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1)  Předmět územní studie  
 
Účel a cíl pořízení: 

Hlavním cílem územní studie je prověřit možnosti využití rozvojové lokality v souladu 
s požadavky platného ÚP Libišany a upřesněnými potřebami zadavatele ÚS. 

Územní studie prověřila a stanovila podmínky uspořádání předmětného území, posoudila 
vybrané problémy a stanovila další postup řešení při rozvoji daného území.   

Zpracování územní studie pro lokalitu Z04 vychází z požadavku Územního plánu Libišany 
(vydaný v roce 2014), který stanovuje jako podmínku pro rozhodování o změnách využití území 
pro lokalitu Z04 zpracování územní studie. 

Územní studie řeší urbanistickou koncepci s uspořádáním jednotlivých funkčních složek 
rozvojových ploch s řešením prostorového uspořádání území s koncepcí veřejné infrastruktury.  

Studie prověřuje podmínky pro využití lokality jako plochy zejména pro bydlení, navrhuje 
koncepci řešení zástavby v souladu s ÚP Libišany. Navrhuje řešení veřejné infrastruktury, 
prověřuje možné napojení lokality na stávající systém dopravy a inženýrských sítí a napojení 
jednotlivých pozemků pro novou výstavbu rodinných domů. Zohledněny jsou požadavky vlastníků 
pozemků a obce. 

Studie stanovuje zásady (regulační podmínky) pro novou výstavbu v souladu s ochranou a 
rozvojem hodnot území. Nová zástavba bude realizována s ohledem na charakter území a 
urbanistickou a architektonickou strukturu zástavby v sídle.   

  
Je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle § 30 zák. č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále 
„stavební zákon“). Studie bude sloužit jako podklad pro územně a stavebně správní rozhodování 
v území a pro navazující investiční činnost v tomto území v souladu se stavebním zákonem. 

 
Územní studie je zpracována v souladu se zadáním. 

 
 
 
 
 
 
 
2)  Vymezení řešeného území 
 
 
 Území řešené územní studií se nachází při severovýchodním okraji sídla Libišany. Lokalita 
je vymezena v souladu s platným ÚP Libišany jako zastavitelná plocha zejména pro bydlení a 
veřejnou zeleň. 
 Řešená lokalita je ze severozápadu vymezena silnicí II/333, severní hranici tvoří navržené 
plochy pro sportovní využití, východní hranice je tvořena plochami zeleně a místní komunikací, 
z jihu a západu přiléhají plochy zastavěného území (stávající zástavba a plochy zahrad).  

Řešené území zahrnuje tyto pozemky (dle mapy KN k datu 11/2015): ppč 540, 541/1, 
542/1, 97,100, 103.  
 Rozloha řešeného území je cca 3,21 ha. 
 

Územní studie řeší také návaznosti na stávající dopravní systém a technickou infrastrukturu 
– kontaktní území: dotčeny také pozemky ppč. 1102/1, 1102/2, 1175, 135/1, 135/6, 135/2, 137/3, 
345/45, 389/11, 114, 113, 546, 1176, 345/1. 
 
Terén je rovinný. 
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Tabulka vlastníků pozemků v řešeném území k datu 12/2015 (dle údajů KN) 
 
k.ú. Libišany 682918 
 

číslo  
druh 

pozemku 
celk. 

výměra výměra  vlastník 
pozemk

u   
pozemku 

(m2) dotčená ÚS   

540 orná půda 5956 5956 
Křička Vladimír, Husovo náměstí 15, 55203 Česká 
Skalice  

 

 

 
 

541/1 orná půda 15539 15539 
brychta.org družstvo, Pražská třída 799/15a, Kukleny, 50004 
Hradec Králové  

 

 
 

542/1 orná půda 3101 3101 

Divišková Marie, V Koutech 1284/10, Pražské Předměstí, 
50002 Hradec Králové  
  

97 orná půda 3176 3176 
 

Pozdník Jaroslav Ing., č.p. 96, 53345 Libišany 
 

100 orná půda 2923 2923 Pozdník Jaroslav Ing., č.p. 96, 53345 Libišany 
 

103 orná půda 1988 1988 Loskotová Štěpánka, č.p. 79, 53345 Libišany   

 
 
 
3)  Podmínky vyplývající z územně plánovací dokumentace obce a z širších územních 
vztahů 
 
 
3.1. Podmínky vyplývající z platného Územního plánu Libišany: 
 
Územní studie Libišany – lokalita Z04 vychází z požadavku ÚP Libišany, který stanovuje podmínku 
pro rozhodování o změnách využití území pro lokalitu Z04 zpracování územní studie.  
Řešená lokalita se nachází mimo zastavěné území obce. V platném územním plánu je zařazena 
v těchto plochách s rozdílným způsobem využití: 

- SV – plocha smíšená obytná-venkovská (Z04a) 
- ZO1 – zeleň ochranná a izolační (Z04b) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Výřez Koordinačního výkresu platného ÚP Libišany 
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Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (regulační podmínky): 
Citace z Textové části platné ÚPD: 
 
P l o c h y   s m í š e n é   o b y t n é   -   v e n k o v s k é      SV 

Hlavní využití: § není stanoveno   

Charakteristika hlavního 
využití:  

§ bydlení, jako doplňující funkce veřejná vybavenost a služby, lokálně drobné lokality 
výrobních služeb bez negativních vlivů na životní a obytné prostředí především 
v plochách v kontaktu s průjezdnou komunikací sídlem 

Přípustné využití hlavní: § stavby pro bydlení s možností integrované vybavenosti v objektu nebo v doplňkových 
stavbách 

§ stavby a zařízení zejména komerčního občanského vybavení, která nesnižují kvalitu 
prostředí a pohodu bydlení v navazujících obytných  plochách, jsou slučitelné 
s bydlením např.: 
§ stavby pro maloobchod 
§ stavby a zařízení pro veřejné stravování 
§ stavby a zařízení pro služby 
§ stavby a zařízení pro přechodné ubytování 

§ stavby a zařízení pro výrobní služby na bázi řemesel 
§ veřejná prostranství, uliční prostory včetně místních komunikací, komunikací pro pěší 

a cyklisty a ploch veřejné zeleně včetně městského mobiliáře 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury 

Přípustné využití 
doplňkové: 

§ stavby pro čisté bydlení 
§ účelové komunikace pro motorová vozidla 
§ odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily 
§ autobusové zastávky, přístřešky a mobiliář 
§ izolační zeleň 
§ dětská hřiště 
§ drobná architektura 
§ stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu 

