKP ze zákona včetně definice ochrany lesa v kap. 10.2 i v kap. 13.2,
- byl dopracován seznam zkratek,
- hlavní výkres byl doplněn o hranice rozvojových ploch, nadpis TI byl posunut mimo plochu
limnigrafické stanice, byly opraveny popisy ploch s rozdílným využitím dle přílohy 6 pokynů,
- koordinační výkres byl doplněn o hranice rozvojových ploch, nadpis TI byl posunut mimo plochu
limnigrafické stanice.


Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP Libavské Údolí před řízením projektant

prověřil nové skutečnosti a do úpravy ÚP nezapracoval:
- bod 13 stanoviska DO ochrany ZPF: erozně ohrožené půdy se nalézají mimo řešené území západně
od hranice řešeného území na správním území města Kynšperk nad Ohří. Na území obce Libavské
Údolí jsou svažité pozemky ZPF určeny k zástavbě (Z11 a Z10), navíc jsou v kontaktu se souvislým
lesem. V řešeném území se nevyskytuje orná půda, která by byla ohrožena erozí. Naprostá většina
ZPF v řešeném území je TTP. Projektant proto neřeší žádná protierozní opatření v ÚP Libavské Údolí.
- požadavek pořizovatele na prověření a doplnění chybějících technických údajů u TS3 a TS4:
* TS3 je v uzavřeném soukromém areálu a slouží výhradně pro potřebu tohoto areálu, majitel tyto
skutečnosti projektantovi ÚP nesdělil,
* obec TS4 nebyla opatřena popisným štítkem, ČEZ ani obec nesdělili projektantovi potřebné údaje.
- v příloze A.2 Krajina nebyla upravena čísla biocenter a biokoridorů – pořizovatel od tohoto
požadavku odstoupil,
- nebyly sjednoceny symboly hranic zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch v krajině ve všech
výkresech grafické části ÚP – zpracováno dle metodiky Minis v nepovinných přílohách hranice těchto
ploch zapracovány právě s ohledem na okolní zbývající grafiku celého výkresu tak, aby tyto hranice
byly dostatečně zřetelné,
- nebyla upravena grafika v okolí naučné stezky, polygon zastavitelné plochy Z29 je natolik úzký, že
čtyři grafické symboly se do tohoto polygonu nevejdou ze své podstaty, ať už by byly zvoleny jakékoliv
symboly.
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Nad rámec pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP Libavské Údolí před řízením provedl

projektant tyto úpravy ÚP:
- do výrokové části textové zprávy kap. 3.2 Návrh plošného a prostorového uspořádání území byla
doplněna věta: „Stromořadí na zastavitelné ploše bydlení Z30 bude zachováno.“ a to z důvodu
mimořádné přírodní a krajinné hodnoty této vzrostlé liniové mimolesní zeleně. Na tyto skutečnosti
upozornil projektant v doplňujících průzkumech a rozborech v říjnu 2011.

10.1 KONCEPCE ROZVOJE OBCE, PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
ÚP vychází z Územního plánu obce Libavské Údolí (dále jen ÚPO Libavské Údolí), který byl
zpracován v roce 2005 Ing. arch. Alexandrou Kaskovou, a schválen usnesením z XIV. zasedání ZO
ze dne 17.02.2005, závazná část ÚPO byla vydána dne 17.02.2005 OZV, která nabyla účinnosti dne
15.07.2005. Stávající územní plán obce má schválenou Změnu č. 1 ÚPO Libavské Údolí (dále jen
změna č. 1), která byla schválena usnesením ZO č. 25/06 dne 30.11.2006, závazná část změny č. 1
byla vydána dne 30.11.2006 OZV, která nabyla účinnosti dne 20.12.2006. Dle těchto dokumentů je
navržen rozvoj území obce Libavské Údolí a upraven dle zadání ÚP Libavské Údolí, které bylo
schváleno Zastupitelstvem obce Libavské Údolí v roce 2010 a které upřesnilo rozvoj v území.
ÚP sleduje stávající historickou i novodobou urbanistickou strukturu území beze změny a dále ji
doplňuje a rozšiřuje a to především o plochy bydlení a rekreace, dopravní infrastruktury a o plochy
veřejných prostranství. Obytné plochy jsou řešeny tak, že si i nadále zachovají klidový obytně
rekreační charakter zcela mimo stabilizované plochy výroby jak drobné tak lehké. K rozvoji jsou
využita především zbytková nevyužitá území ve vymezeném zastavěném území, tj. proluky a hluchá
dosud nevyužitá místa, případně další plochy krajiny v přímé návaznosti na ZÚ obce a sídla. Rozvoj
obce i sídla se soustřeďuje výrazně na bydlení a rekreaci, která se v obci koncentruje především k ZÚ
případně k zastavění proluk či nevyužitých míst v ZÚ. Tyto plochy jsou doplněny především plochami
veřejného prostranství s místní komunikací a to jako obslužnost jak stávajících funkčních ploch tak i
nově navržených. Dále jsou navrženy plochy dopravní i technické infrastruktury. Výrazné zastoupení
mají rozvojové zastavitelné plochy veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň,
veřejné prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – ochranná a izolační zeleň, veřejné
prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – lesopark a veřejné prostranství – veřejná
zeleň – park. Největší rozsah rozvojových ploch je na jihu a jihozápadě obce Libavské Údolí a to pro
bydlení a na západě pro plochy rekreace. V území jsou navrženy i plochy přestavby – přestavba a
asanace původní ČOV v obci na severozápadě u výrobního areálu na plochu veřejného prostranství –
se specifickým využitím, přestavba bývalé kotelny na východě obce na plochu smíšenou obytnou a
přestavba bývalého Čertova mlýna na plochu rekreace jako obnova stávajících staveb. V sídle Kolová
představuje největší rozsah plocha smíšená obytná severně pod sídlem a jednoznačně převládá
plocha specifická – rozšíření areálu Věznice Kynšperk nad Ohří severním a východním směrem .
ÚP nenavrhuje téměř žádnou solitérní rozvojovou plochu v krajině. Rozvojová zastavitelná plocha
pro bydlení (rozv. pl. Z15), která je navržena mezi obcí Libavské Údolí a sídlem Kolová v tzv. Trčkově
zatáčce, se jeví jako plocha bez vazby na sídelní strukturu, ale ve skutečnosti navazuje na rozvoj
sousedního města Kynšperk nad Ohří, kde je přímo navazující na rozv. pl. 17 dle ÚP Kynšperk nad
Ohří. V kulturní krajině je řešena pouze 1 rozvojová zastavitelná plocha pro cyklotrasu a naučnou
stezku okolo vrchu Hradiště, která je převzata z ÚPO Libavské Údolí.
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Na území obce jsou navrženy plochy s rozdílným využitím (funkční plochy) území dle vyhl.
č.501/2006 Sb., v platném znění:
* Plochy bydlení (B)
- bydlení – v bytových domech – BH,
- bydlení – v rodinných domech – venkovské – BV.
* Plochy rekreace (R)
- rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci – RI,
- rekreace – zahrádkářské osady s možností chatek menšího rozsahu – RZ1,
- rekreace – zahrádkové osady s možností chatek většího rozsahu – RZ2.
* Plochy občanského vybavení (O)
- občanské vybavení – veřejná infrastruktura – OV,
- občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední – OM,
- občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá – OK,
- občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS.
* Plochy smíšené obytné (S)
- plochy smíšené obytné – venkovské – SV,
- plochy smíšené obytné – komerční – SK.
* Plochy dopravní infrastruktury (D)
- dopravní infrastruktura – silniční – DS.
* Plochy technické infrastruktury (T)
- technická infrastruktura – inženýrské sítě – TI,
- technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady - TO.
* Plochy výroby a skladování (V)
- výroba a skladování – lehký průmysl – VL,
- výroba a skladování – drobná řemeslná výroba – VD.
* Plochy veřejných prostranství (P)
- veřejná prostranství – PV,
- veřejná prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – PX1,
- veřejná prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – ochranná a izolační zeleň – PX2,
- veřejná prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – lesopark – PX3
- veřejná prostranství – veřejná zeleň – parky – ZV.
* Plochy vodní a vodohospodářské (W)
- plochy vodní a vodohospodářské – W.
* Plochy zemědělské (A)
- plochy zemědělské – NZ
* Plochy lesní (L)
- plochy lesní – NL
* Plochy přírodní (N)
- plochy přírodní – NP
* Plochy smíšené nezastavěného území (H)
- plochy smíšené nezastavěného území - NSx
Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:
p – přírodní,
z – zemědělská,
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l – lesnická,
k – kulturně historická,
o – ochranná,
v – vodohospodářská.
* Plochy specifické (X)
- plochy specifické – věznice – X
Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné, a
nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní podmínky prostorového
uspořádání území. Pro vybrané druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP rovněž
podmínečně přípustné využití.
Pro umisťování staveb, zařízení a jiných opatřeních dle §18 ods.(5) stavebního zákona, v platném
znění se stanovují tyto omezující podmínky:
- na plochách vymezených pro ÚSES, na plochách vodních a vodohospodářských, na plochách
přírodních a na plochách smíšených nezastavěného území přírodních lze umisťovat stavby, zařízení a
jiná opatření pouze pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu , pro ochranu přírody a krajiny,
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
- zemědělské stavby lze umisťovat pouze na plochách zemědělských a na plochách smíšených
nezastavěného území zemědělských a to pouze do výšky 5 m,
- oplocení pozemků lze umisťovat pouze na plochy zemědělské nebo lesní a na plochy smíšené
nezastavěného území zemědělské nebo lesnické a to bez podezdívky, do v. 2 m a pouze pokud
neomezí prostupnost krajinou.
10.1.1 Přehled navržených rozvojových ploch
ÚP navrhuje na území obce Libavské Údolí zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v
krajině. Toto základní členění rozvojových ploch na zastavitelné plochy a plochy přestavby řeší
grafická část:
* vlastní ÚP:
v. č. 1 Výkres základního členění území, M 1:5 000 (bez ploch změn v krajině), v. č. 2 Hlavní výkres,
M 1:5 000,
* část odůvodnění ÚP:
- řešení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině je prezentováno na: v. č. 1
Koordinační výkres, M 1:5 000.
Rozvoj obce je řešen v jedné etapě.
Rozvojové plochy jsou označeny symbolem, pod kterým jsou dále prezentovány na všech dalších
výkresech územního plánu kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000.
Označení rozvojových ploch je povinně převzato z datového modelu Minis 2.2.:
Z - zastavitelné plochy, P – plochy přestavby, K - změny v krajině.
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ÚP LIBAVSKÉ ÚDOLÍ NAVRHUJE TYTO ZASTAVITELNÉ PLOCHY A PLOCHY PŘESTAVBY:
SEZNAM ROZVOJOVÝCH PLOCH
Obec Libavské Údolí
* Zastavitelné plochy
Z1 - plocha rekreace na západě obce severně pod hřištěm - RZ2
Z2 - plocha rekreace na západě obce severovýchodně od hřiště - RZ1
Z3 - plocha veřejného prostranství s místní komunikací v centru obce od bytových domů směrem k
fotbalovému hřišti - PV
Z4 – plocha výroby jako sklad techniky pro úpravy veřejných prostor v centru obce - VD
Z5 - plocha technické infrastruktury pro sběrný dvůr východně od OÚ - TO
Z6 - plocha rekreace jižně nad OÚ - RZ1
Z7 - plocha rekreace na východě obce severně nad bytovými domy - RZ1
Z8 - plocha rekreace na východě obce jižně nad ZŠ - RZ1
Z9 - plocha bydlení severozápadně od ZŠ v centru obce - BV
Z10 - plocha bydlení v centrální části obce nad bytovými domy západně od silnice III/2124 - BV
Z11 - plocha bydlení na západě obce u fotbalového hřiště - BV
Z12 - plocha dopravní infrastruktury pro napojení rozv. ploch na jihozápadě obce - DS
Z13 - plocha rekreace na jihozápadě obce u vodojemu - RZ1
Z14 - plocha bydlení na jihozápadě obce u vodojemu - BV
Z15 - plocha bydlení mezi obcí Libavské Údolí a sídlem Kolová v tzv. Trčkově zatáčce – BV
Z31 – plocha veřejného prostranství – veřejná zeleň – park v centrální části obce – ZV
Z32 – plocha veřejného prostranství – se specifickým využitím pro lesopark na místě bývalého
zámeckého parku – PX3
* Plochy přestavby
P1 - přestavba a asanace původní ČOV v obci na severozápadě u výrobního areálu na plochu
veřejného prostranství - se specifickým využitím - PX1
P2 - přestavba bývalé kotelny na východě obce na plochu smíšenou obytnou - SK
Sídlo Kolová
* Zastavitelné plochy
Z16 - plochy bydlení na historických stavebních parcelách podél silnice do Kynšperka nad Ohří - BV
Z17 - plocha smíšená obytná severně pod sídlem - SV
Z18 - plocha bydlení jako dostavba nevyužitého území v ZÚ v centrální části sídla - BV
Z19 - plocha veřejného prostranství se zklidněnou místní komunikací na jihu sídla - PV
Z20 - plocha veřejného prostranství s místní komunikací na jihu sídla - PV
Z21 - plocha bydlení na východním okraji sídla směrem k Věznici Kynšperk nad Ohří - BV
Z22 - plocha veřejného prostranství - se specifickým využitím podél západního okraje areálu Věznice
Kynšperk nad Ohří - PX2
Z23 - plocha veřejného prostranství - veřejná zeleň - park podél cesty k penzionu U Čertova mlýna ZV
Z24 - plocha specifická - rozšíření areálu Věznice Kynšperk nad Ohří severním a východním směrem
v sídle Kolová - X
Z25 - plocha veřejného prostranství - se specifickým využitím podél severozápadního okraje
rozšířeného areálu Věznice Kynšperk nad Ohří - PX2
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Z26 - plocha bydlení v sídle u penzionu U Čertova mlýna - BV
Z27 - plocha rekreace individuální u penzionu U Čertova mlýna - RI
Z28 - plocha veřejného prostranství s místní komunikací ve východní části sídla kolem penzionu U
Čertova mlýna - PV
Z29 - plocha dopravní infrastruktury jako cyklotrasa a naučná stezka okolo vrchu Hradiště – DS
Z30 – plocha bydlení na východním okraji sídla podél západního okraje rozšířeného areálu Věznice
Kynšperk nad Ohří – BV
* Plochy přestavby
P3 - přestavba bývalého Čertova mlýna na plochu rekreace - RI
10.1.2 Přehled změn v krajině
10.1.2.a) Přehled navržených ploch nezastavěného území
ÚP navrhuje na území obce celkem 1 změnu v krajině ozn. K1 jako opatření ke zvýšení retenčních
schopností území.
Seznam ploch změn v krajině:
označení
plochy
změny

navržené
využití

účel
opatření
zvýšení

K1

W

retenčních
schopností
území

umístění

podmínky využití

v centrální části obce
Libavské Údolí mezi

vodní plocha s retenční funkcí

rozv. pl. Z11 a Z10

Vysvětlivky:
W …plochy vodní a vodohospodářské
10.1.2. b) Přehled navržených veřejně prospěšných opatření v krajině
ÚP navrhuje na území obce Libavské Údolí v kulturní krajině mimo zastavěné území a mimo
rozvojové zastavitelné plochy veřejně prospěšné opatření ke zvýšení retenčních schopností území
ozn. jako VR1. Vodní hráz této nádrže je v souladu se stavebním zákonem, v platném znění, řešena
jako VPS technické infrastruktury T5.