Podmíněně přípustné 
využití 

§ není stanoveno 

Nepřípustné využití: § vícepodlažní obytné domy 
§ stavby pro výrobu včetně zemědělské a výrobní služby s negativním vlivem na životní 

prostředí 
§ stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování, zpracování a odstraňování odpadu 
§ hromadné garáže 
§ veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a 

nejsou slučitelné s bydlením 
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména 

škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a 
pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity 
uvedené v příslušných předpisech 

Zásady prostorového 
uspořádání: 

§ nejsou stanoveny  

 
 
Z e l e ň    o c h r a n n á     a     i z o l a č n í      ZO 

Hlavní využití: § Zeleň izolační  

Charakteristika hlavního 
využití:  

§ izolace mezi plochami charakterově různými, resp. proti zdrojům znečištění (hluk, 
prach a pod.); zeleň lemující liniové prvky v území (např. podél komunikací, vodotečí) 

Přípustné využití hlavní: § vegetační úpravy, plochy a prvky, které svým charakterem odpovídají funkci plochy tj. 
izolace mezi funkčně neslučitelnými  plochami 

§ dřevinné porosty skupinové a liniové s podrostem keřů a travních porostů 
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§ v ZO2 – navíc stavby, zařízení a opatření k eliminaci negativních důsledků provozu na 
přilehlé komunikaci (např. protihluková zeď, terénní val apod.) 

Přípustné využití 
doplňkové: 

§ pěší komunikace 
§ cyklistické stezky 
§ technické stavby, sloužící obsluze či ochraně území 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury 
§ účelové a přístupové komunikace zajišťujících obsluhu přilehlých ploch 
§ v blízkosti sídel a podél komunikací opatření proti negativnímu vlivu dopravy na 

komunikaci na obydlená území – zejm. protihluková opatření včetně terénních 

Podmíněně přípustné 
využití 

§ není stanoveno 

Nepřípustné využití: § veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím 
§ stavby, zařízení a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí 

 
 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ0044    
lokalizace severovýchodní okraj Libišan 
plocha 3,21 ha 
plocha změny Z04a 

Z04b 
podmínka zprac. 
US 

Lokalita bude prověřena územní studií 

funkční vymezení § SV – plochy smíšené obytné – venkovské (Z04a) 
§ ZO1 – zeleň ochranná a izolační (Z04b) 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

§ stavby RD o max. 1 NP s možností obytného podkroví 
§ tvary střech budou respektovat převládající charakter přilehlé stávající zástavby 
§ KZSP max. 0,45 
§ KNZSP min. 0,35 

lokální 
podmínky 

§ Dopravní napojení lokality ze stávající silnice II/333 bude řešeno jedním připojením 
(křižovatkou) 
§ výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, je 
podmíněně přípustná – za předpokladu splnění podmínky, že v územním, resp. stavebním řízení 
bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i 
venkovních prostorech staveb a ani v chráněných venkovních prostorech (ze stávající silnice 
II/333) 
§ respektován bude ochranný režim OP I. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 
Lázně Bohdaneč 
§ respektovány budou ochranné režimy OP technické infrastruktury (např. elektro, plyn, 
katodová ochrana)   

etapizace Není stanovena 
 
Územní studie je zpracována v souladu s koncepcí stanovenou v platném územním plánu. 
Respektovány jsou podmínky rozdílného využití ploch, řešení je navrženo s ohledem na ochranu 
kulturních, civilizačních a přírodních hodnot v území.   
 
 
 
 
3.2. Širší územní vztahy: 
 
 Obec Libišany se nachází cca 7 km jihozápadně od Hradce Králové a cca 12 km severně 
od Pardubic, mezi trasami dálnice D11, R35 a silnice I/37. 
 Správní území je tvořeno jedním katastrem Libišany. Sídlo Libišany je tvořeno zejména 
zástavbou pro bydlení. Původní zástavba rodinnými domy venkovského typu se nachází v centru 
obce, směrem na jih jsou rodinné domy spíše předměstského charakteru v ulicovém uspořádání. 
Severní část sídla je tvořena územím s nově vznikající zástavbou v rastrovém uspořádání ulic.  
 Lokalita Z04 se nachází také severně od Libišan, její jižní část přímo přiléhá ke stávající 
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zástavbě RD spíše venkovského typu. Z hlediska funkčního využití je určena pro rozvoj bydlení – 
bude zde realizována nová výstavba rodinných domů. Svým členěním, prostorovým uspořádáním 
rodinných domů vychází ze stávající struktury a charakteru přilehlé zástavby. Vzhledem k blízkosti 
frekventované silnice II/333 bylo území prověřeno akustickou studií, která stanovila hranici pro 
využití ploch pro bydlení, část podél komunikace bude využita pro zeleň s izolační funkcí. Dalším 
významným limitem v území jsou trasy a ochranné režimy technické infrastruktury (např. plynovod, 
vrchní vedení elektro…) a ostatní omezující prvky – např. ochranné pásmo I. st. přírodních 
léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně Bohdaneč, které budou respektovány. Vzhledem k tomu, 
že na plochy bydlení navazují zemědělsky obhospodařované pozemky, jsou nové parcely 
navrženy tak, aby do volné krajiny byly orientovány zahrady a zástavba blíže k sídlu, aby při 
dálkových pohledech na sídlo byla upřednostněna zeleň. Což podpoří i nově navrhovaný 
biokoridor a interakční prvky podél místní účelové komunikace na JV. Dopravní napojení lokality 
bude řešeno ze stávající silnice II. třídy. 
 Navržena jsou pěší propojení na zmíněnou účelovou komunikaci, aby bylo možné projít do 
centra nebo do nedalekého sportovního areálu nebo přírodně atraktivního území Libišanské louky 
mimo trasu rušné silnice II/333.  
Plochy veřejných prostranství jsou navrženy v souladu vyhl. č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
       
 

      o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(www.mapy.cz) 
 
 
 
 
 
 

http://www.mapy.cz)
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4)  Urbanistická koncepce 
 