10.1.3 Územní rezervy
ÚP nenavrhuje na území obce Libavské Údolí žádné územní rezervy.
10.1.4 Plochy bydlení a smíšené plochy bydlení
Stávající obytná zástavba je stabilizována jako plochy bydlení v bytových domech (BH) a bydlení
v rodinných domech venkovské (BV). ÚP stabilizuje tyto výše zmíněné funkční plochy jako zastavěné
plochy, přičemž plochy BH se nacházejí pouze v samotné obci.
ÚP navrhuje plochy bydlení (BV) a plochy smíšené obytné (SV) jako zastavitelné plochy.
Zastavitelné plochy jsou řešeny v jedné etapě bez udání časového horizontu. Jako plochy přestavby
ÚP navrhuje plochu smíšenou obytnou (SK).
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ÚP navrhuje plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské v centrální části obce nad bytovými
domy západně od silnice III/2124, na západě obce u fotbalového hřiště, na jihozápadě obce u
vodojemu, na historických stavebních parcelách podél silnice do Kynšperka nad Ohří v sídle Kolová,
jako dostavbu nevyužitého území v ZÚ v centrální části sídla, na východním okraji sídla směrem
k Věznici Kynšperk nad Ohří dle ÚPO Libavské Údolí a na východním okraji sídla podél západního
okraje rozšířeného areálu Věznice Kynšperk nad Ohří. Dle změny č. 1 ÚPO Libavské Údolí navrhuje
ÚP plochu bydlení – v rodinných domech – venkovské v sídle Kolová u penzionu U Čertova mlýna.
Nad rámec ÚPD jsou navrženy tyto plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské mezi obcí
Libavské Údolí a sídlem Kolová v tzv. Trčkově zatáčce podél silnice II/212.
ÚP navrhuje plochu smíšenou obytnou – venkovskou severně pod sídlem Kolová dle ÚPO Libavské
Údolí.
Dále ÚP navrhuje 1 plochu přestavby území bývalé kotelny na východě obce na plochu smíšenou
obytnou – komerční dle ÚPO Libavské Údolí.
ÚP navrhuje rozvojové plochy:
* Plochy bydlení zastavitelné:

7,57 ha

* Plochy smíšeného bydlení zastavitelné:

1,2 ha

* Plochy smíšeného bydlení jako plochy přestavby:

1,4 ha

..........................................................................................................................................................
* Celkem rozvojové plochy pro bydlení a smíšené bydlení

10,17 ha

Na rozvojových plochách bydlení a smíšeného bydlení dle ÚP v rozsahu 10,17 ha budou vytvořeny
podmínky pro bydlení 200 nových obyvatel, což odpovídá 34 % stávajícího počtu obyvatel.
10.1.5 Plochy občanského vybavení
ÚP rozlišuje několik druhů ploch občanského vybavení. Jako plochy veřejné infrastruktury jsou
sledovány pouze plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury - OV. ÚP žádné
takové plochy na území obce nově nenavrhuje. Stabilizovány jsou tyto plochy: mateřská škola,
základní škola, obecní úřad a knihovna.
Na území obce Libavské Údolí se vyskytují další plochy občanského vybavení, které však
nepředstavují veřejnou infrastrukturu.
∗ OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední: prodejna potravin v obci, penzion U
Čertova mlýna v sídle Kolová, restaurace v obci,
∗ OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení: fotbalové hřiště na západě obce u
zahrádkářské osady, hřiště na východě obce u bývalé kotelny,
∗ OK – občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá – autoservis v obci.
ÚP žádné nové plochy občanského vybavení v území nenavrhuje.
10.1.6 Plochy rekreace
ÚP stabilizuje plochu rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci severně nad penzionem U
Čertova mlýna v sídle Kolová, plochu rekreace – zahrádkové osady s možností chatek většího
rozsahu na západě obce Libavské Údolí.
ÚP navrhuje plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci u penzionu U Čertova mlýna
v sídle Kolová dle ÚPO Libavské Údolí, plochy rekreace – zahrádkové osady s možností chatek
menšího rozsahu severovýchodně od hřiště v obci Libavské Údolí, jižně nad OÚ v obci Libavské
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Údolí, na východě obce jižně nad ZŠ, na jihozápadě obce u vodojemu. Předpokládá se možnost
2

výstavby staveb pro rodinnou rekreaci do 35 m zastavěné plochy v tomto území. Plocha rekreace –
zahrádkové osady s možností chatek většího rozsahu je řešena na západě obce severně pod hřištěm
nad rámec ÚPD. V této ploše bude možné postavit objekty k rodinné rekreaci do max. 80 m

2

zastavěné plochy.
ÚP navrhuje plochu přestavby bývalého Čertova mlýna na plochu rekreace – plochy staveb pro
rodinnou rekreaci dle ÚPO Libavské Údolí.
ÚP navrhuje rozvojové plochy:
∗ Plochy rekreace zastavitelné:

3,52 ha

∗ Plochy rekreace jako plochy přestavby:

0,05 ha

…………………………………………………………………………………………………………………
Celkem zastavitelné plochy pro rekreaci

3,57 ha

10.1.7 Plochy veřejných prostranství
Tyto plochy jsou v ÚP řešeny jednak jako veřejná prostranství, ve kterých jsou komunikační koridory
a shromažďovací plochy (PV), a dále jako veřejná prostranství s veřejně přístupnou sídelní zelení.
Veřejně přístupné plochy sídelní zeleně jsou řešeny jako veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky
(ZV), veřejná prostranství - se specifickým využitím - veřejná zeleň (PX1), veřejná prostranství – se
specifickým využitím – veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň (PX2) nebo veřejná prostranství – se
specifickým využitím – veřejná zeleň – lesopark (PX3).
ÚP stabilizuje tato stávající veřejná prostranství s veřejnou zelení: veřejná prostranství – se
specifickým využitím - veřejná zeleň – v severní části obce u bytových domů, na východě obce u
bývalé kotelny a v centrální části sídla Kolová, veřejná prostranství – se specifickým využitím –
veřejná zeleň – ochranná a izolační – na jihozápadě bývalé kotelny.
ÚP navrhuje plochy veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – ochranná a
izolační zeleň – podél západního okraje areálu Věznice Kynšperk nad Ohří, podél severozápadního
okraje rozšířeného areálu Věznice Kynšperk nad Ohří nad rámec ÚPD. ÚP navrhuje plochy veřejného
prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň – park – v centrální části obce Libavské Údolí a
podél cesty k penzionu U Čertova mlýna dle ÚPO Libavské Údolí. ÚP navrhuje plochu veřejného
prostranství – se specifickým využití – veřejná zeleň – lesopark na místě bývalého zámeckého parku
v obci Libavské Údolí.
Jako plochu přestavby ÚP navrhuje plochu veřejného prostranství – se specifickým využitím –
veřejná zeleň na severozápadě u výrobního areálu dle ÚPO Libavské Údolí.
ÚP stabilizuje stávající síť veřejných prostranství (PV) v centrální části obce Libavské Údolí a v sídle
Kolová. Většina místních komunikací je řešená jako součást ploch s rozdílným využitím území.
ÚP navrhuje plochy veřejných prostranství na jihu sídla Kolová, ve východní části sídla kolem
penzionu U Čertova mlýna dle ÚPO. Na rámec platné ÚPD navrhuje ÚP plochu veřejného prostranství
v centru obce od bytových domů směrem k fotbalovému hřišti.
ÚP navrhuje rozvojové plochy:
* Plochy veřejných prostranství zastavitelné:

3,95 ha

∗ Plochy veřejných prostranství jako plochy přestavby:

0,07 ha

……………………………………………………………………………………………….…………………
Celkem zastavitelné plochy pro veřejné prostranství

4,02 ha
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ÚP zohledňuje v řešeném území požadavek odst. (2) § 7 vyhl. 501/2006 Sb., v platném
znění, takto:

Na území obce Libavské Údolí je navrženo celkem 7,57 ha zastavitelných ploch bydlení, 3,52 ha
zastavitelných ploch rekreace, 1,18 ha zastavitelných ploch smíšeného bydlení, celkem tedy 12,27 ha
zastavitelných ploch. Dle podmínek výše citované vyhlášky by měl ÚP vymezit celkem minimálně 0,61
ha zastavitelných ploch veřejného prostranství s veřejnou zelení. ÚP navrhuje tento rozsah
zastavitelných ploch veřejných prostranství s veřejnou zelení:
Libavské Údolí: Z31 – park: 0,61 ha
Z32 – lesopark: 1,9 ha
Kolová: Z22 – ochranná zeleň: 0,23 ha
Z25 – ochranná zeleň: 0,22 ha
.................................................................
Celkem 2,96 ha
Zákonný požadavek na řešení zastavitelných ploch veřejných prostranství s veřejnou zelení ÚP
splňuje a navrhuje 2,96 ha zastavitelných ploch veřejných prostranství s veřejnou zelení, což je o 2,35
ha těchto zastavitelných ploch více. Zákonný požadavek na vymezení zastavitelných ploch veřejných
prostranství s veřejnou zelení je překročen 3,8 krát. Zastavitelné plochy veřejných prostranství
s veřejnou zelení jsou navíc příznivě rozloženy do obou sídelních útvarů.
10.1.8 Plochy dopravní infrastruktury
ÚP jako plochy silniční dopravy stabilizuje stávající silnice III/2124, III/21215, II/212, rychlostní
komunikaci R6 a místní komunikace v kulturní krajině mimo zastavěné a zastavitelné plochy.
ÚP nově navrhuje zastavitelné plochy dopravní infrastruktury – komunikaci pro napojení rozv. ploch.
na jihozápadě obce nad rámec platné ÚPD. Dále ÚP navrhuje plochu dopravní infrastruktury pro
cyklotrasu a naučnou stezku okolo vrchu Hradiště dle ÚPO Libavské Údolí.
ÚP navrhuje rozvojové plochy:
∗ Plochy dopravní infrastruktury zastavitelné:

0,94 ha

..............................................................................................................................………………….….
Celkem zastavitelné plochy dopravní infrastruktury

0,94 ha

10.1.9 Plochy technické infrastruktury
ÚP stabilizuje plochy technické infrastruktury na východě obce u bývalé kotelny, v sídle Kolová u
penzionu U Čertova mlýna a u centrální části sídla při severní hranici ZÚ, na severu obce v areálu
textilní továrny IMMOGARD, spol. s.r.o., na severozápadě obce u autoservisu, na jihozápadě obce.
ÚP navrhuje rozvojovou zastavitelnou plochu pro technickou infrastrukturu – východně od OÚ nad
rámec platné ÚPD pro sběrný dvůr v obci.
ÚP navrhuje rozvojové plochy:
∗ Plochy technické infrastruktury zastavitelné:

0,04 ha

…………………………………………………………………………………………………………
Celkem zastavitelné plochy pro technickou infrastrukturu

0,04 ha

10.1.10 Plochy výroby a skladování, plochy smíšené výroby
ÚP stabilizuje výrobu lehkou – textilní továrna IMMOGARD, spol. s.r.o. na severu obce a plochu
drobné výroby taktéž na severu obce. ÚP navrhuje rozvojovou zastavitelnou plochu určenou pro
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výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba jako sklad techniky pro úpravy veřejných prostor
v centru obce.
ÚP navrhuje rozvojové plochy:
∗ Plochy výroby a skladování zastavitelné:

0,02 ha

…………………………………………………………………………………………………………
Celkem zastavitelné plochy pro výrobu a skladování

0,02 ha

10.1.11 Plochy zeleně
Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP zahrnuta vždy jako součást areálu a ploch občanského vybavení,
smíšeného bydlení, výroby a skladování a smíšené výroby, technické infrastruktury. Vyhrazená zeleň
u RD a staveb k rodinné rekreaci je zahrnuta do ploch bydlení a rekreace. Žádné rozvojové plochy
zeleně ÚP nenavrhuje. Veřejně přístupná sídelní zeleň je řešená jako plochy veřejných prostranství
s veřejnou zelení viz 10.1.7.
10.1.12 Plochy specifické
ÚP stabilizuje plochu specifickou – věznice a to pro areál Věznice Kynšperk nad Ohří na východě
sídla Kolová, kde se nachází jeho severní areálová část. Zbytek této funkční plochy je na území
sousedního města Kynšperk nad Ohří. ÚP navrhuje rozv. pl. Z24 jako rozšíření areálu Věznice
Kynšperk nad Ohří severním a východním směrem.
ÚP navrhuje rozvojové plochy:
∗ Plochy specifické zastavitelné:

11,4 ha

…………………………………………………………………………………………………………
Celkem zastavitelné plochy pro specifickou plochu

11,4 ha
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ÚP řeší v území tento rozsah zastavitelných ploch (v ha):
Funkce
B

Funkce
R

5,29

Kolová
∑

Sídlo
Libavské

Funkce
OV

Funkce
DS

Funkce
TO

Funkce
VD

Funkce
PV

3,01

0,08

0,04

0,02

2,83

2,28

0,51

0,94

7,57

3,52

1,02

Funkce
S

Funkce
X

Funkce
ZS

∑
11,27

Údolí

0,04

0,02

1,12

1,18

11,4

17,43

3,95

1,18

11,4

28,7

Bilance rozvojových ploch dle funkce (v ha)

Funkce

plochy
přestavby

Bydlení

zastavitelné plochy

Celkem rozvojové
plochy v ÚP

7,57

7,57

3,52

3,57

Doprava

1,02

1,02

Technická infrastruktura

0,04

0,04

Výroba a skladování

0,02

0,02

Rekreace

0,05

Občanské vybavení

Veřejné prostranství

0,07

3,95

4,02

Smíšené obytné

1,41

1,18

2,59

11,4

11,4

28,7

30,23

Specifické plochy
Celkem

1,53
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10. 2 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Na území obce se nacházejí tyto limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních
rozhodnutí:
Vymezení území:
- hranice řešeného území,
- hranice katastrálního území,
- hranice zastavěného území k 31.07.2012,
Ochrana přírody a krajiny:
územní systém ekologické stability – obecná ochrana
* ÚP přebírá ze ZÚ KK a dále upřesňuje:
- ochranná zóna nadregionálního biokoridoru – 40 – Amerika – Svatošské skály,
- regionální biokoridor – RBK 992 – Libavský vrch - Studánka
– RBK 20118 – Pod Bystřinou – RBK 992
* ÚP navrhuje:
- lokální biocentrum – funkční:

– LBC3 – Pod silnicí

- lokální biocentrum – nefunkční:

– LBC1 – Hradiště

obecná ochrana
- významný krajinný prvek ze zákona – lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy,
zvláštní ochrana
- památný strom – buk lesní č. 102293 (torzo kmene památného stromu)
Ochrana lesa:
- pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa,
Ochrana před záplavami:
- aktivní zóna záplavového území Q100 leté vody potoka Velká Libava,
- záplavové území Q100 leté vody potoka Velká Libava,
- Jesenice – území zvláštní povodně pod vodním dílem,
Ochrana památek:
- nemovitá kulturní památka - výšinné opevněné sídliště - hradiště a městiště Kolová, archeologické
stopy (jižně od Libavského Údolí, vrch Hradiště, kóta 511),
Ochrana technické infrastruktury:
- skupinový vodovod Horka, OP = 5 m,
- vodovod pitný, OP = 1,5 m,
- vodojem, OP = 10 m
- limnigrafická stanice,
- studna,
- kanalizace splašková, OP = 1,5 m,
- kanalizace splašková – návrh, OP = 1,5 m,
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- kanalizace jednotná, OP = 1,5 m,
- kanalizace jednotná – návrh, OP = 1,5 m,
- kanalizace dešťová – návrh, OP = 1,5 m,
- ČOV – čistírna odpadních vod, OP = 50 m, 100 m,
- venkovní vedení VN 22 kV, OP = 7 m,
- podzemní kabelové vedení 22kV, OP = 1 m,
- trafostanice zděná, OP = 20 m (30 m), trafostanice stožárová, OP = 7 m (10 m) ,
- malá vodní elektrárna,
- VTL plynovod, BP = 15 m, OP = 4 m,
- STL plynovod, OP v ZÚ = 1 m, OP mimo ZÚ = 4 m,
- regulační stanice VTL/STL plynu, BP = 10m, OP = 4m
- dálkový sdělovací kabel, OP = 1 m,
- radioreléová trasa,
- teplovod, OP = 1 m,
Ochrana dopravní infrastruktury:
- rychlostní komunikace R6, OP = 100 m,
- silnice II. třídy (II/212), OP = 15 m,
- silnice III. třídy (III/2124, III/21215), OP = 15 m,
- ochranné pásmo zařízení zajišťujícího letecký provoz,
- ochranné pásmo veřejného vnitrostátního letiště Cheb s výškovým omezením staveb,
Limity vyplývající z vlastností území:
- PUPFL – ochranný,
- BPEJ - I. třída ochrany půd,
- povodí, rozvodí,
- území s archeologickými nálezy,
- archeologická zóna,
- místo krajinného rázu Kynšperk,
- oblast krajinného rázu Slavkovský les.

10.3 KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
Silniční doprava
Obec je dopravně napojena na silniční síť ČR silnicí III/2124, která vede z Kynšperka nad Ohří přes
Libavské Údolí do Šabiny. Silnice III/21215, která se na tuto síť napojuje a vede z Libavského Údolí
jižně směrem na Kynšperk nad Ohří, a zde se na samotné hranici obce napojuje na silnici II/212, která
vede severně přes Kynšperk nad Ohří do Lubů a jižně od Kynšperka nad Ohří do Lázní Kynžvart a
končí ve Staré Vodě. Na jižní straně katastru na samotné hranici sídla Kolová prochází rychlostní
silnice R6. Pod rychlostní silnicí R6 na jižní hraně mimo území obce Libavské Údolí vede silnice II/606
směrem na Březovou. Rychlostní komunikace R6 je řešena v ZÚR KK jako VPS D.03 – stavba
rychlostní silnice R6 v úseku Hory – Kamenný Dvůr, je již realizována, tudíž ÚP tuto skutečnost plně
respektuje včetně OP = 100 m.
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ÚP navrhuje tyto zastavitelné plochy dopravní infrastruktury: – komunikaci pro napojení rozv. pl. na
jihozápadě obce (rozv. pl. Z12), koridor pro cyklotrasu a naučnou stezku okolo vrchu Hradiště (rozv.
pl. Z29).
ÚP stabilizuje pouze vybrané místní komunikace a to jako veřejná prostranství - PV.
ÚP navrhuje plochy veřejných prostranství, jejichž součástí je vždy místní komunikace, v centru obce
od bytových domů směrem k fotbalovému hřišti (rozv. pl. Z3), na jihu sídla Kolová (rozv. pl. Z19 a
Z20), ve východní části sídla kolem penzionu U Čertova mlýna (rozv. pl. Z28).
Projektant posoudil potřebu nárůstu parkovacích a odstavných stání na území obce. Potřeba nových
parkovacích míst pro osobní automobily obyvatel je v bezprostředním okolí bytových domů, kde ale
z důvodu terénu nelze stávající místa rozšířit. ÚP řeší rozvojové plochy bydlení jako individuální
výstavbu RD v zahradách s povinností parkovat osobní auto na pozemku u RD. Součástí rozvojových
ploch smíšeného bydlení, rekreace i ploch specifických jsou související plochy dopravní infrastruktury
pro parkování automobilů návštěvníků areálů a ploch.
Železniční doprava
Územím obce neprochází žádná železniční trať. Nejbližší železniční zastávka je v Kynšperku nad
Ohří.
Vodní doprava
Na území obce se nenachází žádná plocha pro vodní dopravu.
Letecká doprava
ÚP respektuje ochranné pásmo zařízení zajišťující letecký provoz a ochranné pásmo veřejného
vnitrostátního letiště Cheb s výškovým omezením staveb. Na území obce se nenacházejí žádné
plochy letecké dopravy.