 Návrh vnitřní organizace řešeného území vychází z jeho umístění v okrajové poloze sídla, 
z urbanistické struktury stávající zástavby, z požadavků na umístění pozemků pro rodinné domy a 
z limitujících vlivů v území. 
 Výsledkem je kompromisní řešení zohledňující požadavky vlastníků pozemků (zejména 
většinového vlastníka), obce a koncepce projektanta, která vychází ze situování lokality v území. 
Řešení bylo v průběhu prací konzultováno se zástupci obce a vlastníky pozemků. 
 Návrh členění lokality je výrazně ovlivněn trasováním plynovodu VTL napříč řešeným 
území. Jeho trasa vč. ochranného pásma rozděluje území na dvě části – na severní a jižní. 
Lokalita je dopravně napojena na silnici II/333 v severní části řešeného území. Místní komunikace, 
která zajistí obsluhu uvnitř lokality je trasována ve směru SZ-JV, z ní je pak vedena odbočka jižním 
směrem, ze které jsou obsluhovány pozemky v jižní části území. Na ni se dále napojují krátké 
úseky obslužných komunikací.  Pouze jeden rodinný dům, navazující na stávající ulicovou 
zástavbu bude dopravně obsloužen samostatným sjezdem ze stávající silnice. Dopravně obslužné 
komunikace jsou součástí veřejného prostranství, ve kterém jsou umístěna také odstavná stání, 
vjezdy na jednotlivé pozemky a plochy veřejné zeleně. Šířkové uspořádání koridoru veřejného 
prostoru ve směru SV-JZ umožňuje podél komunikace výsadbu uličního stromořadí. Další široké 
veřejné prostranství je vymezeno v souběhu s trasou a OP stávajícího plynovodu, a to zejména 
v území, které není možné využít pro zástavbu. V rozšířené části v SV okraji jsou vymezeny 
odpočinkové plochy pro denní rekreaci obyvatel. Toto území je propojeno pěší trasou na stávající 
účelovou komunikaci, která spojuje lokalitu s centrem sídla a se sportovním areálem na severu. 
Další pěší propojení je v SZ části – napojení na stávající stezku pro pěší a cyklisty a v jižní části 
lokality (i z důvodu trasování TI).  
 Vzhledem k blízkosti silnice II. třídy, byla zpracována Akustická studie, která stanovila 
limitní izofonu - hranici možného využití ploch pro bydlení (ve vzdálenosti 16 m od osy silnice II. 
tř.). Návrh urbanistické koncepce tuto hranici respektuje a podél silnice rozšiřuje plochy zeleně. 
 Zástavba v severní části území je navržena v pravidelném jednostranném ulicovém 
uspořádání. Vjezdy na pozemky nejsou v optimální poloze – od jihu, ale výsledné řešení 
respektuje požadavek vlastníka pozemku. Rodinné domy včetně doplňkových staveb, budou 
umístěny v souladu s požadavky vlastníka plynárenského zařízení RWE.  
 Zástavba RD podél páteřní komunikace trasované jižním směrem bude respektovat 
stavební čáru – stanovenou ve vzdálenosti 6m od hranice uličního prostoru, tak, aby bylo možné 
případné odstavení vozidla na pozemku před rodinným domem. Směrem do krajiny budou pak 
orientovány plochy zahrad. 
 Převažující charakter zástavby zejména v severní části je RD předměstského typu, v jižní 
části území by měla zástavba vhodným způsobem navázat na sousední stávající spíše venkovské 
zastavění - objekty obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Vymezeno je celkem 26 parcel 
pro rodinnou zástavbu. 

Z hlediska prostorového uspořádání v lokalitě, budou objekty RD navrhovány v omezené 
výškové hladině – výška hlavního hřebene objektu RD bude max. 8,0 m.  

Pro pozemky a stavby na nich umístěné budou v souladu s platnou ÚPD respektovány 
podmínky plošného a prostorového uspořádání území dané touto ÚS.  

Plošné a prostorové podmínky pro novou zástavbu jsou stanoveny zejména s ohledem na 
charakter území, na situování v návaznosti na stávající plochy bydlení v okrajové poloze sídla a na 
urbanistickou a architektonickou strukturu zástavby v Libišanech. Rovněž velikost parcel vychází 
ze stávající urbanistické struktury sídla. 
 Architektura objemu rodinného domu a architektonické výrazové prostředky budou 
vycházet z charakteristických znaků  zástavby vhodné do daného prostředí. Objekt rodinného 
domu bude navržen maximálně jako jednopodlažní s možným využitím podkroví (přípustné jsou i 
přízemní RD – typ bungalov).  

Rodinné domy budou s ohledem na situování pozemku ke světovým stranám, na jeho 
parametry (zejména šíři pozemku), převážně orientovány svými hřebeny kolmo k obslužné 
komunikaci (viz. grafická příloha).  

Při vstupech a vjezdech na pozemky je možné prodloužit zpevněné plochy a vytvořit tak 
parkovací stání. Poloha vjezdu a vstupu na pozemek bude upřesněna v návaznosti na konečnou 
polohu objektu RD. 
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Řešení a umístění nové zástavby bude respektovat limity využití území a ostatní ochranné režimy. 
  
Územní studie je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu v platném znění vč. prováděcích předpisů. 
 
 
Kapacity řešeného území: 
rozloha řešeného území celkem:       3,21 ha 
z toho: plochy pro bydlení (RD+zahrada)      2,51 ha 
            plochy veřejných prostranství      0,702 ha 
            z toho: plochy komunikací        0,194 ha 
    plochy ostatní zpevněné (chodníky, odstavná stání, vjezdy) 0,085 ha 
                        plochy veřejné zeleně       0,423 ha 
počet RD          26 
průměrná velikost parcely pro RD       965 m2 

 
 
 
 
5)  Podmínky pro vymezení a využití pozemků 
 
Územní studie respektuje: 

• vymezenou zastavitelnou plochu včetně vymezení ploch změn dle platného ÚP  
• limity využití území 
• stávající trasy inženýrských sítí 
• zpracovanou Akustickou studii (zprac. ECO-ENVI-CONSULT, Jičín, červen 2015) 

 
Limity využití území: 
Zastavitelnost lokality omezují OP stávajícího technického vybavení, ochranná pásma navrženého 
TV. 
(Pozn.: pro upřesnění rozsahu OP inženýrských sítí bude nutné zaměření jejich skutečného 
stavu, při umisťování staveb bude nutné dodržet požadavky správců sítí) 
 
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ: 

• vrchní vedení elektro VN 35kV, vč. OP 
• plynovod VTL, vč. OP a bezpečnostního pásma 
• OP katodové ochrany 
• řešené území je územím s archeologickými nálezy 
• lokalita se nachází v zóně havarijního plánování – VTL plynovodu 
• limitní izofona dle zpracované Akustické studie 
• ochranný režim OP přírodních léčivých zdrojů I. stupně lázeňského místa Lázně Bohdaneč  