10.4 KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
10.4.1 Vodní hospodářství
10.4.1.1 ZÁSOBENÍ PITNOU VODOU
Libavské Údolí - stávající stav
Základ vodovodního systému v obci byl vybudován počátkem 20. let minulého století. S rozvojem
spotřeby pitné vody pro obyvatelstvo a průmysl bylo třeba postupně doplnit původní zdroje v Kolové o
další. Po výstavbě skupinového vodovodu Horka (SVH) bylo stávající čerpání nahrazeno gravitačním
přívodem z řadu I SVH. Propojení mezi Kolovou a Libavským Údolím bylo zrušeno. Přívodní řad ø 80
3

mm byl zaústěn do vodojemu, který měl objem 50 m a byl přibližně na úrovni terénu 483,0 m n.m.
3

3

V roce 1988 byl uveden do provozu vodojem o objemu 300 m (2x150 m ) a o max./ min. hladině 497,52 / 494,22 m n.m. Plnění vodojemu je zajišťováno z přívodního řadu (LT DN100), řad patří do
systému skupinového vodovodu Horka.
Vodovodní systém obce má jedno tlakové pásmo dané úrovní hladin libavského vodojemu.
Do obce je voda z libavského VDJ dopravována gravitačně zásobním řadem PVC 110. V obci je pak
rozvodná vodovodní síť různého složení: litina DN 100, PVC 110, ocel ø 70 a 60 mm. Textilní továrna
odebírá vodu jen pro sociální potřeby, pro provozní potřeby si vodu upravuje z toku Libava.
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Obsluha a údržba vodovodní sítě, vč. vodojemu, je zajišťována pracovníky Vodohospodářské
společnosti Sokolov, spol. s r.o. (VOSS), provozní středisko Kynšperk nad Ohří.
Kolová - stávající stav
V místní části Kolová se nachází vodovodní systém, který je napojen na systém skupinového
vodovodu Horka. Jedná se o řad PVC160, ze kterého odbočuje ocelový řad DN150 a pokračuje do
areálu věznice. Dále jsou to řady různého materiálu a profilu – litinový DN80, PE 40, ocel 60.
Libavské Údolí - návrh
Při návrhu zásobování rozvojových ploch obce

je respektován PRVKKK. Tlakové poměry ve

vodovodní síti jsou určeny stávajícím systémem skupinového vodovodu Horka.
Rozvojové plochy budou zásoby ze stávajícího systému vodovodu, resp.rozšířením stávajících řadů
jejich prodloužením a zokruhováním. Při vedení tras bude respektován základní požadavek
provozovatele (tj. VOSS s.r.o.) aby bylo vodovodní potrubí ukládáno do veřejně přístupných pozemků.
Při navrhování profilů nových vodovodních řadů budou zohledněny i požadavky na zajištění požární
bezpečnosti dané lokality. Technické řešení bude provedeno dle požadavků správce vodovodu, tj.
VOSS.
Kolová - návrh
Rozvojové plochy budou opět zásobeny ze stávajícího systému rozšířením stávajících řadů jejich
prodloužením a zokruhováním.
Vzhledem ke stávajícímu stavu vodovodu je nutné uvažovat s postupnou rekonstrukcí systému, kdy
budou zejména ocelové profily nahrazeny novými materiály a reprofilovány na potřebné profily potrubí
i s ohledem na požadavky zajištění požární bezpečnosti.
Rovněž zde bude respektován požadavek na vedení potrubí ve veřejně přístupných pozemcích.
Technické řešení bude provedeno dle požadavků správce vodovodu, tj. VOSS.

Konkrétní trasy navrženého vodovodu – viz schéma C1 Vodní hospodářství – zásobování
vodou, M 1:5 000.

VODOVOD – hydrotechnické výpočty
Výpočet potřeby vody

počet obyvatel

lokalita

počet
obyvatel

průměrná denní
potřeba vody
specifická
potřeba
vody
Qp=Q*počet
obyv.

maximální denní
potřeba vody

maximální
hodinová
potřeba vody

Qd=Qp*kd

Qm=(Qd*kh):2
4

Q
(l/os/den)

Qp
3
(m /den)

Qp
(l/s)

Qd
3
(m /den)

Qd
(l/s)

Qm (m /hod)

100 *)

56,00

0,65

84,00

0,97

6,30

3

Stávající stav
Libavské Údolí

560
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Kolová

40

100 *)

4,00

0,05

6,00

0,07

0,45

Libavské Údolí

170

100 *)

17,00

0,20

25,50

0,30

1,91

Kolová

80

100 *)

8,00

0,09

12,00

0,14

0,90

560+170

100 *)

73,00

0,84

109,50

1,27

8,21

40+80

100 *)

12,00

0,14

18,00

0,21

1,35

Návrhový stav

Celkem (stávající stav + návrh)
Libavské Údolí
Kolová

*)

specifická potřeba vody dle vyhl.č.120/2011 Sb., příloha č.12 – směrná čísla roční potřeby
vody – kap.I Bytový fond

kd

součinitel denní nerovnoměrnosti, kd = 1,5

kh

součinitel hodinové nerovnoměrnosti, kh = 1,8

Ochranná pásma - vodovodní potrubí
K bezprostřední ochraně vodovodních řadů před poškozením se vymezují ochranná pásma
vodovodních řadů (dále jen „ochranná pásma“).
Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů určený k zajištění
jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona tímto nejsou
dotčena.
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou
stranu:
a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m;
b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m;
c) u vodovodních řadů nebo o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m
pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Ochranná pásma vodojemů
Ochranné pásmo vodojemů je dáno oplocením areálu objektů vodojemů. Minimální vzdálenost je 10
m od paty svahu obsypu vodárenských nádrží.

VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY
Stávající stav
Obcí protéká vodoteč Velká Libava, která je pravostranným přítokem řeky Ohře. Tok má převážně
lichoběžníkové koryto. Jen od silničního mostu (komunikace směřující do Šabiny) je koryto
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regulováno, v délce cca 300 m, podél části pozemku továrny IMMOGARD. Přibližně 400 m nad
bývalým areálem kotelny LIBATEXU, proti toku Velké Libavy, odbočuje z toku náhon do tohoto areálu.
V úseku mezi odbočením a bývalou kotelnou byla soukromým subjektem postavena malá vodní
elektrárna, která využívá převýšení náhonu vůči toku Velká Libava.
10.4.1.2 ODKANALIZOVÁNÍ
Libavské Údolí – stávající stav
Kanalizace pro veřejnou potřebu v obci je tvořena jednotnou kanalizační soustavou, která odvádí
splaškové vody z převážné části obce. Kmenová stoka A začíná u restaurace a pokračuje v
komunikaci Libavské – Kolová až k domu čp. 42. Dále pak vede po severním okraji zástavby, přechází
komunikaci Libavské – Kynšperk a vchází do areálu firmy IMMOGARD s.r.o., kde jsou odpadní vody
čištěny. Na kmenovou stoku se napojují stoky AB, AC, AD.
Odpadní vody průmyslového charakteru nebo vody zemědělské živočišné produkce se v kanalizaci
nevyskytují.
ČOV v Libavském Údolí se nachází v areálu firmy IMMOGARD a je v majetku vlastníka areálu a jedná
se o mechanickobiologickou ČOV s předřazeným chemickým (neutralizačním) stupněm pro úpravu
vod z barevny a dalších provozů závodu. Tuto čistírnu provozuje fa IMMOGARD a využívání čistírny
pro potřeby obce Libavské Údolí je smluvně vypořádáno.
Provoz a údržba kanalizačního systému je zajištěna Vodohospodářskou společností Sokolov spol. s
.r.o. (VOSS).
Kolová – stávající stav
V této části není vybudován žádný kanalizační systém ani centrální čistírna odpadních vod. Odpadní
vody za zástavby jsou likvidovány individuálně, převážně v septicích.
Areál věznice má zrealizován vlastní kanalizační systém s čištěním v lokální ČOV v areálu věznice.
Kapacita této čistírny je postačující pouze pro potřeby věznice a nedovoluje tak připojení stávající
zástavby.
Libavské Údolí - návrh
Odkanalizování rozvojových ploch bude realizováno kanalizačním systémem s napojením na
stávající rozvody v obci. Předpokládá se budování jednotného systému kanalizace, případně lze
v případě rozvojových lokalit umístěných v blízkosti vodoteče dešťové vody svést do této vodoteče.
Tato možnost je dále podmíněna příhodnou konfigurací terénu. Při likvidaci dešťových vod však bude
upřednostňována možnost jejich vsakování na pozemku.

Kolová – návrh
Vzhledem k počtu obyvatel a rozptýlené zástavbě není investičně a provozně výhodné budovat
čistírnu odpadních vod pro tuto část obce. Odpadní vody z objektů navrhujeme likvidovat v souladu
s PRVKKK v domovních čistírnách.
Při likvidaci dešťových vod bude upřednostňována možnost jejich vsakování na pozemku.
Konkrétní trasy navrhované kanalizace – viz schéma C2 Vodní hospodářství – odkanalizování,
M 1:5 000.
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KANALIZACE – hydrotechnické výpočty
Produkce a znečištění odpadních vod
prům.denní
potřeba
vody

počet obyvatel

lokalita

počet

specifická Qp=Q*počet
potřeba
obyv.
vody

množství
splaškových
produkce znečištění splaškových vod
vod

Qd=Qp*kd

BSK5

NL

CHSK

N-NH4 Pcelk

obyvatel
Q
(l/os/den)

Qp (m /den)

Qd (m /den)

3

3

kg/den kg/den kg/den kg/den kg/den

Stávající stav
Libavské
Údolí

560

100 *)

56,00

84,00

33,6

30,8

67,2

4,0

1,4

Kolová

40

100 *)

4,00

6,00

2,4

2,2

4,8

0,29

0,10

Libavské
Údolí

170

100 *)

17,00

25,50

10,2

9,4

20,4

1,22

0,43

Kolová

80

100 *)

8,00

12,00

4,8

4,4

9,6

0,57

0,20

Návrhový stav

Celkem (stávající stav + návrh)
Libavské
Údolí

730

100 *)

73,00

109,50

43,8

40,2

87,6

5,22

1,83

Kolová

120

100 *)

12,00

18,00

7,2

6,6

14,4

0,86

0,30

*)

specifická potřeba vody dle vyhl.č.120/2011 Sb., příloha č.12 – směrná čísla roční potřeby
vody – kap.I Bytový fond

kd

součinitel denní nerovnoměrnosti, kd = 1,5

BSK

biochemická spotřeba kyslíku 60 g/os*den

NL

nerozpuštěné látky 55 g/os*den

CHSK

chemická spotřeba kyslíku 120 g/os*den

N-NH4

anorganický amoniakální dusík

Pcelk

fosfor 2,5 g/os*den

Ochranná pásma
Ochranné pásmo potrubí kanalizací je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí (§ 23 zákona č. 274/2001
Sb.)
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K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují
ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma").
Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok
určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona
tímto nejsou dotčena.
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo
kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od
vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
10.4.2 Zásobování elektrickou energií
Průzkum zájmového území konstatuje, že v tomto území se vyskytuje venkovní vedení rozvodů VN
22 kV pro napájení distribučních trafostanic 22/0,4 kV.
Po severní hranici předmětného území prochází vedení VN 22 kV z Kynšperka nad Ohří do Šabiny.
Po východní hranici předmětného území vede linka VN 22 kV do Štědré. Tato linka je napojena z výše
zmíněného vedení Kynšperk nad Ohří - Šabina ve spínací stanici umístěné severovýchodně od
sledovaného území. Z těchto vedení jsou provedeny odbočky pro napájení jednotlivých trafostanic.
Ve VN rozvodech 22 kV jsou pro zásobování zájmového území umístěny 4 trafostanice, jejichž
základní technické údaje jsou následující:
označ. název

trafo

stání

konstrukce

uživat.

TS1

250 kVA

400 kVA

příhradová

ČEZ

TS2

TS Bytovky (Lib. Údolí) 630 kVA

630 kVA

příhradová

ČEZ

TS3

TS (textilní továrna

TS4

TS Obec (Lib. Údolí)

Immogard, s. r. o.)

?

?

vestavěná

cizí

TS Obec (Kolová)

?

?

minaret

ČEZ

Trafostanice TS1 a TS3 jsou napájeny z vedení Kynšperk nad Ohří - Šabina krátkými přípojkami
prakticky ze stejného místa. Trafostanice TS2 a TS4 jsou napojeny z odbočky na Štědrou.
V předmětném území je rezerva v neosazeném výkonu 150 kVA.
Návrh:
Libavské Údolí
V návrhu rozvoje obce je počítáno s realizací ploch pro bydlení a plochy technické infrastruktury.
Dále je počítáno přestavbou smíšených obytných ploch.
Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou.
Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
plochy bydlení

Ps=545 kVA

smíšené obytné plochy

Ps=140 kVA

plocha technické infrastruktury Ps=20 kVA
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Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 705 kVA.
Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající trafostanici TS1
osadit na plný příkon tj. 400 kVA. Dále bude nutné v západní části obce postavit novou trafostanici
TS5 s příkonem 630kVA, ve východní části obce vybudovat novou trafostanici TS6 s příkonem 250
kVA. Rozvojová plocha Z15 bude zásobena elektrickou energií z trafostanice na území sousedního
města Kynšperk nad Ohří, kde je naproti plochy Z15 navrhována V ÚP Kynšperk nad Ohří rozvojová
plocha č. 17.
Kolová
V návrhu rozvoje sídla je počítáno s realizací ploch pro bydlení, smíšených obytných ploch,
specifické plochy.
Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou.
Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
plochy bydlení

Ps=315 kVA

smíšené obytné plochy

Ps=120 kVA

plochy specifické

Ps=1000 kvA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nárůst výkonu o cca 1435 kVA.
Aby bylo možno tento nárůst spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné v severní části sídla
postavit novou trafostanici TS7 s příkonem 630kVA a ve východní části sídla vybudovat novou
trafostanici TS8 s příkonem 1000 kVA v areálu věznice v Kolové.
Zároveň s úpravami primárního vedení budou v předmětném území budovány v obou etapách i
sekundární nn sítě a rozvody VO. Všechny nově budované sekundární sítě budou řešeny zemními
kabely.
10.4.3 Zásobování plynem
OBEC LIBAVSKÉ ÚDOLÍ
Obec Libavské Údolí je v současné době plynofikována. Distribuční rozvod STL plynovodu je
napojen z regulační stanice VTL/STL umístěné v blízkosti ČOV obce. Stávající distribuční síť
umožňuje napojení plánovaných rozvojových ploch pro bytovou a občanskou výstavbu.
Bilance potřeby plynu
Nový stav 170 osob
a.) hodinová potřeba ( předpoklad plynofikace 80% )
3

80% otop a příprava TUV = 50 RD - 2,8 m /hod; n= 0,68
80% vaření = 50 RD - 1.2 m3/hod; n = 0.14
3

Vaření 50 RD x 1,2 m /hod =
3

3

60,0 m /hod
3

Otop 50 RD x 2,8 m /hod =

140,0 m /hod

Qcelk

200,0 m /hod

Qred = (60,0 x 0,14) + (140,0 x 0,68) =

103,6 m /hod

3
3
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b.) roční spotřeba
3

9000 m /rok

3

3

otop 50 RD x 3 000 m /rok =

150000 m /rok

celkem

159000 m /rok

vaření 50 RD x 180 m /rok =

3

3

3

3

Vliv spotřeby topného plynu na životní prostředí ( 1,0 m = 33,93 MJ/m )
Produkce tuhých látek

0,6 mg/MJ = 3230 g/rok =

3,230 kg/rok

SO2

0,3 mg/MJ = 1618 g/rok =

1,618 kg/rok

Uhlovodíky

3,8 mg/MJ = 20500 g/rok =

20,500 kg/rok

CO

9,4 mg/MJ = 50711 g/rok =

CO2

58,0 mg/MJ = 312900 g/rok =

312,900 kg/rok

50,711 kg/rok

NOx

47,2 mg/MJ = 254,638 g/rok =

254,640 kg/rok

Závěr: produkce škodlivin při spalování zemního plynu je několikanásobně menší než při spalování
tuhých paliv. Lepších hodnot lze dosáhnout využitím el.energie, která ovšem přesouvá vlivy na životní
prostředí do míst výroby.
Návrh řešení
Plánované rozvojové plochy na území obce Libavské Údolí budou zásobeny topným plynem stávající
distribuční sítě (STL plynovody) a to vysazením odboček pro přípojky jednotlivých nemovitostí,
případně prodloužením distribučního plynovodu do místa spotřeby.

SÍDLO KOLOVÁ
V současné době není sídlo Kolová plynofikováno. Jako ekonomicky nejvýhodnější se jeví napojení
na distribuční plynovod ze stávající RS VTL/STL umístěné u věznice ( k.ú. Zlatá ).
Distribuční plynovod bude proveden v trasách stávajících a navrhovaných komunikací, umožňující
zásobování navrhovaných zastavitelných ploch (zejména pak Z16; Z17; Z 18; Z 21 aZ26).
Bilance potřeby plynu
Nový stav 80 osob
c.) hodinová potřeba (předpoklad plynofikace 80 %)
3

80% otop a příprava TUV = 38 RD - 2,8 m /hod; n= 0,69
80% vaření = 38 RD - 1.2 m3/hod; n = 0.16
3

Otop 38 RD x 2,8 m /hod =
3

Vaření 38 RD x 1,2 m /hod =

3

106,4 m /hod
3

45,6 m /hod
3

Qcelk

152,0 m /hod

Qred = (45,6 x 0,16) + (106,4 x 0,69) =

3

80,7 m /hod

d.) roční spotřeba
3

6840 m /rok

otop 38 RD x 3 000 m /rok =

3

114000 m /rok

celkem

120840 m /rok

vaření 38 RD x 180 m /rok =

3
3

3
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3

3

Vliv spotřeby topného plynu na životní prostředí (1,0 m = 33,93 MJ/m )
Produkce tuhých látek

0,6 mg/MJ = 2460 g/rok =

2,460 kg/rok

SO2

0,3 mg/MJ = 1230 g/rok =

1,230 kg/rok

Uhlovodíky

3,8 mg/MJ = 15580 g/rok =

15,580 kg/rok

CO

9,4 mg/MJ = 38540 g/rok =

38,540 kg/rok

CO2

58,0 mg/MJ = 237805 g/rok =

237,805 kg/rok

NOx

47,2 mg/MJ = 193524 g/rok =

193,524 kg/rok

Závěr: produkce škodlivin při spalování zemního plynu je několikanásobně menší než při spalování
tuhých paliv. Lepších hodnot lze dosáhnout využitím el.energie, která ovšem přesouvá vlivy na životní
prostředí do míst výroby.
Návrh řešení
Plánované rozvojové plochy na území osady Kolová budou zásobeny topným plynem nově
navrženou distribuční sítí (STL plynovody) včetně vysazených odboček pro přípojky jednotlivých
nemovitostí.

OCHRANNÁ PÁSMA A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
Ochranná pásma
Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého
provozu Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského
zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.
Ochranná pásma činí
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v
zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.
Katodová ochrana
Součástí

vysokotlaké

části

plynovodů

je

katodová

ochrana.

Katodová

ochrana

sestává

z elektrorozvaděčů, silových vodičů umístěných pod úrovní terénu a vybíjecí anodové části. Anodovou
část tvoří ocelový vodič, většinou válcovaný profil „I“ nebo „U“ umístěný pod úrovní terénu. Ochranné
pásmo je vyznačeno na situaci, činí 150 m od osy anody. Ochranné pásmo je definováno v původní
ČSN 03 8369.
Bezpečnostní pásma
Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových
zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Bezpečnostním pásmem se rozumí prostor
vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.
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Rozsah bezpečnostních pásem:
druh zařízení:

velikost pásma:

Regulační stanice vysokotlaké

10 m

Vysokotlaké plynovody
do DN 100

15 m

do DN 250

20 m

nad DN 250

40 m

Poznámka:
Současný dodavatel plynu v Západočeském kraji – RWE distribuční služby s.r.o. si vyhrazuje právo
posoudit, zda navrhované distribuční plynovody v osadě Kolová jsou technicky a obchodně
proveditelné a zda je převezme budoucí kupní smlouvou do provozování.
10.4.4 Zásobování teplem
Obec Libavské Údolí je plně plynofikovaná. Jednotlivé objekty bytových domů, rodinných domů,
objekty občanského vybavení a objekty textilní výroby jsou vytápěny jednotlivými lokálními plynovými
kotlíky, jejichž výkon nepředstavuje ani střední zdroj znečištění ovzduší. V obci byla na začátku 90.let
minulého století zrušena centrální soustava zásobování teplem s výtopnou na východním okraji obce.
ÚP předpokládá i nadále individuální přístup v zásobování teplem v obci Libavské Údolí a v sídle
Kolová. ÚP nenavrhuje k obnově centrální soustavu zásobování teplem, naopak území pro sanované
kotelně je v ÚP řešeno jako rozvojová plocha přestavby pro smíšené bydlení.
ÚP doporučuje kombinaci plynového zdroje tepla s alternativním zdrojem tepla (sluneční kolektory,
tepelná čerpadla). Možné je rovněž elektrické vytápění nebo provozování kotle na dřevěný odpad.
Vlastní plynovou kotelnu s rozvodem TUV má rozsáhlý areál Věznice Kynšperk nad Ohří. Kolová
nebude napojena na centrální kotelnu Věznice Kynšperk nad Ohří, ale bude plynofikována vlastním
středotlakým plynovodním rozvodem. ÚP proto řeší plynofikaci stávající i navržené zástavby sídla
Kolová. Předpokládá se užití plynu k lokálnímu vytápění všech objektů v Kolové i k ohřevu teplé
užitkové vody.
Je třeba zvážit zateplení objektů v součinnosti s přechodem na plynové vytápění. Plynové vytápění
je možno doplnit tepelnými čerpadly nebo slunečními kolektory.
ÚP zachovává na území obce stávající systém individuálního vytápění objektů s důrazem na
ekologicky únosné palivo a obnovitelné zdroje.
10.4.5 Vnější sdělovací rozvody
ÚP stabilizuje beze změny na území obce 1 rádiový směrový spoj, který prochází řešeným
územím a na jihu dálkový sdělovací kabel beze změny. Obec Libavské Údolí spadá do Karlovarského
telefonního obvodu č. 35, do okresu Sokolov. Obec je napojena na ATU Kynšperk nad Ohří.
10.4.6 Nakládání s odpadem
ÚP zachovává dosavadní systém likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného i
nadměrného odpadu z území obce dle obecně závazné vyhlášky obce o nakládání s odpadem.
ÚP na území obce Libavské Údolí navrhuje plochu technické infrastruktury – plochy pro stavby a
zařízení pro nakládání s odpady jako rozv. pl. Z5 a to pro nový sběrný dvůr.
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Zastavitelné plochy pro bydlení, smíšené bydlení a rekreaci budou napojeny na stávající systém
likvidace směsného komunálního odpadu v obci.

10.5 KONCEPCE OCHRANY KRAJINY, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ


Na území obce se nachází toto zvláště chráněné území krajiny:
-



památný strom – buk lesní č. 102293 (torzo kmene památného stromu)
Na území obce se nacházejí tato obecně chráněná území kulturní krajiny:

-

významný krajinný prvek ze zákona:
lesy
vodní toky a rybníky
údolní nivy

-

územní systém ekologické stability:

* ÚP přebírá ze ZÚR KK a dále upřesňuje:
* ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K40 Amerika - Svatošské skály
* regionální biokoridor funkční: 992 Libavský vrch – Studánka
20 118 RBK 992 – RBC Pod Bystřinou
* ÚP navrhuje:
* lokální biocentrum funkční:

3 Pod silnicí

* lokální biocentrum nefunkční: 1 Hradiště
Zástavba na území obce Libavské Údolí je převážně obklopena lesem. V těsné blízkosti se
samotnou obcí a severně nad sídlem Kolová je zemědělská půda. Při severní hranici řešeného území
protéká potok Velká Libava, na kterém je stanoveno záplavové území Q100 leté vody. Malá Libava
protéká okolo Věznice Kynšperk nad Ohří a severně nad sídlem Kolová směrem k Libavskému Údolí,
kde se vlévá do potoka Velká Libava. V obci Libavské Údolí je 1 bezejmenná malá vodní nádrž uměle
vybudovaná. ÚP navrhuje 1 plochu změny v krajině ozn. K1 pro vodní plochu s retenční funkcí
v centrální části obce. V sídle Kolová se nachází 1 bezejmenná vodní plocha na severozápadě u
hranice ZÚ, dále jsou to 4 navzájem vodním tokem propojené bezejmenné vodní plochy a to severně
nad centrální částí sídla v blízkosti penzionu U Čertova mlýna. Poslední vodní plocha s mokřadem,
která se v území vyskytuje, je severně nad sídlem Kolová při hranici řešeného území na levém břehu
toku Velká Libava.
Při jižní hranici řešeného území mimo řešené území probíhá hranice CHKO Slavkovský les a hranice
CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les, které nezasahují do řešeného území.
∗ ÚP řeší v kulturní nezastavěné krajině na ochranu jejích přírodních a kulturních hodnot a na ochranu
krajinného rázu zejména:
-

v Libavské Údolí je zachován příměstský charakter zástavby s oddělenými funkcemi výroby a
bydlení, s významně posílenou funkcí bydlení a rekreace,

-

v Kolové je struktura venkovského charakteru s obytně rekreační funkcí zachována,

-

ÚP svým rozvojem nepropojuje sídlo a obec,

-

ÚP navrhuje plochy rekreace na západě, jihozápadě a východě obce Libavské Údolí,

-

ÚP navrhuje plochy rekreace na severu sídla Kolová,

-

rekreace na západě obce Libavské Údolí a na severu sídla Kolová je stabilizována,
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-

nejsou navrhovány žádné VTE, MVE ani fotovoltaické elektrárny,

-

je zpřesněn průběh regionálního ÚSES, je navržen lokální ÚSES a zpřesněn do katastrální
mapy, návrh ÚP upravuje ÚSES a to z důvodu záměrů Věznice Kynšperk nad Ohří:
na pozemcích ČR byla ve spolupráci s RNDr. Janem Křivancem zpřesněna a upravena trasa
RBK 992 (VPO dle ZÚR KK U.571) na min. šíři 40 m při zachování břehové zeleně potoka Malá
Libava na pozemcích Vězeňské služby ČR a bylo zcela vypuštěno lokální biocentrum 2, a to pro
účely využití pozemků ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu Vězeňskou
službou ČR na základě vznesených požadavků Věznice Kynšperk nad Ohří, projektant zároveň
prověřil vazbu takto upraveného RBK 992 na rozpracovaný ÚP Kynšperk nad Ohří,

-

ÚP navrhuje vodní nádrž s retenční funkcí jako opatření ke zvýšení retenčních schopností
území (K1),

-

ÚP navrhuje cyklotrasu a naučnou stezku okolo vrchu Hradiště,

-

ÚP plně respektuje nemovitou kulturní památku - výšinné opevněné sídliště - hradiště a městiště
Kolová, archeologické stopy (jižně od Libavského Údolí, vrch Hradiště, kóta 511) - Hradiště
v Kolové se nachází na výrazné zalesněné ostrožně nad soutokem Velké a Malé Libavy,
v poloze Starý zámek. Na náhorní plošině se rozprostírá rozsáhlý areál, sestávající z vlastního
mohutného hradiště Starý zámek chráněného valy a výraznými příkopy, a předhradí, rovněž od
zbytku vysoké ostrožny odděleného opevněním. Zbytky valu najdeme i v jižní části hradiště. Od
východu přicházejí na hradiště dvě staré cesty. Původně keltské hradiště je místo, osídlené od
doby bronzové, později poskytující útulek Slovanům, kde ještě později stával hrad Kager
(dochovaly se jen základy), je archeologickou památkou první kategorie.

ÚP navrhuje na území obce 1 změnu v krajině ozn. K1 jako opatření ke zvýšení retenčních
schopností území.
Seznam ploch změn v krajině:
označení
plochy
změny

navržené
využití

název
opatření
zvýšení

K1

W

retenčních
schopností
území

umístění

podmínky využití

v centrální části obce
Libavské Údolí mezi

vodní plocha s retenční funkcí

rozv. pl. Z11 a Z10

Vysvětlivky:
W …plochy vodní a vodohospodářské

10.6 KONCEPCE NÁVRHU ÚSES
Dokumentace „Územní systém ekologické stability obce Libavské Údolí“ byla zpracována na základě
objednávky Obecního úřadu v Libavském Údolí ze dne 30. 1. 2003.
Rozsah řešeného území je dán hranicemi obce Libavské Údolí a zahrnuje

katastrální území

Libavské Údolí. Plocha řešeného území je cca 229 ha. Území leží v západní části okresu Sokolov.
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Vlastní návrh jednotlivých skladebných prvků je vzhledem k potřebám navazující územně plánovací
dokumentace zpracován v měřítku 1 : 5 000, průzkumové a rozborové mapy jsou zpracovány
v měřítku 1 : 10 000.
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje vlastní ÚP v grafické části ve v. č. 2
Hlavní výkres, M 1:5 000, v grafické části odůvodnění ÚP ve v. č. 1 Koordinační výkres, M 1:5 000.
ÚSES je zobrazen samostatně jako část koncepce krajiny v grafické části odůvodnění ÚP na
schématu A.1 Krajina - ÚSES, M 1:5 000.
Nadregionální ÚSES
Celá obec je součástí ochranné zóny biokoridoru nadregionálního významu č. K 40 Amerika Svatošské skály., kde se prvky regionálního a místního ÚSES a prostory s vyšším stupněm
ekologické stability považují za součást nadregionálního biokoridoru. Smyslem ochranné zóny je
podpora koridorového efektu, zaměřená na ochranu a rozšiřování prvků s vyšším stupněm ekologické
stability. Přesná hranice ochranné zóny není v terénu zpravidla vymezitelná a není to ani účelné, proto
není v grafické příloze uvedena.
Regionální ÚSES
V řešeném území se nacházejí dva biokoridory regionálního významu:
- regionální biokoridor č. 992 spojující údolí Ohře (nadregionální biokoridor K 40) a regionální
biocentrum Studánka údolím Libavy a Malé Libavy
- regionální biokoridor č. 20 118 vedoucí údolím Velké Libavy k regionálnímu biocentru Pod Bystřinou
a dále pod č. 20 117 k nadregionálnímu biocentru Kladská
Oba prvky byly převzaty ze ZÚR KK a zpřesněny do katastrální mapy.
Lokální ÚSES
Při koncipování místního ÚSES byla vzhledem k malé rozloze území vzata do úvahy tato hlediska:
- ÚSES musí umožňovat existenci všech významnějších ekosystémů, které mohou v území existovat jde o olšiny v nivách vodních toků a bučiny a doubravy ve svazích údolí. Místní biocentra jsou
vymezena dále kvůli dodržení prostorových parametrů (vzdálenosti na regionálních biokoridorech) a
zvýšení funkčnosti ochranné zóny nadregionálního biokoridoru.
- všechny prvky jsou navrženy tak, aby byly již z větší části funkční a mohly být pouze jednoduchými a
finančně nenáročnými opatřeními dotvořeny a případně udržovány v požadovaném stavu
Vymezena byla tři biocentra.
Interakční prvky
Interakční prvky představují doplnění sítě biocenter a biokoridorů. Nejsou pro ně stanoveny žádné
prostorové parametry, rovněž režim využívání je zpravidla volnější.
Zakresleny jsou v grafické příloze. Předpokládá se, že budou přesně vymezeny, případně doplněny,
včetně požadovaných zásahů a režimu využívání až v rámci pozemkových úprav, prodeje pozemků
apod. Proto nejsou zahrnuty do tabulkové části.
Současně je nutno uvést, že zákon č. 114/1992 Sb. termín interakční prvek nezná, což značně
znevýhodňuje jejich praktické prosazování.
Tabulky biocenter a biokoridorů
Prvky ÚSES všech úrovní jsou uvedeny v tabulkách. Údaje v tabulkách poskytují základní informace
o prvcích tak, jak to předpokládá úroveň plánu ÚSES. Navrhovaná opatření představují určité
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minimální zásady pro zajištění funkčnosti jednotlivých prvků. Předpokládá se, že tyto zásady budou
základním podkladem pro rozhodování orgánů státní správy a pro zpracování navazujících
dokumentací, např. urbanistických studií, územních plánů, pozemkových úprav, projektů ÚSES.
* Na správním území obce Libavské Údolí vymezuje ZÚR KK tyto prvky nadregionálního a
regionálního ÚSES:


ÚSES – Nadregionální úroveň

- ochranná zóna nadregionálního biokoridoru – 40 – Amerika – Svatošské skály,


ÚSES - Regionální úroveň

- regionální biokoridor – RBK 992 – Libavský vrch - Studánka
– RBK 20118 – Pod Bystřinou – RBK 992
* Na správním území obce Libavské Údolí navrhuje ÚP tyto prky lokálního ÚSES:

ÚSES - Lokální úroveň
- lokální biocentrum – funkční:

– LBC3 – Pod silnicí

- lokální biocentrum – nefunkční:

– LBC1 – Hradiště

10.7 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO
JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Na území obce Libavské Údolí se nevyskytují žádná chráněná ložisková území, žádné dobývací
prostory ani výhradní ložiska surovin. V řešeném území se nevyskytuje žádné sesuvné území. Území
pod obcí není poddolováno hlubinnou těžbou.
Kategorie radonového rizika z geologického podloží na území obce Libavské Údolí dle odvozené
mapy radonového rizika ČR je střední.
Dle podkladů Geofondu se nachází na území obce Libavské Údolí část prognózního zdroje
nerostných surovin – cihlářská hlína. Jedná se o neschválenou prognózu ložiska Zlatá č.917520000
suroviny cihlářská hlína. Plánované aktivity rozvoje vlastní obce Libavské Údolí se prognózního zdroje
nedotýkají a plně ho respektují jako nezastavěnou kulturní krajinu.
ÚP zachovává podmínky ochrany nerostného bohatství beze změny.