 
Další ochranné režimy a podmínky pro zástavbu: 

• hydrogeologické podmínky 
• kvalita zemědělské půdy  
• meliorace 
• spádové poměry staveniště a jeho orientace ke světovým stranám 
• území s archeologickými nálezy 
• radonová aktivita z podloží  
• zástavba bude dodržovat platné právní předpisy – Stavební zákon vč. prováděcích 

předpisů (dodržení technických požadavků na stavby zejména dle vyhlášky č. 
268/2009 Sb. v platném znění) 
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6)  Podmínky plošného a prostorového uspořádání území 
 
Řešená lokalita se nachází částečně zastavěné území obce, platným ÚP Libišany je z větší části 
vymezena pro rozvoj bydlení, podél silnice II. třídy pro zeleň. Z hlediska funkčního využití jsou zde 
navrženy tyto plochy s rozdílným způsobem využití: SV – smíšené obytné - venkovské a ZO1 – 
zeleň ochranná a izolační. Přesné podmínky funkčního využití viz. kap. 3.1. Požadavky vyplývající 
z platného Územního plánu Libišany (dále ÚP Libišany). Dále byly v souladu se Zadáním ÚS 
stanoveny tyto podmínky pro uspořádání území a prostorové řešení staveb: 
 
 
6.2. REGULAČNÍ PODMÍNKY PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 
 

• uliční čára – vymezuje pozemek pro bydlení a veřejné prostranství (komunikace pro 
dopravní obsluhu, přidružený prostor inženýrských sítí, vstupy, vjezdy, komunikace pro 
pěší, veřejná zeleň apod.). Je na ní umístěno oplocení. 

 Vzdálenost protilehlých uličních čar tj. příslušných hranic pozemků vymezuje šíři uličního 
prostoru – veřejného prostranství.  

 
• hranice pozemku – vymezují plochu – parcelu – určenou územní studií k umístění jednoho 

RD vč. doplňkových objektů a zahrady. Pro účely územní studie je parcelou (pozemkem) 
míněn budoucí zastavěný stavební pozemek pro umístění stavby rodinného domu. Hranice 
pozemků jsou z části respektovány dle KN. Navrhované hranice parcel budou upřesněny 
geometrickým plánem při dodržení koncepce uspořádání řeš. území dané ÚS. 

 
• stavební čára – závazná hranice, která určuje umístění objektu RD, tzn., že určuje polohu 

průniku obvodových konstrukcí stavby hlavní (rodinného domu) s terénem  
- určuje odstup průčelí rodinného domu od hranice pozemku (uliční čáry – hranice 

veřejného prostoru) a je s ní rovnoběžná  
- stanovená stavební čára musí být dodržena objemem stavby hlavní, tj. objem stavby 

nesmí stavební čáru překročit ani z ní ustupovat s výjimkou výrazových 
architektonických prvků přiměřených rozsahem, tvarem a funkcí (např. balkon, arkýř, 
rizalit, závětří, zádveří apod.)  
 

• stavební hranice – vymezuje společně se stavební čárou plochu pro umístění objektu RD. 
objekt RD nemusí být na ní umístěn, nesmí ji však překročit směrem k hranici pozemku 
rodinného domu. 

 
• koeficient zastavění – KZ (intenzita využití pozemku) v % – stanoví max. využití plochy 

pozemku. Je dána podílem součtu zastavěných ploch stavby hlavní a staveb doplňkových 
k celkové ploše pozemku určeného pro umístění RD. 
Intenzita využití pozemku pro lokalitu je územní studií upřesněna a stanovena: 
KZ max. 45% 

 
• koeficient zeleně KZe v % – udává podíl zelených ploch na rostlém terénu z celkové 

plochy parcely, plocha tvořená zatravněnou dlažbou se započítává z 50% takové plochy. 
Pro řešené území je stanoven KZe min. 30%.  
 

 
• Umístění objektů RD je upřesněno vymezenou stavební čárou a stavební hranicí, vzájemné 

odstupy RD budou dodržovat stavební zákon vč. prováděcích předpisů ve znění pozdějších 
předpisů (zejména vyhl. č. 501/2006 Sb., o obec. požadavcích na využívání území a 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, č.23/2008 Sb. o technických 
podmínkách požární ochrany staveb).  
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6.3. PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ STAVEB (PROSTOROVÉ REGULATIVY) 
 

• preferován bude rodinný dům předměstského typu: samostatně stojící rodinný dům, 
jednoduchého půdorysu a objemového tvaru, který reaguje na přirozenou konfiguraci 
terénu a orientaci ke světovým stranám v daném pozemku a je v souladu s charakterem 
zástavby v lokalitě. Respektovány budou výsledky hydrogeologického a radonového 
průzkumu, přírodní a klimatické podmínky v místě stavby. 
 

• objekt hlavní (RD) bude umístěn v ploše vymezené stavební čárou a stavebními hranicemi 
na parcele 

 
• prostorové řešení stavby rodinného domu: 

• nepodsklepený nebo částečně podsklepený (s přihlédnutím ke konfiguraci terénu, 
hydrogeologickým a radonovým podmínkám lokality) 

• max. 1NP + P (tj. max. 1NP + podkroví využívané pro bydlení) 
- výška hřebene hlavního objemu objektu max. 8,0 m nad úrovní upraveného 

terénu v nejnižším místě stavby 
• typ zastřešení:  

- tvary střech budou respektovat převládající charakter přilehlé zástavby 
(zejména v návaznosti na stávající zástavbu) 

• sklonitá (např. sedlová, polovalbová, valbová event. jejich kombinace) v souladu 
se základním půdorysným tvarem objektu 

• doporučená orientace hlavního hřebene objektu RD: 
- pro severní část lokality bude řešeno jednotně pro všechny rodinné domy  
- pro jižní část lokality: pozemky se zahradou orientovanou do krajiny – hlavní 

hřeben kolmo k uličnímu prostoru ze strany vjezdu, vstupů na pozemky 
- zbývající část území: řešit s ohledem na stávající okolní zástavbu, tvar a 

orientaci pozemku 
 

• objekty staveb (samostatně stojící a přistavěné) s funkcí doplňkovou ke stavbě hlavní 
(např. přístřešky pro parkování, zimní zahrady, kryté bazény apod.) – jejich architektonický 
výraz bude v souladu s architektonickým řešením objektu RD 

 
• oplocení: 

- bude umístěno v uliční čáře 
- doporučená max. výška 1,6 m, charakter uličního oplocení pro RD bude 

vycházet ze společných znaků oplocení v dané ulici (např. výškové provedení, 
výška podezdívky, materiálové provedení, členění, umístění vstupů, vjezdů, 
umístění pilířů pro osazení připojovacích objektů – EL, HUP, apod.). Případně 
bude vhodně navázáno na stávající uliční oplocení. 