10.8 KONCEPCE ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY
∗ Zájmy obrany státu
Na řešeném území nejsou žádné zájmy obrany státu. ÚP žádné takové aktivity nenavrhuje.
∗ Zájmy civilní ochrany
Obec Libavské Údolí má zpracovaný plán ukrytí obyvatel, žáků a osazenstva objektů obce Libavské
Údolí a osady Kolové, dle kterého je zajištěno ukrytí plného počtu obyvatel, žáků v území i osazenstva
objektů v improvizovaných úkrytech.
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Na území obce jsou tyto zdroje požární vody:
* Osada Kolová
- rybníček u II/212 na západním okraji Kolové
- rybníčky naproti penzionu „U Čertova Mlýna“, řeka Malá Libava
* Obec Libavské Údolí
- tok Malé i Velké Libavy
- požární nádrž u bývalé kotelny
- požární hydranty u zástavby bytových domů
Plán ukrytí musí zabezpečit ukrytí 100% obyvatel, 100% nejsilnější směny zaměstnanců v objektech
a 100% žáků. Ukrytí osob v nové výstavbě bude řešeno vždy individuálně formou improvizovaných
úkrytů. V řešeném území není žádný tlakově odolný úkryt, který by sloužil v případě mimořádných
událostí k ukrytí stálých obyvatel. V případech živelné pohromy v území informuje OÚ Libavské Údolí
své obyvatele v obci Libavské Údolí sirénou umístěnou na budově OÚ a v Kolové telefonem do
penzionu U Čertova mlýna, který plní zároveň funkci veřejné telefonní stanice. Odtud jsou obyvatelé
Kolové varováni individuálně osobní návštěvou.
V obci ani v Kolové nepracuje místní organizace dobrovolných hasičů. V případě potřeby řeší
mimořádné události na území obce hasiči ze sousedního Kynšperka nad Ohří a ostatní složky
integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje.
Na území obce Libavské Údolí je vymezeno záplavové území Q100 leté vody potoka Velká Libava a
jeho aktivní zóna. Dále je v území na potoce Velká Libava v severozápadním cípu řešeného území
vymezeno území zvláštní povodně pod vodním dílem - Jesenice. Průchod průlomové vlny vzniklé
zvláštní povodní neohrozí zástavbu obce. Nejbližší vodní nádrž je v dostatečné vzdálenosti jak od
obce Libavské Údolí tak i od sídla Kolová. Nejbližší vodní nádrž se nachází severovýchodně nad
sídlem Kolová za hranicí PUPFL. V kulturní krajině pojme tuto průlomovou vlnu kapacita široké údolní
nivy Velké Libavy. ÚP nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu v záplavovém území.
V Kolové nehrozí nebezpečí průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, zástavba sídla se
nachází mimo údolní nivu Malé Libavy. V obci Libavské Údolí protéká však Velká Libava těsně
severně podél stávajícího průmyslového areálu. Kamenné koryto Velké Libavy je dále podél levého
břehu u areálu výroby dozděno protipovodňovou zdí, která v dostatečné míře ochraňuje závod proti
zatopení přívalovou vodou. Tato stávající protipovodňová opatření jsou v územním plánu
respektovaná.
Území obce Libavské Údolí není určeno k hromadné evakuaci svých obyvatel v případě ohrožení ani
není vymezeno jako cílové území pro evakuované osoby z jiných území.
Na území obce Libavské Údolí není hřbitov. Pro bezodkladné pohřební případy slouží stávající
městský hřbitov Sokolova nebo hřbitov v Kynšperku nad Ohří.
Prostředky individuální ochrany pro děti do 18 let, včetně doprovodu, budou pro stav ohrožení a
válečný stav (Vyhláška MV č.380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva), na
základě počtů sdělených OÚ Libavské Údolí, uloženy ve skladech HZS mimo území obce a
připraveny k výdeji.
K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádné události se
využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla, které si občané
připravují svépomocí z dostupných prostředků.
V obci Libavské Údolí je možnost nouzového ubytování pouze v budově základní školy s mateřskou
školou. Zde je také možnost nouzového stravování. V Kolové nejsou vhodné prostory ani pro nouzové
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ubytování ani pro nouzové stravování. Penzion U Čertova mlýna nemá dostatečnou ubytovací ani
stravovací kapacitu. V případě nouze může být v prostorách OÚ zřízena stanice humanitární pomoci
s výdejem pomůcek CO, šatstva, balené pitné vody, hygienických pomůcek a nejnutnějších potravin.
Provoz této humanitární stanice bude řízen OÚ Libavské Údolí a složkami integrovaného
záchranného systému dle aktuální potřeby. Pro objekt OÚ bude zajištěn náhradní zdroj elektrické
energie.
Na území obce Libavské Údolí je zdrojem mimořádných událostí automobilová průjezdná doprava po
komunikacích R6, II/212, III/2124 a III/21215, výrobní areál u levého břehu Velké Libavy, tok Velké
Libavy a jeho záplava.
Na území obce se nevyskytuje žádný areál živočišné zemědělské výroby. Na území vlastní obce
Libavské Údolí nejsou skladovány žádné nebezpečné látky. Na území obce není stanovena zóna
havarijního plánování. V případě kontaminace centrálního zdroje pitné budou do obce a osady
přistaveny mobilní cisterny pitné vody, případně bude centrálně rozdávána balená pitná voda.
Zdravotní zabezpečení obyvatel Libavského Údolí zajišťuje zdravotní středisko v Kynšperku nad Ohří
a Záchranná lékařská služba Karlovarského kraje - Sokolov.
Likvidace mimořádných událostí řídí na území obce Libavské Údolí krizový štáb při OÚ Libavské
Údolí v součinnosti s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje.
ÚP neumisťuje do údolních niv žádnou rozvojovou plochu ani žádnou nenavrhuje ve stanoveném
záplavovém území Q100 leté vody potoka Velké Libavy.
ÚP navrhuje 1 plochu změn v krajině – vodní plocha s retenční funkcí v centrální části obce Libavské
Údolí mezi rozv. Z10 a Z11 jako opatření ke zvýšení retenčních schopností.
Menší množství stavebního a demoličního odpadu získaného při záchranných, likvidačních a
obnovovacích pracích je možno přechodně uložit na západě obce na hřišti ppč. 132. Pokud bude
třeba uskladnit větší množství materiálu vzniklého při likvidaci mimořádné události, určí krizový štáb
při OÚ Libavské Údolí vhodnou lokalitu na území obce ve volné krajině s dobrou přístupností a bez
možnosti kontaminace lokálních zdrojů pitné vody. OÚ Libavské Údolí nepředpokládá trvalé
skladování sanačních materiálů v řešeném území.

10.9 KONCEPCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ÚP Libavské Údolí navrhuje kroky, které povedou ke stabilizaci životního prostředí na území
obce:
ÚP řeší:
* Obec Libavské Údolí:
- ÚP zachovává stávající příznivé funkční zónování v obci: vlastní kompaktní zástavba
obce je zaměřena na bydlení, rekreaci a obslužné plochy,
- ÚP stabilizuje plochy veřejných prostranství a to jak s místní komunikací, tak i s veřejnou
zelení, je navržen park v centru obce (Z31) a lesopark na místě bývalé zámecké zahrady
(Z32) a navrhuje nová veřejná prostranství pro zkvalitnění života obyvatelstva, je navržen
park v centru obce (Z31) a lesopark na místě bývalé zámecké zahrady (Z32), jedna
plocha je navržena na asanaci a přestavbu původní ČOV v obci na severozápadě u
výrobního areálu,
- ÚP v území navrhuje jednu plochu pro výrobu a skladování jako sklad techniky pro úpravy
veřejných prostor v centru obce,
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- ÚP navrhuje plochy bydlení (BV) a plochy smíšené obytné (SV) jako zastavitelné plochy
v jedné etapě bez udání časového horizontu. ÚP navrhuje plochy bydlení – v rodinných
domech – venkovské v centrální části obce nad bytovými domy západně od silnice
III/2124, na západě obce u fotbalového hřiště, na jihozápadě obce u vodojemu, na
historických stavebních parcelách podél silnice do Kynšperka nad Ohří v sídle Kolová,
jako dostavbu nevyužitého území v ZÚ v centrální části sídla, na východním okraji sídla
směrem k Věznici Kynšperk nad Ohří, v sídle Kolová u penzionu U Čertova mlýna, mezi
obcí Libavské Údolí a sídlem Kolová v tzv. Trčkově zatáčce, severozápadně od ZŠ
v centru obce. ÚP navrhuje plochu smíšenou obytnou – venkovskou severně pod sídlem
Kolová dle ÚPO Libavské Údolí,
- ÚP navrhuje 1 plochu přestavby bývalé kotelny na východě obce na plochu smíšenou
obytnou – komerční,
- ÚP zlepšuje podmínky v území pro každodenní rekreaci a sport: ÚP stabilizuje stávající
hřiště na západě obce a na východě obce u bývalé kotelny, dále respektuje plochu
rekreace – zahrádkové osady s možností chatek většího rozsahu na západě obce
Libavské Údolí,
- ÚP navrhuje plochy rekreace – zahrádkové osady s možností chatek menšího rozsahu
2

do 35 m zastavěné plochy severovýchodně od hřiště v obci Libavské Údolí, jižně nad OÚ
v obci Libavské Údolí, na východě obce jižně nad ZŠ, na jihozápadě obce u vodojemu,
plochy rekreace – zahrádkové osady s možností chatek většího rozsahu do 80 m

2

zastavěné plochy na západě obce severně pod hřištěm,
- ÚP stabilizuje plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury na území obce –
mateřská škola, základní škola, obecní úřad a knihovna, ÚP nenavrhuje žádné nové
plochy občanského vybavené – veřejné infrastruktury,
- Na území obce Libavské Údolí se vyskytují další plochy občanského vybavení, které však
nepředstavují veřejnou infrastrukturu, a které ÚP stabilizuje: občanské vybavení –
komerční zařízení malá a střední: prodejna potravin v obci, restaurace v obci, občanské
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení: fotbalové hřiště na západě obce u
zahrádkářské osady, hřiště na východě obce u bývalé kotelny, občanské vybavení –
komerční zařízení plošně rozsáhlá – autoservis v obci. ÚP žádné nové plochy
občanského vybavení v území nenavrhuje,
- přiměřeně k rozvoji území řeší ÚP i inženýrské sítě – nové rozvojové plochy budou
napojeny na stávající systém vodovodu, který je napájen ze skupinového vodovodu
Horka, odkanalizování rozvojových ploch v obci bude realizováno kanalizačním systémem
s napojením na stávající rozvody v obci včetně ČOV, nové trafostanice jsou navrženy ve
vazbě na rozvojové plochy, rozvojové plochy budou postupně napojovány na stávající
systém STL plynovodu v obci,
- likvidaci odpadních vod v Kolové zůstává i nadále individuální s důrazem na domovní
čistírny odpadních vod v novostavbách,
- ÚP respektuje vodní toky Malé a Velké Libavy, žádná rozvojová plocha nezasahuje do
stanoveného záplavového území Q100 leté vody potoka Velká Libava ani nezasahuje do
údolní nivy,
- ÚP respektuje rozlivné území vzniklé zvláštní povodní pod vodním dílem Jesenice jako
nezastavěnou kulturní krajinu,
- ÚP zpřesňuje ÚSES do katastrální mapy,

návrh ÚP upravuje ÚSES a to z důvodu

záměrů Věznice Kynšperk nad Ohří: na pozemcích ČR byla ve spolupráci s RNDr. Janem
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Křivancem zpřesněna a upravena trasa RBK 992 (VPO dle ZÚR KK U.571) na min. šíři 40
m při zachování břehové zeleně potoka Malá Libava na pozemcích ve vlastnictví ČR,
s příslušností hospodařit s majetkem státu Vězeňskou službou ČR a bylo zcela vypuštěno
lokální biocentrum 2, a to pro účely využití pozemků ve vlastnictví ČR s příslušností
hospodařit s majetkem státu Vězeňskou službou ČR na základě vznesených požadavků
Věznice Kynšperk nad Ohří, regionální BK jsou zpřesněny do podrobnosti katastrální
mapy,
- ÚP respektuje PUPFL jako nezastavěné území krajiny,
- ÚP především přebírá plochy z ÚPO Libavské Údolí a jeho změny č. 1, ÚP využívá
především proluk v ZÚ, dostavbu dalšího nevyužitého území v ZÚ a nebo jsou plochy
v přímé návaznosti na hranici ZÚ, čímž se minimalizuje zábor ZPF a fragmentace okolní
krajiny.
* Sídlo Kolová:
- ÚP zachovává stávající příznivé funkční zónování v sídle: vlastní kompaktní zástavba
sídla je zaměřena na bydlení a rekreaci,
- ÚP v území nenavrhuje žádnou plochu pro výrobu a skladování,
- ÚP navrhuje v území plochu specifickou jako rozšíření areálu Věznice Kynšperk nad Ohří
severním a východním směrem, přičemž jsou v návaznosti na tuto plochu navrženy 2
zastavitelné plochy veřejného prostranství – se specifickým využitím – veřejná zeleň –
ochranná

a

izolační

zeleň

podél

západního

okraje

areálu

věznice

a

podél

severozápadního okraje areálu věznice, jako ochrana nových či stávajících funkčních
ploch v blízkosti areálu Věznice Kynšperk nad Ohří,
- ÚP stabilizuje plochy veřejných prostranství a navrhuje nová veřejná prostranství pro
zkvalitnění života obyvatelstva k posílení pilíře sociální soudržnosti – je navržen park
(Z23),
- vybudování veškerých inženýrských sítí v sídle kromě kanalizace a ČOV,
- v sídle se vyskytuje plocha občanského vybavení, která nepředstavuje veřejnou
infrastrukturu, a kterou ÚP stabilizuje: občanské vybavení – komerční zařízení malá a
střední: penzion U Čertova mlýna,
- ÚP navrhuje plochu přestavby bývalého Čertova mlýna na plochu rekreace – plochy
staveb pro rodinnou rekreaci, která je určena pro obnovu původních staveb na místě
bývalého Čertova mlýna.
Do ÚP Libavské Údolí jsou zapracovány závěry krajského strategického dokumentu Plán zdroje
vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje.
Na území obce se nenachází žádné území s výrazně zhoršenou kvalitou ovzduší ani pro ochranu
zdraví lidí ani pro ochranu ekosystému. Stávající výrobní areál v Libavském Údolí představuje pouze
střední zdroj znečištění ovzduší. ÚP navrhuje na území obce Libavské Údolí rozv. zastavitelnou
plochu pro výrobu a skladování, která nepředstavuje pro území zdroj znečištění ovzduší. Tato nová
rozvojová zastavitelná plocha výroby je navržena jako sklad techniky pro úpravy veřejných prostor
v centru obce. Na území obce Libavské Údolí byl zrušen centrální systém zásobování tepla ze
společné kotelny na tuhá paliva jak pro výrobní závod tak pro bytové domy i objekty základní
občanské vybavenosti. Obec byla plynofikována v 90.letech – v jednotlivých objektech jsou domovní
plynové kotelny.
Na území obce se nenacházejí žádné chovy hospodářských zvířat ani skládky, které by
představovaly potenciální velký zdroj znečištění ovzduší. ÚP rovněž žádné takové aktivity nenavrhuje.
V současné době je kvalita ovzduší na území obce vyhovující imisním limitům. Územní plán nevytváří
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předpoklady k jejich zhoršení nad přípustnou míru. Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší, včetně
dopravy a dopravních staveb, nesmí způsobit překročení krajských emisních stropů a imisních limitů.

11 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH


Vyhodnocení účelného využití zastavěného území:
Zastavěné území je vymezené k 31.07.2012 a je převzato z datového souboru ÚAPO Libavské

Údolí,
ÚP Libavské Údolí rozvíjí jak samotnou obec Libavské Údolí, tak i sídlo Kolová, přičemž

obec

Libavské Údolí ani sídlo Kolová nejsou navrženou výstavbou propojeny. Nadále jsou rozvíjena jako
izolovaná sídla v kulturní krajině.


Využití zastavěného území

ÚP se výrazně zaměřuje rozvojovými plochami na dostavbu proluk v ZÚ a dalších nevyužitých ploch
v ZÚ. ÚP v hranicích ZÚ řeší i 3 přestavbové plochy. Potenciální rozvojové území ve vlastní obci
Libavské Údolí je velmi limitované a to samotnou hranicí správního území obce, vodními toky se
stanoveným záplavovým územím, svažitým terénem, lesem. To jsou důvody, proč se ÚP snaží využít
efektivně ZÚ. V hranicích ZÚ jsou stabilizována tato veřejná prostranství s veřejnou zelení:
* Libavské Údolí: veřejná zeleň na svahu u bytových domů, centrální park, zeleň v údolní nivě Velké
Libavé a bývalý zámecký park ve svahu.
* Kolová: veřejná zeleň podél průjezdné silnice II. třídy, z toho 1x veřejná zeleň ve vazbě na vodní
plochu. Veškeré ostatní území v Libavské Údolí v hranicích ZÚ je využito pro bydlení, rekreace,
občanské vybavení, plochy smíšeného bydlení, pro výrobu a skladování, veřejná prostranství,
dopravní a technickou infrastrukturu.
Veškeré ostatní území v Kolové v hranicích ZÚ je využito pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení a
specifické plochy (věznice).
ÚP se výrazně soustřeďuje na dostavbu dosud nevyužitých ploch v ZÚ v obou sídlech a to zejména
pro bydlení, rekreaci, veřejná prostranství v souladu s celkovou urbanistickou koncepcí rozvoje území
obce Libavské Údolí.
Navržené využití ZÚ na území obce Libavské Údolí je polyfunkční, účelné a zároveň komplexní a
vytváří podmínky pro kompaktní rozvoj obou sídel.


Posouzení potřeby vymezení rozvojových ploch v ÚP Libavské Údolí

A. Posouzení potřeby vymezení rozvojových ploch bydlení a smíšeného bydlení v ÚP Libavské Údolí.
Rozvoj území obce je výrazně soustředěn zvláště do obce Libavské Údolí. Území obce leží ve
specifické oblasti nadmístního významu rekreace a cestovního ruchu SR9 Sokolovsko vymezené
v ZÚR KK, jejíž podmínky a kriteria ÚP přiměřeně zohlednil a zapracoval. Do návrhu ÚP jsou
zapracovány především dříve schválené rozvojové plochy, které jsou řešeny v jedné etapě. Důraz je
kladen na plochy bydlení a rekreace.
Návrh ÚP navrhuje celkem 8,75 ha zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení. Na území
obce dnes žije 602 obyvatel, což je od roku 2001, kdy na území obce žilo 589 obyvatel, nárůst o 13
obyvatel tzn. o 2 %. Dnes je na území obce celkem 68 obydlených domů, z toho 32 bytových domů a
36 RD s celkem 233 obydlenými byty. Průměrná velikost bytové domácnosti je 2,58 osob/byt.
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Navržená zástavba na území obce Libavské údolí je řešená výhradě formou individuální výstavby: 1
2

RD = 1 byt = 1.400 m pozemku, velikost bytové domácnosti 2,58 osob/byt.
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení a smíšené bydlení:


požadavky vyplývající z demografického vývoje: nárůst o 5 % obyvatel = 1,63 ha zastavitelných
ploch bydlení,



požadavky z nechtěného soužití: nárůst o 10 RD = 1,4 ha zastavitelných ploch bydlení pro 50 %
dnešních bytových domácností se 2 a více hospodařícími domácnostmi.



požadavky vzhledem k atraktivnosti obce zejména ve vztahu k poloze obce ve specifické
nadmístní oblasti SR9: nárůst o 10 % obyvatel = 3,3 ha zastavitelných ploch,



požadavky ze sanace území: 2 RD = 0,28 ha zastavitelných ploch,



rezerva pokrytí možného úbytku zastavitelných ploch bydlení z důvodu výstavby pouze objektů
pro rodinnou rekreaci na plochách bydlení: nárůst o 5 % navržených zastavitelných ploch bydlení
a smíšeného bydlení: 0,85 ha zastavitelných ploch bydlení,



souhrnná potřeba ploch bydlení a smíšeného bydlení: 7,46 ha,



rezerva pro zvláštní situace: 10 % = 0,75 ha zastavitelných ploch bydlení,



celková potřeba zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení na území obce Libavské
Údolí: 8,2 ha.

V ÚP je navrženo 8,75 ha zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení, což je pouze o 0,55 ha
(o 6,7 %) více, než je odborný odhad potřeby rozvoje území na dalších cca 15 – 20 let. Většina
rozvojových ploch je řešena v platné ÚPD. Rozvojové plochy chrání přírodní a kulturní hodnoty území,
zejména kvalitní ZPF I. a II. třídy ochrany, VKP ze zákona, vymezené prvky ÚSES, krajinný ráz,
nemovitou kulturní památku hradiště a zároveň tyto rozvojové plochy nemají negativní vliv na
podmínky zemědělské výroby. Z těchto důvodů je možno považovat navržený rozsah zastavitelných
ploch bydlení a smíšeného bydlení v rozsahu 8,75 ha za ještě přiměřený a odůvodněný.
B. Posouzení potřeby vymezení ostatních zastavitelných ploch v ÚP Libavské Údolí.
Návrh ÚP dále řeší tento rozsah zastavitelných ploch:


Plochy rekreace: 3,52 ha.

Většina těchto ploch je řešena v samotné obci jako zahrádkové osady pro obyvatele bytových
panelových domů. Už v ÚPO byla většina ploch rekreace v obci řešena jako zahrádkové osady, ale
pouze jako zahrady bez možnosti výstavby zahrádkových chatek. Plochy Z1 a Z2 jsou již užívány jako
zahrádkářská osada bez možnosti výstavby chatek. Návrh ÚP umožňuje v souladu se stále rostoucími
požadavky na kvalitu podmínek rekreace v těchto užívaných plochách zahrádek dodatečnou možnost
výstavby chatek.


Plochy dopravy: 0,94 ha.

Řešeno pro místní komunikace.


Plochy veřejných prostranství: 3,95 ha.

Řešeno pro místní komunikace a zejména veřejnou zeleň.


Plochy specifické: 11,4 ha.

Řešeno pro rozvoj Věznice Kynšperk nad Ohří jako nadmístní aktivita na základě konkrétního
požadavku věznice a navíc výhradně na pozemcích ČR.
Z uvedeného přehledu jasně vyplývá, že ostatní navržené rozvojové plochy místního charakteru pro
rekreaci, dopravu, veřejná prostranství jsou řešená v přiměřeném a odůvodněném rozsahu. Plochy
veřejných prostranství byly rozšířeny plochami Z30 a Z31 úpravou návrhu ÚP před řízením.
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12 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY
JEJICH VYMEZENÍ
ÚP navrhuje na území obce Libavské Údolí tuto rozvojovou zastavitelnou plochu nadmístního
významu, která není řešena v ZÚR KK:
Sídlo Kolová:
* Zastavitelné plochy
Z24 – plocha specifická – rozšíření areálu Věznice Kynšperk nad Ohří severním a východním směrem
v sídle Kolová – X
Pro tuto rozvojovou plochu nadmístního charakteru navrhuje ÚP zcela individuální regulativ:
6.14 PLOCHY SPECIFICKÉ (X)
Plochy specifické – věznice – X:
A. Hlavní využití
plochy a objekty věznice
B. Přípustné využití území, činnosti a stavby
1. administrativní a provozní budovy pro obsluhu plochy,
2. sklady a skladovací plochy pro obsluhu plochy,
3. přechodné ubytování pro obsluhu plochy,
4. stavby pro stravování pro obsluhu plochy,
5. zařízení zdravotnická, kulturní, sociální a církevní pro obsluhu plochy,
6. sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy,
7. plochy pro výrobu (pro zaměstnání odsouzených),
8. čerpací stanice pohonných hmot pro obsluhu plochy,
9. odstavná a parkovací stání a garáže pro obsluhu plochy,
10. komunikace místní, účelové a pěší,
11. velkokapacitní stavby technické infrastruktury,
12. sítě a koncová zařízení technické infrastruktury,
13. zeleň (veřejná, ochranná areálová).
C. Nepřípustné využití území, činnosti a stavby
1. jiné využití než přípustné.
D. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území KZP = 50,
2. maximální podlažnost 4 NP,
3. min. plocha zeleně: 10 %.
Na ploše Z24 je řešen rozvoj areálu Věznice Kynšperk nad Ohří. Stávající areál věznice leží na
správním území obce Libavské Údolí i města Kynšperk nad Ohří. Problematika Věznice Kynšperk nad
Ohří je koordinována s rozpracovaným ÚP Kynšperk nad Ohří.
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13 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A
PUPFL
13.1 DÚSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZPF


Úvod:

Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, na základě metodické vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, a
společného metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR – Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond z července 2011.
Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byl výkres grafické části vlastního ÚP
v. č. 2 Hlavní výkres M 1:5 000.
Vyhodnocení předpokládaného záboru ZPF je zpracováno ve výkrese grafické části odůvodnění ÚP:
v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu M 1:5 000.
V tomto výkrese je vymezena a zakreslena hranice ZÚ k 31.07.2012 dle stavebního zákona
č. 183/2006 Sb., v platném znění. Hranice ZÚ byla převzata z předaných ÚAP obce Libavské Údolí a
dále byla upravena v doplňujících průzkumech a rozborech a to tak, že se hranice zpřesnila ohledem
ke skutečnému využívání ploch.
Výměry, kultury i vlastníci pozemků a parcel byly převzaty z jednotné evidence DKM a katastru
nemovitosti poskytnuté obcí. Řešené území se nachází v k. ú. Libavské Údolí. Na území obce je
vymezen lokální a regionální ÚSES, převážná část území leží v ochranné zóně nadregionálního
biokoridoru K40 Amerika - Svatošské skály. ÚP upravuje ÚSES a to z důvodu záměrů Věznice
Kynšperk nad Ohří - na pozemcích ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu
Vězeňskou službou byla ve spolupráci s RNDr. Janem Křivancem zpřesněna a upravena trasa RBK
992 (VPO dle ZÚR KK U.571) a bylo zcela vypuštěno lokální biocentrum 2.
* Klimatické poměry
Území spadá do mírně teplé a mírně vlhké oblasti, dle Quitta jde o oblast MT 2. Zároveň i do mírně
chladné, vlhké oblasti, dle Quitta jde o oblast MCH. Průměrné roční teploty se pohybují kolem 5 – 8
°C, průměrné roční srážky dosahují 550 – 800 mm.
* Skupiny půd hlavních půdních jednotek
-

HPJ 15 - ilimerizované půdy a hnědozemě ilimerizované, hnědé půdy a hnědé půdy ilimerizované,

včetně slabě oglejených forem na svahovinách se sprašovou příměsí, středně těžké až těžké
s příznivým vodním režimem
-

HPJ 29 - hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách

a svorech a na výlevných kyselých horninách, středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou
s dobrými vláhovými poměry
-

HPJ 40 - svažité půdy (nad 12°) na všech horninách, lehké až lehčí středně těžké, s různou

štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách
-

HPJ 53 - oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na usazeninách limnického terciéru, středně těžké,

s těžkou sponou, obvykle bez štěrku, málo propustné, dočasně zamokřené
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-

HPJ 58 - nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vláhové poměry méně

příznivé, po odvodnění příznivé
Tabulková část je zpracována v tabulce č. 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na zemědělský půdní fond, str. 1 celé správní území obce a je přiložena k této kapitole 9.1
textové části odůvodnění návrhu ÚP Libavské Údolí
V těchto tabulkách je uvedeno:
- číslo lokality záboru zemědělského půdního fondu,
- způsob využití plochy,
- katastrální území
- celkový zábor ZPF v ha,
- zábor ZPF podle jednotlivých kultur v ha,
- zábor ZPF podle tříd ochrany v ha.
ÚP Libavské Údolí navrhuje tyto rozvojové plochy v jedné etapě bez udání časového horizontu.
SEZNAM ROZVOJOVÝCH PLOCH
Obec Libavské Údolí
* Zastavitelné plochy
Z1 - plocha rekreace na západě obce severně pod hřištěm - RZ2
Z2 - plocha rekreace na západě obce severovýchodně od hřiště - RZ1
Z3 - plocha veřejného prostranství s místní komunikací v centru obce od bytových domů směrem k
fotbalovému hřišti - PV
Z4 – plocha výroby jako sklad techniky pro úpravy veřejných prostor v centru obce - VD
Z5 - plocha technické infrastruktury pro sběrný dvůr východně od OÚ - TO
Z6 - plocha rekreace jižně nad OÚ - RZ1
Z7 - plocha rekreace na východě obce severně nad bytovými domy - RZ1
Z8 - plocha rekreace na východě obce jižně nad ZŠ - RZ1
Z9 - plocha bydlení severozápadně od ZŠ v centru obce - BV
Z10 - plocha bydlení v centrální části obce nad bytovými domy západně od silnice III/2124 - BV
Z11 - plocha bydlení na západě obce u fotbalového hřiště - BV
Z12 - plocha dopravní infrastruktury pro napojení rozv. ploch na jihozápadě obce - DS
Z13 - plocha rekreace na jihozápadě obce u vodojemu - RZ1
Z14 - plocha bydlení na jihozápadě obce u vodojemu - BV
Z15 - plocha bydlení mezi obcí Libavské Údolí a sídlem Kolová v tzv. Trčkově zatáčce – BV
Z31 - plocha veřejného prostranství – veřejná zeleň – park v centrální části obce – ZV
Z32 - plocha veřejného prostranství – se specifickým využitím pro lesopark na místě bývalého
zámeckého parku – PX3
* Plochy přestavby
P1 - přestavba a asanace původní ČOV v obci na severozápadě u výrobního areálu na plochu
veřejného prostranství - se specifickým využitím - PX1
P2 - přestavba bývalé kotelny na východě obce na plochu smíšenou obytnou - SK
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Sídlo Kolová
* Zastavitelné plochy
Z16 - plochy bydlení na historických stavebních parcelách podél silnice do Kynšperka nad Ohří - BV
Z17 - plocha smíšená obytná severně pod sídlem - SV
Z18 - plocha bydlení jako dostavba nevyužitého území v ZÚ v centrální části sídla - BV
Z19 - plocha veřejného prostranství se zklidněnou místní komunikací na jihu sídla - PV
Z20 - plocha veřejného prostranství s místní komunikací na jihu sídla - PV
Z21 - plocha bydlení na východním okraji sídla směrem k Věznici Kynšperk nad Ohří - BV
Z22 - plocha veřejného prostranství - se specifickým využitím podél západního okraje areálu Věznice
Kynšperk nad Ohří - PX2
Z23 - plocha veřejného prostranství - veřejná zeleň - park podél cesty k penzionu U Čertova mlýna ZV
Z24 - plocha specifická - rozšíření areálu Věznice Kynšperk nad Ohří severním a východním směrem
v sídle Kolová - X
Z25 - plocha veřejného prostranství - se specifickým využitím podél severozápadního okraje
rozšířeného areálu Věznice Kynšperk nad Ohří - PX2
Z26 - plocha bydlení v sídle u penzionu U Čertova mlýna - BV
Z27 - plocha rekreace individuální u penzionu U Čertova mlýna - RI
Z28 - plocha veřejného prostranství s místní komunikací ve východní části sídla kolem penzionu U
Čertova mlýna - PV
Z29 - plocha dopravní infrastruktury jako cyklotrasa a naučná stezka okolo vrchu Hradiště – DS
Z30 - plocha bydlení ve východním okraji sídla podél západního okraje rozšířeného areálu Věznice
Kynšperk nad Ohří – BV
* Plochy přestavby
P3 - přestavba bývalého Čertova mlýna na plochu rekreace - RI
* Plochy změn v krajině
K1 - vodní plocha s retenční funkcí v centrální části obce Libavské Údolí – W
Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ÚP na ZPF je zpracováno dle nového společného
metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR. Na základě tohoto doporučení nejsou některé
rozvojové plochy předmětem předpokládané bilance vynětí ZPF. Projektant proto vypracoval
jednoduchou přehlednou tabulku, ve které je uveden přehled všech rozvojových ploch dle ÚP (Z1 –
Z32, P1 – P3, K1) a jejich vztah k předpokládanému bilancovanému záboru ZPF (1 – 20). Zároveň
jsou v této přehledné tabulce i uvedena čísla bilancovaných záborů ZPF, která jsou uvedena na v. č. 3
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, v grafické části odůvodnění. Metodický pokyn zavedl
zcela nové formy práce, které nepředpokládají a ani nepožadují vypracovat „zdrojové tabulky“ jako
seznamy pozemků jednotlivých rozvojových ploch s konkrétními zábory ZPF. Tabulková část
vyhodnocení ZPF obsahuje tedy pouze požadovanou tabulku Vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na ZPF, str. 1.
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ČÍSLO