- směrem do krajiny nebude umisťováno plné oplocení 
 

• zástavba bude dodržovat platné právní předpisy – Stavební zákon vč. prováděcích 
předpisů (dodržení technických požadavků na stavby zejména dle vyhlášky č. 268/2009 
Sb. v platném znění) 

 
• prostorové uspořádání RD (např. objemové řešení sousedících rodinných domů) by 

mělo být navržené tak, aby výsledný urbanisticko – architektonický a pohledový 
dojem oboustranně i jednostranně obestavěných ulic byl pozitivní a nenarušoval 
krajinný ráz lokality 
 

• barevné řešení objektů, bude řešeno v pastelových odstínech tak, aby nebyly 
vytvářeny pohledové dominanty v lokalitě  
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7)  Podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území 
 

• Řešení lokality je v souladu s platným ÚP Libišany. 
• V řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní památky. Území je však územím 

s archeologickými nálezy. Jihozápadní část lokality je součástí ÚAN II., zbývající část leží 
v ÚAN III. Pro stavebníky vyplývá v případě realizace staveb oznamovací povinnost podle 
§22 odst. 2 zák. ČSN č. 20/1987 Sb., o památkové péči v platném znění a povinnost 
provedení záchranného archeologického výzkumu. 

• Respektováno bude OP přírodních léčivých zdrojů I. stupně (vyznačeno v graf. části). 
• Respektováno bude urbanistické uspořádání řešeného území navržené územní studií. 
• Respektovány budou plochy zeleně vymezené jako součást veřejných prostranství. Jedná 

se o plochy s izolační funkcí podél silnice II. tř., plochy pro odpočinkové aktivity a veřejná 
zeleň v uličních prostorech. 

• Zástavba bude respektovat stanovené podmínky plošného a prostorového uspořádání, 
které byly navrženy s ohledem na charakter stávající zástavby tak, aby bylo na ni vhodně 
navázáno.  

• Zástavba nebude narušovat krajinný ráz území, směrem do volné krajiny jsou orientovány 
zahrady z důvodu upřednostnění zeleně při dálkových pohledech na sídlo. 

• Respektován je stávající dopravní systém, na který je lokalita vhodně napojena. 
• Respektován je systém technické infrastruktury, částečně rozšířen pro napojení nové 

zástavby na jednotlivá media. 
• Krajinný ráz v území je podpořen urbanistickou koncepcí. Struktura zástavby navazuje na 

stávající uspořádání zástavby. 
 
 
 
8)  Podmínky umístění a prostorového uspořádání veřejné infrastruktury 
 
 
8.1.  Návrh řešení dopravní infrastruktury 
 
viz. graf. příl. č. B.4 Návrh řešení  dopravní infrastruktury 
 

Lokalita řešená územní studií bude dopravně napojena na silnici II. třídy č. 333 stykovou 
křižovatku tvaru ‘‘T‘‘. (odsouhlaseno PČR DI – viz. příl. č.2 Textové části). 

Jeden stavební pozemek (ozn. 8) je navržen s dopravním napojením samostatným 
sjezdem přímo z průjezdného úseku silnice II/333 (odsouhlaseno při konzultaci na PČR DI). 
    

Navrhovaná místní obslužná komunikace bude v režimu OBYTNÁ ZÓNA (20km/h, 
smíšený provoz, přednost zprava, jedna výšková úroveň, zákaz parkování mimo P).  

Prostory místních komunikací (dále PMK) budou rozděleny na dopravní prostor minimálně 
šíře 3,5m (v místech pro vyhýbání vozidel min. 4,50m) a pobytový prostor proměnné šíře (min. 
1,50m). V něm budou umístěny plochy pro veřejnou zeleň včetně stromů, sloupy veřejného 
osvětlení a samostatné sjezdy na jednotlivé parcely.  
 

ČSN udává min. šíři PMK pro obousměrný provoz vozidel v zástavbě rodinnými domy 
8,0m. Územní studie tuto šířku pro navrhovanou obytnou zónu zvětšuje na 9,0 m. Tím je 
umožněna větší variabilita využití uličního prostoru zejména pro případnou navrhovanou výsadbu 
stromů (nutný odstup od podzemních vedení inženýrských sítí), pro možnost vyosení dopravního 
prostoru, parkovací stání, vjezdy na parcely, trasy technické vybavenosti, zasakování srážkových 
vod atd. 

Prvky pro zpomalení dopravy jako zpomalovací prahy, zpomalovací polštář, změna 
povrchu, zúžení dopravního prostoru budou upřesněny až v podrobnější dokumentaci (UR), kde již 
budou konkrétní místa jednotlivých samostatných sjezdů pro RD (rozhledy) a budou upřesněny 
skladby zpevněných povrchů veřejných prostor.  
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Chodníky šíře 2,0 m jsou navrženy pouze v místech vjezdů a vstupů do obytné zóny.   

Doprava pěších je v obytné zóně vedena dopravním prostorem společně s dopravou 
motorovou a cyklisty. Celkem jsou navrženy 4 úseky chodníků pro pěší. Dva od silnice II/333 (od 
západu) a dva od účelové komunikace tvořící východní hranici lokality. 
 
Počet vymezených stání  
V lokalitě se předpokládá odstavování vozidel na jednotlivých pozemcích rodinných domů.  
V územní studii je vymezeno celkem 30 parkovacích stání pro parkování v uličním prostoru. Ve 
všech případech se jedná o podélná stání.  

Při dodržení rozhledových trojúhelníků a dalších norem a předpisů je možná korekce v 
umístění i počtu parkovacích stání (zejména na základě upřesnění budoucí polohy samostatných 
sjezdů na stavební pozemky).  
Parkovací stání budou vyznačena pouze opticky (odlišná barva a skladba dlažby, odlišný povrch...) 
a vhodně vymezena například prvky mobiliáře a zelení. 
 
 
Návrh nového dopravního značení (dále jen DZ): 
         
2 × DZ IP 26a  Obytná zóna 
         
2 × DZ IP 26b  Konec obytné zóny 
                 
1 × DZ P 6  Stůj, dej přednost v jízdě! 
         