FUNKCE

ČÍSLO ZÁBORU

POZNÁMKA:
2

ROZVOJOVÉ

ZEMĚDĚLSKÉHO

A) ROZVOJOVÁ PLOCHA DO 2 000 M

PLOCHY DLE

PŮDNÍHO FONDU

V ZÚ - NEVYHODNOCUJE SE

ÚP

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
2

C2 ) ČÁST PLOCHY DO 2 000 M V ZÚ
- NEVYHODNOCUJE SE
D) PLOCHY PŘESTAVBY –
NEVYHODNOCUJE SE
E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

OBEC LIBAVSKÉ ÚDOLÍ
Z1

Plochy rekreace

1

Z2

Plochy rekreace

2

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z3

Veřejná

3

prostranství

2

C2 ) ČÁST PLOCHY DO 2 000 M V ZÚ
- NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z4

Výroba a

4

skladování
Z5

Technická

5

infrastruktura
Z6

Plochy rekreace

Z7

Plochy rekreace

6
2

A) ROZVOJOVÁ PLOCHA DO 2 000 M
V ZÚ - NEVYHODNOCUJE SE

Z8

Plochy rekreace

7

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF
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Z9

Bydlení

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE

Z10

Bydlení

8

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z11

Bydlení

Z12

Dopravní

9
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

infrastruktura

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z13

Plochy rekreace

10

2

C2 ) ČÁST PLOCHY DO 2 000 M V ZÚ
- NEVYHODNOCUJE SE

Z14

Bydlení

11

C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z15
Z31

Bydlení

12

Veřejná

21

prostranství

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z32

Veřejná

NA ZÁKLADĚ STANOVISKA DO

prostranství

ZŮSTÁVÁ PLOCHA TRVALOU
SOUČÁSTÍ ZPF

P1

Veřejná

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

prostranství

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

P2

Plochy smíšené

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ -

obytné

NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

K1

Plochy vodní a

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

vodohospodářské

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

SÍDLO KOLOVÁ
Z16

Bydlení

13

C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
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Z17

Plochy smíšené

14

obytné

Z18

Bydlení

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE

Z19

Veřejná

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

prostranství

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z20

Veřejná

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

prostranství

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z21

Bydlení

15

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z22

Veřejná

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

prostranství

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z23

Veřejná

16

prostranství
Z24

Plochy specifické

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z25

Veřejná

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

prostranství

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z26

Bydlení

17

Z27

Plochy rekreace

18

Z28

Veřejná

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

prostranství

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z29

Dopravní

19

infrastruktura

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

Z30

Bydlení

20
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P3

Plochy rekreace

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

 Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského
půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské
půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně.
ÚP navrhuje rozvoj území obce, který předpokládá zábor celkem 10,8 ha ZPF pro rozvojové
zastavitelné plochy.
Ve struktuře odjímaného ZPF převládá zábor TTP 5,6 ha (51,85 %) nad záborem orné půdy 1,3 ha
(12,03 %). Výstavba je soustředěna také na ostatní plochy a na dostavbu proluk v ZÚ. Ovocných
sadů je odnímáno 0,8 ha (7,41 %) a zahrad je odnímáno 3,1 ha (28,7 %)
Ve struktuře odjímané ZPF dle tříd ochrany je zábor ZPF rozložený převážně na středně kvalitní, ale
i na nekvalitní ZPF: V. třída ochrany: 1,8 ha = 16,7 %, IV. třída ochrany: 2,89 ha = 26,74 %, III. třída
ochrany: 6,11 ha = 56,56 %. Zábor ZPF v II. ani I. třídě ochrany není navrhován.
Největší navrhovanou funkční plochou je bydlení o rozsahu: 5,49 ha ZPF, z toho 3,3 ha ZPF ve III.
třídě ochrany, 1,4 ha ZPF ve IV. třídě ochrany a 0,8 ha ZPF v V. třídě ochrany. Většina z těchto
navrhovaných ploch pro bydlení byla řešena dosud platném ÚPO. Druhou největší funkční plochou
jsou plochy rekreace: navrženo 3,4 ha ZPF, z toho k vynětí III. třída ochrany 2,4 ha ZPF a 1,0 ha ZPF
z V. třídy ochrany. Většina z těchto navrhovaných ploch rekreace jsou řešeny jako nové rozvojové
plochy nad rámec ÚPO.
Dále je řešena v ÚP plocha smíšená obytná o rozsahu 1,2 ha ZPF, z toho 1,2 ha ZPF ve IV. třídě
ochrany. Tato plocha byla řešena v ÚPO. Dále jsou v ÚP řešeny plochy dopravní infrastruktury 0,04
ha ZPF na V. třídě ochrany, plochy technické infrastruktury 0,04 ha v V. třídě ochrany ZPF, plochy
veřejného prostranství 0,7 ha zejména v III. třídě ochrany ZPF.
 Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační
a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení.
Na území obce Libavské Údolí nebyly provedeny žádné investice do ZPF za účelem zlepšení půdní
úrodnosti.
 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a
o jejich předpokládaném porušení.
Na území obce Libavské Údolí se nenachází žádný areál zemědělské prvovýroby. ÚP nenavrhuje
na území obce žádný nový areál zemědělské výroby ani plochu agroturistiky.


Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění
ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených
návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení.

Řešené území převážně tvoří pozemky PUPFL, který je jak hospodářský tak i místy ochranný.
Rozkládá se mezi samotnou obcí Libavské Údolí a sídlem Kolová. V okolí obce Libavské Údolí a sídla
Kolová je převážně TTP s remízky a náletovými dřevinami a dále jen nepatrně orná půda, která není
intenzivně obdělávaná. ÚP respektuje polní cesty v území. ÚP žádnou novou polní cestu nenavrhuje
ani neobnovuje. ÚP přebírá z dosud platného ÚPO Libavské Údolí plochu dopravní infrastruktury pro
cyklotrasu a naučnou stezku okolo vrchu Hradiště. Na území obce neproběhly žádné pozemkové
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úpravy. Na území obce je vymezen ÚSES, který byl zpracován RNDr. J. Křivancem a zpřesněn do
katastrální mapy. ÚP přebírá stávající prvky regionálního systému ekologické stability ze ZÚR KK
včetně ochranného pásma NRBK a dále je zpřesňuje do měřítka katastrální mapy. ÚP dále navrhuje
prvky lokálního systému ekologické stability. Funkční využití všech ploch biocenter a biokoridorů
ÚSES na území obce Libavské Údolí musí být v souladu s navrženými opatřeními v popisu
jednotlivých skladebních částí ÚSES. Zároveň ÚP upravuje ÚSES na pozemcích ve vlastnictví ČR,
s příslušností hospodařit s majetkem státu Vězeňskou službou byla ve spolupráci s RNDr. Janem
Křivancem zpřesněna a upravena trasa RBK 992 (VPO dle ZÚR KK U.571) na min. šíři 40 m při
zachování břehové zeleně potoka Malá Libava na pozemcích ve vlastnictví ČR, s příslušností
hospodařit s majetkem státu Vězeňskou službou a bylo zcela vypuštěno lokální biocentrum 2, a to pro
účely využití pozemků ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu Vězeňskou
službou ČR na základě vznesených požadavků Věznice Kynšperk nad Ohří.
ÚP řeší na území obce 1 plochu změn v krajině ozn. K.1. Tato plocha změn v krajině je řešena bez
vynětí ze ZPF.
 Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných
zájmů.
ÚP sleduje tuto základní urbanistickou koncepci:
-

kompaktní rozvoj jak obce Libavské Údolí tak i sídla Kolová – důraz na bydlení, rekreaci,
smíšené bydlení, veřejná prostranství, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické
infrastruktury,

-

stabilizace funkčních ploch v ZÚ,

-

ochrana údolní nivy toků především potoka Malá Libava a Velká Libava,

-

ochrana bezejmenných vodní ploch včetně břehové zeleně na jihu obce Libavské Údolí a u
penzionu U Čertova mlýna,

-

ÚP vymezuje rozvojové plochy především v návaznosti na ZÚ, jsou využity nevyužitá území
v ZÚ, proluky v ZÚ či přestavby v území,

-

ÚP nenavyšuje fragmentaci krajiny návrhem rozvojových ploch bez návaznosti na ZÚ, pouze
plocha pro bydlení (rozv. pl. Z15), která je navržena mezi obcí Libavské Údolí a sídlem Kolová
v tzv. Trčkově zatáčce, se jeví jako plocha bez vazby na sídelní strukturu, ale ve skutečnosti
navazuje na rozvoj sousedního města Kynšperk nad Ohří na rozv. pl. 17 dle ÚP Kynšperk nad
Ohří, dále dříve schválená zastavitelná plocha Z17 v Kolové rozděluje TTP na svahu mezi
zástavbou a lesem na 2 části, které jsou však v majetku vlastníků přilehlých nemovitostí,

-

rozvoj je převážně převzat z platného ÚPO Libavské Údolí včetně jeho změny č. 1,

-

rozvoj je řešen převážně na ZPF střední až horší kvality na III. až V. třídě ochrany, přičemž
samotná obec je situovaná převážně na středně kvalitní ZPF III. třídy ochrany,

-

ÚP nevytváří v krajině nové samoty, kromě již zmiňované plochy Z15,

-

ÚP nevytváří na území obce neodůvodněné zbytkové plochy ZPF,

-

ÚP nezabírá nejkvalitnější ZPF I. ani II. třídy ochrany.

Podrobné zdůvodnění ploch nebo jejich částí, které ÚP navrhuje v souladu s Metodickým
pokynem MMR ČR – Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond v územním plánu.
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Podrobné zdůvodnění ploch nebo jejich částí, které ÚP navrhuje k záboru ZPF:
Podrobně zdůvodněny jsou rozvojové plochy, které dle společného metodického materiálu MMR ČR
a MŽP ČR z července 2011 představují zábor ZPF:
1 (Z1) – plocha rekreace na západě obce severně nad hřištěm – v návaznosti na stávající plochu
rekreace, v návaznosti na ZÚ, plocha zabírá zahrady na III. třídě ochrany ZPF a to 0,095 ha, což je
minimální zábor bez narušení ochrany přírody a navýšení fragmentace krajiny s přihlédnutím ke
skutečnosti, že tato lokalita č. 1 je obklopena další rozvojovou lokalitou se záborem č. 2,
2 (Z2) – plocha rekreace na západě obce severovýchodně od hřiště – rozvojová plocha (nebo její
část) na ostatní ploše – bez záboru ZPF, plocha navržená částečně v ZÚ s přesahem mimo ZÚ, tudíž
je tato plocha v přímé návaznosti na ZÚ, plocha zabírá zahrady na III. třídě ochrany ZPF 0,89 ha a
TTP na III. třídě ochrany ZPF 0,73 ha, zábor bez narušení ochrany přírody a navýšení fragmentace
krajiny bez zbytkových ploch ZPF, část plochy řešená v ÚPO,
3 (Z3) – plocha veřejného prostranství s místní komunikací v centru obce od bytových domů směrem
2

k fotbalovému hřišti – část plochy do 2 000 m v ZÚ – nevyhodnocuje se, rozvojová plocha (nebo její
část) na ostatní ploše – bez záboru ZPF, převážná část plochy je v ZÚ, plocha zabírá TTP na III. třídě
ochrany ZPF 0,09 ha, zábor nenavyšuje fragmentaci krajiny, plocha je řešená nad rámec ÚPD,
4 (Z4) – plocha výroby jako sklad techniky pro úpravy veřejných prostor v centru obce – rozvojová
plocha v návaznosti na ZÚ, plocha zabírá zahrady na V. třídě ochrany ZPF 0,02 ha, zábor bez
narušení ochrany přírody,
5 (Z5) – plocha technické infrastruktury pro sběrný dvůr východně od OÚ – rozvojová plocha v přímé
návaznosti na ZÚ, plocha zabírá zahrady na V. třídě ochrany ZPF 0,02 ha, zábor bez narušení
ochrany přírody,
6 (Z6) – plocha rekreace jižně nad OÚ – rozvojová plocha v ZÚ, plocha zabírá zahrady na V. třídě
ochrany ZPF 0,47 ha, zábor bez narušení ochrany přírody, zbytkové území nevhodné pro zemědělské
využívání, řešeno v ÚPO,
7 (Z8) – plocha rekreace na východě obce jižně nad ZŠ – rozvojová plocha v ZÚ, rozvojová plocha
(nebo její část) na ostatní ploše – bez záboru ZPF, plocha zabírá TTP na III. třídě ochrany ZPF 0,36
ha, zábor bez narušení ochrany přírody, zbytkové území v ZÚ, v současné době oplocená zahrada
s hospodářskými objekty,
8 (Z10) – plocha bydlení v centrální části obce nad bytovými domy západně od silnice III/2124 –
rozvojová plocha v návaznosti na ZÚ, rozvojová plocha (nebo její část) na ostatní ploše – bez záboru
ZPF, plocha zabírá zahrady na III. třídě ochrany ZPF 0,56 ha, plocha převzatá z ÚPO Libavské Údolí,
zbytková plocha ZPF mezi komunikací a lesem,
9 (Z11) – plocha bydlení na západě obce u fotbalového hřiště – rozvojová plocha v návaznosti na ZÚ,
plocha zabírá celkem 1,7 ha ZPF, z toho zahrady na III. třídě ochrany ZPF 0,31 ha a TTP na III. třídě
ochrany ZPF 1,4 ha, plocha převzatá z ÚPO Libavské Údolí,
10 (Z13) – plocha rekreace na jihozápadě obce u vodojemu – rozvojová plocha v návaznosti na ZÚ,
2

přičemž část rozvojové plochy do ZÚ zasahuje, část plochy do 2 000 m v ZÚ – nevyhodnocuje se,
plocha zabírá zahrady na III. třídě ochrany ZPF 0,32 ha, zábor bez narušení ochrany přírody,
zbytková plocha ZPF mezi lesem a rozvojovou plochou č. 11 (Z14) řešenou v ÚPO,
11 (Z14) – plocha bydlení na jihozápadě obce u vodojemu – část rozvojové plochy v ZÚ a část
v přímé návaznosti na ZÚ, část plochy bydlení v ZÚ – nevyhodnocuje se, zbytek plochy zabírá celkem
1,03 ha ZPF, z toho ornou půdu na III. třídě ochrany 0,64 ha a TTP na III. třídě ochrany 0,39 ha,
plocha převzatá z ÚPO Libavské Údolí,
12 (Z15) – plocha bydlení mezi obcí Libavské Údolí a sídlem Kolová v tzv. Trčkově zatáčce –
rozvojová plocha v návaznosti na ÚP Kynšperk nad Ohří, plocha zabírá ornou půdu na III. třídě
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ochrany ZPF 0,65 ha, plocha bez návaznosti na ZÚ, rozvojová plocha nenavyšuje fragmentaci krajiny,
plocha je obklopena silnicí II/212 a PUPFL, rozvojová plocha ve vazbě na ÚP Kynšperk nad Ohří, ve
kterém je naproti této plochy řešená plocha č. 17, se kterou bude plocha 12 (Z15) vytvářet jeden
ucelený celek, na orné půdě hustý nálet stromů ze sousedního lesa, plocha dlouhodobě nevyužívaná
k zemědělské výrobě,
13 (Z16) – plochy bydlení na historických stavebních parcelách podél silnice do Kynšperka nad Ohří –
převážná část ploch je v ZÚ, zbytek v přímé návaznosti na ZÚ, část ploch bydlení v ZÚ –
nevyhodnocuje se, plocha zabírá celkem 0,34 ha ZPF, z toho zahrady na IV. třídě ochrany ZPF 0,08
ha a TTP na IV. třídě ochrany ZPF 0,25 ha, plochy řešené v ÚPO Libavské Údolí, rozvojové plochy
nenavyšují fragmentaci krajiny ani nesnižují ochranu přírody,
14 (Z17) – plocha smíšená obytná severně pod sídlem – rozvojová plocha v návaznosti na ZÚ, plocha
zabírá TTP na IV. třídě ochrany 1,18 ha, plocha je navržená v návaznosti na ZÚ, přičemž při severní
hranici plochy je PUPFL, plocha je převzatá z ÚPO Libavské Údolí, plocha severozápadně uzavírá
zbytkovou plochu ZPF u RD, která je však využívána k pasení hospodářských zvířat jako malochovu
v přilehlém RD,
15 (Z21) – plocha bydlení na východním okraji sídla směrem k Věznici Kynšperk nad Ohří – rozvojová
plocha v návaznosti na ZÚ, rozvojová plocha (nebo její část) na ostatní ploše – bez záboru ZPF,
plocha zabírá ovocné sady na IV. třídě ochrany ZPF 0,81 ha, plocha nenavyšuje fragmentaci krajiny
ani jinak nesnižuje ochranu přírody, plocha je převzatá z ÚPO Libavské Údolí,
16 (Z23) – plocha veřejného prostranství – veřejná zeleň – park podél cesty k penzionu U Čertova
mlýna – rozvojová plocha v návaznosti na ZÚ, plocha zabírá TTP na IV. třídě ochrany 0,28 ha, plocha
navazuje na upravenou zeleň kolem rybníčků severně nad rozvojovou plochou, plocha nenavyšuje
fragmentaci krajiny ani jinak nesnižuje ochranu přírody, plocha je převzatá z ÚPO Libavské Údolí,
projektant ÚP doporučuje tento centrální park 16 (Z23) prodloužit severně oboustranně podél toku a
podél rybníčků v rozsahu plochy NSo dle Hlavního výkresu, tato zbytková ZPF je podmáčená,
s náletem stromů a není dlouhodobě využívaná k zemědělské výrobě, dále projektant ÚP doporučuje
park 16 (Z23) ještě rozšířit i východním směrem na zbytkový pás ZPF mezi plochami Z28
(komunikace) a Z24 (věznice), jedná se o prudký svah se zdravým stromořadím podél komunikace,
plocha nevhodná pro zemědělskou výrobu,
17 (Z26) – plocha bydlení v sídle u penzionu U Čertova mlýna – rozvojová plocha v přímé návaznosti
na ZÚ, plocha zabírá TTP na IV. a V. třídě ochrany v celkovém rozsahu 0,17 ha, plocha převzatá ze
změny č. 1 ÚPO Libavské Údolí, plocha nenavyšuje fragmentaci krajiny ani jinak neohrožuje ochranu
přírody, zbytková plocha mezi dvěma ZÚ, komunikací a ochrannou zelení na prudkém svahu
nevhodná pro zemědělskou výrobu,
18 (Z27) – plocha rekreace individuální u penzionu U Čertova mlýna – rozvojová plocha v přímé
návaznosti na ZÚ, plocha zabírá TTP na V. třídě ochrany 0,51 ha, rozvojová plocha navazuje na
stávající srubovou osadu, plocha převzatá z ÚPO Libavské Údolí, rozvojová plocha využívá
zbytkového území mezi ZÚ a PUPFL, plocha nenavyšuje fragmentaci krajiny, plocha na prudkém
svahu nevhodná pro zemědělskou výrobu,
19 (Z29) – plocha dopravní infrastruktury jako cyklotrasa a naučná stezka okolo vrchu Hradiště –
rozvojová plocha (nebo její část) na ostatní ploše – bez záboru ZPF, plocha zabírá TTP na V. třídě
ochrany o rozsahu 0,0075 ha, rozvojová plocha převzatá z ÚPO Libavské Údolí, rozvojová plocha má
regionální význam rozvoje cykloturistiky v území, plocha nenavyšuje fragmentaci krajiny ani
neohrožuje ochranu přírody,
20 (Z30) – plocha bydlení na východním okraji sídla podél západního okraje rozšířeného areálu
Věznice Kynšperk nad Ohří – rozvojová plocha v návaznosti na ZÚ, plocha nenavyšuje fragmentaci
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krajiny, plocha zabírá 0,23 ha TTP na svahu na IV. třídě ochrany, plocha prakticky spojuje rozv.
plochu Z21 (č. lokality 15) a ZÚ,
21 – (Z31) – plocha veřejného prostranství – veřejná zeleň – park v centrální části obce v ZÚ rozvojová plocha (nebo její část) na ostatní ploše – bez záboru ZPF, plocha zabírá zahradu na III.
třídě ochrany o rozsahu 0,32 ha, plocha nenavyšuje fragmentaci krajiny ani jinak nesnižuje ochranu
přírody, nachází se v centrální části obce a vyplňuje zbytkové území ZPF v ZÚ mezi stávajícími
bytovými domy, navrženou místní komunikací Z3, stávající plochou OM a navrženým rozšířením
zahrádkové osady Z2.
 Ochrana horninového prostředí
Na území obce se nevyskytuje žádné CHLÚ ani DP. V řešeném území není evidováno žádné
výhradní ložisko.
Závěr:
Navržený celkový zábor 10,8 ha ZPF v III. – V. třídě ochrany je odůvodnitelný. Tento zábor ZPF je
řešen plochami bydlení, rekreace, smíšeným bydlením, technickou a dopravní infrastrukturou a
plochami veřejného prostranství, které jsou navrženy zejména v ZÚ obce i sídla jako dostavby proluk
a dalšího nevyužitého místa v ZÚ, tak i v těsném kontaktu se ZÚ a na zbytkových plochách ZPF
ohraničených komunikacemi, PUPFL a ZÚ většinou nevhodných pro zemědělskou výrobu. V řešeném
území se nacházejí především středně kvalitní půdy III. třídy ochrany ZPF – tam je převážně dotčena
samotná obec, dále jsou to méně kvalitní půdy IV. a V. třídy ochrany. Převážná část rozvojových ploch
je převzata z dosud platného ÚPO Libavské Údolí a jeho změny č. 1. Rozvojové plochy, které jsou
řešeny nad rámec platné ÚPD, jsou taktéž řešeny s ohledem na okolní krajinu a ZPF zejména, tudíž
jsou navrženy v přímém kontaktu ZÚ. Rozvojové plochy navržené v území nevytvářejí zbytková území
ZPF bez přístupu k jejich obhospodařování a ani nenavyšují výrazně fragmentaci krajiny. Rozvojové
plochy příznivě doplňují rozvoj obce i sídla, která jsou řešena jako obytně obslužná obec a obytně
rekreační sídlo. Rozvojem území nebudou narušeny podmínky zemědělské výroby ani nebude
zhoršen příznivý stav životního prostředí na území obce. Rozvojové plochy na území obce nelze
umístit jinam, ZPF zabírá na území velmi malé plochy ohraničené komunikacemi, lesem a stávající
zástavbou. Rozvojové možnosti obce jsou rovněž výrazně limitovány samotnou hranicí správního
území obce. K rozvoji zejména samotné obce je využit téměř všechen ZPF přilehlý k obci, ponechán
je ZPF v údolní nivě Velké Libavy (I. třída ochrany + záplava) a dále ZPF na severozápadním cípu
území obce, který přechází do území sousedního města Kynšperk nad Ohří. Řešením není zabírán
ZPF v I. ani v II. třídě ochrany. V kap. 11 byla prokázána potřeba vymezení rozvojových ploch bydlení
a smíšeného bydlení, rovněž tak i ostatních rozvojových ploch.
Přiložena tabulka a schéma:
•

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, str.

•

Schéma č. 1 a 2

č. 1.
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
Katastrální území: Libavské Údolí

Číslo
Způsob využití
lokality
plochy
8
Plohy bydlení
9
Plochy bydlení

Celkový
k.ú. zábor ZPF
(ha)
L. Ú.
0,5598
L. Ú.
1,7018

orná
půda

Název části obce:

Zábor ZPF podle jednolivých kultur (ha)
ovocné
chmelnice vinice
zahrady
sady
0,5598
0,3121

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
TTP

1,3897
11

Plochy bydlení

L. Ú.

1,0276

0,6360

12
13

Plochy bydlení
Plochy bydlení

L. Ú.
L. Ú.

0,6491
0,3396

0,6491

15
Plochy bydlení
17
Plochy bydlení
20
Plochy bydlení
Plochy bydlení celkem
1
Plochy rekreace
2
Plochy rekreace

L. Ú.
L. Ú.
L. Ú.

0,8136
0,1726
0,2275
5,4916
0,0950
1,6294

6
Plochy rekreace
7
Plochy rekreace
10
Plochy rekreace
18
Plochy rekreace
Plochy rekreace celkem
14
Plochy smíš. obytné
Plochy smíš. obytné celkem
4
Plochy dopravy
19
Plochy dopravy
Plochy dopravy celkem
5
Plochy tech. infra.
Plochy tech. infra. celkem
3
Plochy veř. prostr.
16
Plochy veř. prostr.
21
Plochy veř. prostr.
Plochy veř. prostr. celkem

L.Ú.
L.Ú.
L.Ú.
L.Ú.

0,3916

I.

II.

III.

0,6491
0,0881
0,8136

1,2851

0,9600
0,0950
0,8957

0,8136

0,1726
0,2275
2,4329

0,7337

CELKEM ZPF

L. Ú.
L. Ú.
L. Ú.
L.Ú.
L.Ú.
L.Ú.
L. Ú.

0,4732
0,3615
0,3231
0,5114
3,3936
1,1832
1,1832
0,0239
0,0075
0,0314
0,0371
0,0371
0,0906
0,2822
0,3183
0,6911
10,8280

3,2892
0,0950
0,8957
0,7337

0,0881
0,2515
0,8136
0,0504
0,2275
1,4311

0,4732
0,3231
0,5114
1,6066
1,1832
1,1832

1,7870

0,7713

0,3615
0,3231
0,5114
0,9846

2,4090
1,1832
1,1832

0,0239

0,0239
0,0075
0,0314
0,0371
0,0371

0,0075
0,0075

0,0239
0,0371
0,0371

0,0906
0,2822
0,3183
0,3183
3,1263

0,1222

0,4732
0,3615

1,2851

V.

0,5598
0,3121
1,3897
0,6360
0,3916

0,2515

L. Ú.
L. Ú.

IV.

str. č. 1
Investice
do půdy
(ha)

0,8136

0,0906
0,2822

0,3728

0,3183
0,4089

0,2822

5,6030

6,1071

2,8965

1,8244
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13.2 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL
ÚP respektuje PUPFL jako kulturní nezastavěnou krajinu. Lesní půdu zabírají pouze plochy dopravní
infrastruktury. V území jsou navrženy plochy Z12 a Z29 pro dopravní infrastrukturu, které zabírají část
PUPFL: Z12 – plocha dopravní infrastruktury pro napojení rozv. ploch na jihozápadě obce – zábor
0,007 ha PUPFL, Z29 – plocha dopravní infrastruktury jako cyklotrasa a naučná stezka okolo vrchu
Hradiště – zábor 0,8391 ha PUPFL. Žádná další rozvojová plocha nepředpokládá zábor PUPFL na
území Libavské Údolí. Celkem ÚP zabírá 0,8461 ha lesní půdy.
ÚP nenavrhuje žádnou plochu k zalesnění. Na území obce se nevyskytují žádné plochy individuální
rekreace ani sportu na lesní půdě. ÚP takové plochy nenavrhuje. Již dnes zástavba obce a sídla
přiléhá k lesu. ÚP řeší rozvoj zbytkových ploch ZPF mezi zástavbou a lesem, tudíž se výrazně zvýší
podíl zástavby na pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Tyto rozvojové plochy nebo jejich část leží do vzdálenosti 50 m od okraje lesa: Z1, Z2, Z7,Z8, Z9,
Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z19, Z20, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z30, Z31, Z32, P1,
P2, P3, K1.

14 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Ve stanoveném termínu nebyly uplatněny žádné námitky k návrhu Územního plánu Libavské Údolí.

15 VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
15.1 PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ PODLE § 50, ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Ředitelství silnic a dálnic
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4
Zn.: 22714-ŘSD-12-11110 ze dne 07.01.2013
Věc: Návrh územního plánu Libavské Údolí
ŘSD ČR, oddělení předinvestiční přípravy zasílá následující vyjádření k návrhu územního plánu (dále
jen ÚP) Libavské Údolí jako podklad pro stanovisko Ministerstva dopravy, které je v procesu
územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon).
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává
vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I.třídy, zabezpečuje výstavbu a
modernizaci dálnic a silnic I.třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů
samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření.
Do ochranného pásma (dále OP) rychlostní silnice R6 v jižní části správního území obce Libavské
Údolí zasahuje zastavitelná plocha Z29 (VPS WD5) – cyklotrasa a naučná stezka okolo vrchu
Hradiště. Při řešení cyklistické stezky požadujeme respektovat související zákony a technické
předpisy, zejména Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb., v platném znění a související
ČSN 736101, TP179 (navrhování komunikací pro cyklisty) a TP99 (technické podmínky ošetřování a
vysazování silniční vegetace). Vedení cyklistické stezky požadujeme v dalším stupni projednat a
odsouhlasit majetkovým správcem silnice R6, ŘSD ČR – Správa Karlovy Vary.
K návrhu ÚP nemáme další připomínky.

141

ÚPRAVA NÁVRHU ÚP LIBAVSKÉ ÚDOLÍ PŘED ŘÍZENÍM

Ing. Michal Vojtíšek
vedoucí odboru přípravy staveb
 rozsah podrobností územního plánu neumožňuje řešit technické řešení cyklostezky a
projednání dokumentace v územních a stavebních řízeních
 návrh ÚP bude respektovat připomínku v rámci podrobností a měřítka Územního plánu
Libavské Údolí
Eva a Ivan Řezníčkovi
Kolová 102, 357 51 Kynšperk nad Ohří
ze dne 06.02.2013, došlo 28.2.2013 na Obecní úřad Libavské Údolí
Žádost k ÚP Libavské Údolí
Žádáme o funkční změnu plochy v návrhu ÚP na parcele č. 227 z NSo na plochu rozvojovou typu BV
a to z důvodu, že v horizontu platnosti ÚP bychom měli zájem na parcele stavět.
 připomínce bude vyhověno
Ing. Eva Řezníčková
Kolová 102, 357 51 Kynšperk nad Ohří
ze dne 06.02.2013, došlo 28.2.2013 na Obecní úřad Libavské Údolí
Žádost k ÚP Libavské Údolí
Žádám o funkční změnu plochy v návrhu ÚP na st. parcele č. 239 a parcele č. 238/2 z RI na BV a to z
důvodu, že v horizontu platnosti ÚP bychom chtěli dům trvale obývat.
 připomínce bude vyhověno
Hana Mávrová
Libavské Údolí 11, 357 51 Kynšperk nad Ohří
ze dne 26.02.2013, došlo 28.2.2013 na Obecní úřad Libavské Údolí
Žádost o provedení změny v Územním plánu
Žádám o provedení změny v Územním plánu. Jedná se o parcelu č. 221 v katastrálním území
Libavské Údolí. Uvedená parcela je v soukromém vlastnictví, v Územním plánu je však vedena jako
veřejná zeleň. Žádám o zavedení této parcely jako bydlení venkovské.
 připomínce bude vyhověno

15.2 PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ PODLE § 52, ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Ve stanoveném termínu nebyly uplatněny žádné připomínky k návrhu Územního plánu Libavské
Údolí.
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B. Grafická část - Návrh, část odůvodnění:
v. č. 1 Koordinační výkres

M 1:5 000

v. č. 2 Širší vztahy

M 1:50 000

v. č. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

M 1:5 000

Schéma:
A.1 Krajina - ÚSES

M 1:5 000

A.2 Krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana

M 1:5 000

B Dopravní řešení

M 1:5 000

C.1 Vodní hospodářství - zásobování vodou

M 1:5 000

C.2 Vodní hospodářství - odkanalizování

M 1:5 000

D.1 Zásobování energiemi - elektrorozvody, spoje

M 1:5 000

D.2 Zásobování energiemi – plyn, teplo

M 1:5 000
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Poučení:
Proti Územnímu plánu Libavské Údolí vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

..............................................
Bc. Miroslav Bobčík
Místostarosta obce

...................................................
Bc. Petra Gajičová
Starostka obce
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Seznam zkratek:
BC – biocentrum
BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka
CO – civilní ochrana
ČOV – čistírna odpadních vod
ČR – Česká Republika
ČSOV – čerpací stanice odpadních vod
DP – dobývací prostor
EO – ekvivalentní obyvatel
FVE – fotovoltaická elektrárna
HPJ – hlavní půdní jednotka
HZS – hasičský záchranný sbor
CHLÚ – chráněné ložiskové území
k. ú. – katastrální území
KÚKK - Krajský úřad Karlovarského kraje
KZP – koeficient zastavění pozemku
LOK BC FUN – lokální biocentrum funkční
LOK BC NEFUN – lokální biocentrum nefunkční
MMR ČR – ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MÚ – městský úřad
MVE – malá vodní elektrárna
MŽP ČR – ministerstvo životního prostředí České republiky
NP – nadzemní podlaží
OP NRBK – ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru
OP – ochranné pásmo
OÚ – obecní úřad
OZV – obecně závazná vyhláška
PHM – pohonné hmoty
p. p. č. – popisné parcelní číslo
PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa
PÚR ČR 2008 – Politika územního rozvoje České republiky 2008
P+R – průzkumy a rozbory
PRVKKK – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
RBK – regionální biokoridor
RBC – regionální biocentrum
RD – rodinný dům
rozv. pl. – rozvojová plocha
RS – regulační stanice plynovodu
STL plynovod – středotlaký plynovod
STZ – stavební zákon
SVH – skupinový vodovod Horka
TS - trafostanice
TTP – trvalý travní porost
TUV – teplá užitková voda
ÚAPO – územně analytické podklady obce
ÚP – územní plán
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ÚPD – územně plánovací dokumentace
ÚPO – územní plán obce
ÚR – územní rozhodnutí
ÚSES – Územní systém ekologické stability
VDJ – vodojem
VTE – větrná elektrárna
VKP – významný krajinný prvek
VN – vedení nadzemní
VPO – veřejně prospěšné opatření
VPS – veřejně prospěšná stavba
VTL plynovod – vysokotlaký plynovod
ZPF – zemědělský půdní fond
ZO – zastupitelstvo obce
ZŠ – základní škola
ZÚ – zastavěné území
ZÚR KK – Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje
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