Křižovatka se stávající komunikací bude osazena dopravním značením IP 26a/b ve vzdálenosti 
cca 22,5m od hrany přilehlého jízdního pruhu silnice II/333. 

    
DZ P 6 bude osazeno na výjezdu z obytné zóny na silnici II/333.  
 

Při návrhu dopravního řešení bude vycházeno z ČSN 736110, ČSN 736102, ČSN 736056 
a TP103.  
 
 
 
8.2.  Návrh řešení technické infrastruktury 
 

Veškeré sítě budou nadimenzovány tak, aby kapacitně vyhověly pro celé řešené území. 
Provizorní (dočasné) ukončení sítí ZTV bude bezproblémově umožňovat prodloužení pro další 
etapu výstavby. 

Napojení řešené lokality na inženýrské sítě je vyznačeno v grafické příloze B5 Návrh řešení 
technické infrastruktury. 
Návrh řešení technické infrastruktury viz. graf. příl. č. B.5 Návrh řešení  technické  infrastruktury 
 
 
 

• VODOVOD  
 
Stávající vedení: 

Libišany jsou zásobeny pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pardubice (řadem od 
východu, od Opatovic nad Labem), který je součástí Vodárenské skupiny Východních Čech.  

Kapacita vody a tlakové poměry pro řešenou lokalitu dostatečné.  
 
Napojení na veřejný vodovod 

Napojení lokality na veřejný vodovod bude možno provést po rozšíření vodovodní sítě. Ze 
stávajícího vodovodního řadu PVC 110 vedeného podél silnice II/333 bude poblíž navrhovaného 
dopravního napojení lokality. Navrhovaný vodovod bude z PE granulát 100, DN 110 a bude veden 
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po veřejně přístupných pozemcích.  
Vodovod bude jižně od lokality zokruhován na stávající řad PE 63. 

 Pro zabezpečení potřeby požární vody budou na nové vodovodní síti umísťovány požární 
hydranty (přednostně nadzemní).  

Stavební pozemek (ozn. 8) s přístupem ze stávající komunikace lze napojit ze stávajícího 
vodovodního řadu PVC 110.  
 
Uvažovaná délka vodovodního řadu je 713m. 
 
Výpočet potřeby pitné vody: 
 
Počet rodinných domů  26 
Počet obyvatel   26  ×   3,6 = 94 
Potřeba vody    Qd 94        ×  150 = 14.100 l/d 
    Qdmax 14 100 ×   1,5 = 21,150 m3/d 
    Qh 21,150 ×   1,8 = 0,441 l/s 
 
Navrhované řešení je v souladu s ÚPD. 
 
 

• KANALIZACE 
 
Splaškové vody 
 
Napojení lokality na veřejnou kanalizaci: 
V Libišanech je vybudována oddílná kanalizační síť zakončená centrální čistírnou odpadních vod 
na jihu obce na toku Rajské strouhy (mechanicko-biologická ČOV). Na ČOV jsou napojeny obce 
Libišany a Sedlice. 

 
Lokalita bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci v majetku obce jižně od místa 

dopravního napojení. Splaškové vody budou gravitačně svedeny do severní části, odkud budou 
napojeny na stávající stokový systém dle hloubky uložení gravitačně či přečerpáním. 

Navrhovaná kanalizace bude v celé své délce vedena dopravním prostorem obytné zóny (z 
důvodu ochrany před prorůstáním kořenů). 
 
Uvažovaná délka splaškové kanalizace je 489m (398m gravitace + 91m výtlak). 
 
Výpočet množství splaškových vod: 
 
Počet rodinných domů  26 
Počet obyvatel   26 ×  3,6 = 94 
Splaškové vody    94 × 150 = 14 100 l/d 
 
 
 
 
 
Srážkové vody  

Srážkové vody budou likvidovány na jednotlivých stavebních pozemcích. Srážkové vody budou 
přednostně druhotně využívány na jednotlivých stavebních pozemcích, přebytečné vody budou na 
nich zasakovány.  

Odvodnění zpevněných ploch veřejného prostranství je navrženo zasakováním na terénu 
s ohledem na oddílný kanalizační systém obce.  

V následujících stupních projektové dokumentace, zejména při počátečním vstupu do území, 
bude nutné prověřit nutnost budování retenčních a vsakovacích nádrží (ploch), příp. dalších 
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opatření. Z tohoto důvodu bude rozsah zpevněných ploch minimalizován a přednostně by měli být 
navrhovány povrchy s co možná nejmenším koeficientem odtoku (dlážděné povrchy).  

Řešení studie umožňuje návrh prostorů pro retenci a vsakování srážkových vod v místech, kde 
bude minimalizována pravděpodobnost se střety navrhované ZTV a navrhované vzrostlé zeleně.  

 
Odvodňované plochy v lokalitě: 
           
Zpevněné plochy PMK  předpoklad asfalt        1702 m2 (12,32 m3 za 15 minut)
       

předpoklad bet. dlažba       1243 m2 (  6,37 m3 za 15 minut) 
 

 
 

• ELEKTRO 
 
Stávající rozvody NN a VN v lokalitě: 

Řešené území je dotčeno vedením a ochranným pásmem elektrizační soustavy – vrchní 
vedení VN 35kV a NN 1kV. Okrajově bude dotčeno zemní vedení NN 1kV v místě napojení lokality 
na technickou infrastrukturu.   
 
 
Technické řešení napojení lokality na rozvody NN: 
 

Napojovacím místem pro lokalitu 26 RD je stávající skříň R12 (SR302) u č.p. 128 ve které 
je zakončeno stávající kabelové vedení AYKY 3×240+120 od TS PA_1170. Odtud bude vyvedeno 
nové kabelové vedení 1kV AZKY 3×120+70 do lokality. Zde bude vedení rozděleno na jednotlivé 
větve a nové kabelové rozvody budou smyčkově připojovat nová odběrná místa pomocí jistících 
skříní umístěných na hranicích pozemků. 
 Nové kabelové vedení bude dále zokruhováno napojením do stávajícího venkovního 
vedení u stávajícího podpěrného bodu č. 156 u RD č.p. 29.  
 
 
Uvažovaná délka trasy NN 1 kV elektro je 752m. 
  
 
Potřeba elektrické energie: 

 
     Rodinné domy počet        ………………………..   26  
     Hodnota hlavního jističe  ………………………....  25 A 
     Instalovaný příkon na jeden rodinný dům    …….  11 kW 
     Požadované připojení pro rodinné domy     …….  26 × (3 × 25A) 
     Požadovaný příkon pro rodinné domy       ……...  26 × 11 = 286 kW 
     Soudobý příkon pro rodinné domy  ……. ...  109 kW   
 
 
 

• VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
 

Stávající rozvody NN VO v lokalitě: 
V současné době probíhá finální fáze přípravy výstavby veřejného osvětlení mezi severní 

částí zástavby obce a sportovním areálem podél stezky pro chodce a cyklisty. 
 
Napojení na rozvod veřejného osvětlení: 

Lokalita bude napojena na plánovaný rozvod veřejného osvětlení mezi obcí a sportovním 
areálem  
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Vlastní rozvod bude veden pobytovým prostorem obytné zóny (zeleň / samostatné sjezdy). 
Veřejné osvětlení bude provedeno bezpaticovými stožáry (v = 4,0 m) se vzájemnou vzdáleností 
cca 27 m. Jednotlivé sloupy budou umisťovány min. 0,50 m od možné pojížděné plochy.  
 
Uvažovaná délka tras veřejného osvětlení navrhovaného územní studií je 457m + 17 ks svítidel.  
 
 
 

• PLYNOVOD 
 

Stávající rozvody plynárenských zařízení v lokalitě: 
Obec Libišany je plně plynofikována středotlakou plynovodní sítí. 
Do vymezeného řešeného území zasahuje trasa vysokotlakého plynovodu DN 500 s 

ochranným pásmem 4,0m od obrysu potrubí na všechny strany a bezpečnostním pásmem 40,0m 
od obrysu potrubí. 

Řešené území je dále dotčeno pásmem vlivu anody horizontálního uzemnění, která 
je součástí katodové ochrany VTL plynovodu. V rámci výstavby ZTV bude dále dotčeno 
stávající STL plynovodní vedení a jeho OP.           
 
Technické řešení napojení lokality na rozvody zemního plynu: 

Předpokládá se vytápění jednotlivých rodinných domů plynovými kotli na zemní plyn.  
Napojení je řešeno ze stávající odbočky středotlakého rozvodu vedeného západně od lokality při 
silnici II/333 (d 63).  

Rozvod bude řešen vybudováním středotlakého plynovodu DN 63, který bude veden v nově 
navržených veřejných prostorech a ke každému domu bude kolmo vysazena středotlaká přípojka. 

Přípojky budou ukončeny v hlavním uzávěrem plynu v pilířích budoucího oplocení 
rodinných domů.  
 
Uvažovaná délka navrhovaného STL plynovodního řadu je 511m. 
 
Potřeba zemního plynu: 
Pro rodinné domy: 
                      Rodinné domy počet        …………………….…       26  
                      Hodinová potřeba zemního plynu      ………….      26 × 2 = 52 m3  
                      Roční potřeba plynu                     ………………      26 × 2500 = 65000 m3  
                        
 
 

• SDĚLOVACÍ VEDENÍ 
 
Stávající vedení: 

Stávající vedení komunikační sítě bude dotčeno pouze v místě napojovacího bodu pro 
lokalitu  mimo řešené území.  
 
Napojení na PVKS 
 Lokalita bude napojena na síť elektronických komunikací z místa ležícího cca 570m jižně 
od hlavního dopravního napojení. Dle sdělení provozovatele se jedná o metalickou i optickou síť 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Konkrétně se jedná o stávající rozvaděč 
SR4 (OPVC24). V lokalitě budou umístěny 2 účastnické rozvaděče. 
 
Délka trasy 1.014m. 
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Napojení lokality mimo řešené území 
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8.3.  Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu 
 

Domovní přípojky inženýrských sítí budou realizovány převážně ze stejné strany vjezdů 
(vstupů) na pozemky a budou ukončeny v připojovacích objektech definovaných správci sítí. Trasy 
přípojek budou v souladu s obecnými stavebními předpisy a s normou ČSN 736005 “Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení“ a se zák. č. 670/2004 Sb.  
Pod vjezdy na stavební pozemky a při křížení jednotlivých sítí budou řešena ochranná opatření 
proti mechanickému poškození. 
Nové stavby technického vybavení budou realizovány dle vyhlášek platných v době 
realizace. 

Při zasíťování řešené lokality bude brán zřetel na další plánovanou zástavbu v navazujícím 
území (dostatečné kapacity, způsob dočasného ukončení,...). 

Při řešení napojení lokality na inženýrské sítě byly respektovány napojovací body včetně 
dalších podmínek stanovených správci sítí.  
 
 
8.4.  Návrh řešení veřejných prostranství 
 
Plochy občanského vybavení nejsou požadovány, nejsou navrhovány. 
 
 
8.5.  Návrh řešení veřejných prostranství 
 
 Územní studie vymezuje veřejná prostranství v návaznosti na uliční prostory (např. graf. 
příl. č. B2 Situace urbanistického a architektonického řešení).  
 Plochy veřejných prostranství jsou zastoupeny plochami pro odpočinkové aktivity, plochami 
zeleně s izolační funkcí – podél silnice II. třídy v severozápadní části řešeného území a veřejnou 
zelení podél obslužných komunikací.  
 Široký pás určený pro zeleň je navrhován v souběhu s trasou VTL plynovodu. Vymezení 
této plochy vychází z navržené urbanistické koncepce a parcelace, zeleň tvoří předěl mezi 
pravidelnou jednostrannou ulicovou zástavbou a oboustranným zastavěním jižní části lokality.
 Pobytové plochy jsou navrženy na severovýchodě v přímé návaznosti na plochy zeleně 
okolní krajiny, které dále přecházejí v navrhovaný biokoridor podél účelové komunikace. 
V plochách určených pro odpočinkové aktivity bude případně možné umístit drobné herní prvky, 
lavičky, travnaté hřiště apod. (po dohodě s vlastníkem plynovodu, protože území se nachází 
v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu).  
Další plochy veřejné zeleně jsou navrženy v jižní části rozšířením uličního prostoru, plocha je 
určena spíše pro umístění stromořadí a možné doplnění městským mobiliářem – lavičky apod. 
 Dopravní obsluha lokality je řešena v režimu obytné zóny, který umožňuje sloučit dopravní 
funkce s pobytovými a odpočinkovými. V území jsou vymezeny plochy pro možné odstavení 
vozidel. 
 
 
 
9)  Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí, pro ochranu veřejného zdraví a 
další podmínky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 
 

• z hlediska požární ochrany jsou v ÚS navrženy dostatečné parametry obslužných 
komunikací, aby umožňovaly příjezd IZS. Navrhovaný vodovod bude osazen požárními 
hydranty (upřednostňovány budou nadzemní). 

• respektován bude stávající systém ochrany obyvatel (CO, …) 
• respektováno je vymezené pásmo havarijního plánování (VTL plynovod) 
• odkanalizování lokality je řešeno oddílné 
• doporučen je ekologický způsob vytápění a ohřevu teplé vody 
• nakládání s odpady (vč. separace odpadu) bude zapojeno do stávajícího systému likvidace 

v obci Libišany. 
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• pro možné ukládání a separování odpadu je územní studií vymezena plocha v severní části 
řešeného území 

• respektovány budou plochy zeleně s izolační funkcí při silnici II. třídy. Z důvodu možných 
negativních vlivů z provozu na této komunikaci na plochy bydlení, byla zpracována 
Akustická studie, která stanovila limitní izofonu – hranici možného využití ploch pro bydlení. 
Územní studie navrhuje parcelaci až za touto limitní hranicí, zbývající část je zahrnuta 
v plochách zeleně.  

• pro vytvoření kvalitního prostředí v lokalitě budou respektovány vymezené plochy zejména 
veřejné zeleně 

• plochy zeleně jsou součástí veřejných prostranství. Pro zlepšení mikroklimatu a vytvoření 
kvalitního uličního prostoru jsou jeho parametry navrženy tak, aby bylo možné zde umístit i 
vyšší formy zeleně (např. keřové porosty, stromořadí), zejména v místech, kde nedochází 
ke střetu s trasami technické infrastruktury, případně je možné realizovat taková opatření, 
která zajistí nepoškození zařízení kořenovým systémem a naopak. 

• respektováno je vymezení ploch veřejného prostranství v souladu s § 7 vyhl. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu min. 
1000 m2. Tyto plochy slouží pro volnočasové a odpočinkové aktivity obyvatel (např. 
travnaté plochy pro děti, lavičky…) 

• uliční prostor je navržen v dostatečné šířce tak, aby umožňoval umístění nízké i vysoké 
zeleně (např. stromořadí) 

 
 
 
10)  Návrh etapizace řešeného území 

 
Na základě konzultací s vlastníky pozemků, bude zástavba realizována postupně. V I. 

etapě bude vybudováno dopravní napojení lokality v severní části území. Postup výstavby bude 
závislý na výstavbě veřejné infrastruktury (dopravní a technické infrastruktury) v území. Nejdříve 
bude realizována zástavba na ppč. 540 a 541/1. Uliční prostor bude řešen tak, aby bylo možné na 
něj následně navázat a prodloužit jej pro obsluhu jižní části území. 
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DOKLADOVÁ ČÁST 
 



            

 
Záznam z jednání, kde byli vlastníci pozemků a zástupci obce seznámeni s navrhovaným řešením. 
Dále byly odsouhlaseny úpravy řešení (viz. níže). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Územní odbor Pardubice
Dopravní inspektorát
Rožkova 2757, 530 02 Pardubice

-93366- -2015-170606 Pardubice 15. prosince 2015
2

Atelier Aurum
JIRÁSKOVA 21
530 02 PARDUBICE

Stanovisko DI k projektové dokumentaci - studii

08 Sb., o 

odkazem na ustanovení § 124 odst. 9 

projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci - studii stavby „Libišany -
Lokalita Z04“. 

ové komunikace (Obytné zóny) 

z

k tím, že:

2) V
s provedením odsazení vjezdu do obytné zóny v souladu s TP103 Navrhování obytných a 

více zatíženou komunikaci s tím,
souladu s

místu blízkosti vjezdové brány se 

dopravního stínu vjezdové brány



2. strana 

zpracoval:
por. Ing. Miroslav Vápeník

tel.: 974 566 258

npor. Ing. Pavel Barva
vedoucí dopravního inspektorátu

z. r. por. Ing. Miroslav Vápeník
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RWE GasNet, s.r.o.

Klišská 940
40117 Ústí nad Labem
I www.rwe-distribuce.cz
IČ: 27295567
DIČ: CZ27295567

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 23083
dne 1. 10. 2009

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 17663193/0300

 
Atelier Aurum s.r.o.
Jiráskova 21
Zelené Předměstí
53002 Pardubice

Číslo protokolu
162461

Číslo stavby
8800082342

Datum
24.06.2015

Věc: 

Protokol o zajištění kapacity 

Název stavby:
POZK Libišany - p.č.542/1, STL plynovod a přípojky 27 RD

Žadatel
 

Atelier Aurum s.r.o.

Jiráskova 21

Zelené Předměstí

53002 Pardubice

Stavebník
 

Atelier Aurum s.r.o.

Jiráskova 21

Zelené Předměstí

53002 Pardubice

  
Územní identifikace stavby

Obec: Libišany

Katastrální území: Libišany

Dotčené pozemky - p.č.: 542/1

Datum výstavby

Předpokládaný termín realizace PZ nebo samostatně budované plynovodní přípojky: 2018 

Stanovisko provozovatele distribuční soustavy

http://www.rwe-distribuce.cz
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RWE GasNet, s.r.o.

Klišská 940
40117 Ústí nad Labem
I www.rwe-distribuce.cz
IČ: 27295567
DIČ: CZ27295567

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 23083
dne 1. 10. 2009

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 17663193/0300

Společnost RWE GasNet, s.r.o., (dále jen „PDS") je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „DS") a 
nebude investorem níže uvedeného PZ. PDS upozorňuje stavebníka/žadatele, že PZ může být provozováno 
pouze na základě licence na distribuci plynu, udělené podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 
o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá 
z pozdějších předpisů, provozování samostatné plynovodní přípojky musí být zajištěno tak, aby se nestala 
příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.  
  
V případě budování samostatné plynovodní přípojky pro více odběrných míst  předloží stavebník/žadatel 
projektovou dokumentaci připojení pro příslušné veřejnoprávní řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k vydání stanoviska PDS na příslušné pracoviště 
RWE Distribuční služby, s.r.o., případně JMP DS, s.r.o., regionální operativní správu sítí (viz Kontaktní systém 
RWE: „Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení“). Podmínkou její akceptace je zpracování autorizovaným 
projektantem dle zákona č. 360/1992 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.   
  
Způsob zajištění provozování musí stavebník/žadatel prokázat nejpozději před připojením PZ k DS. Podmínkou 
zajištění distribuce je uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě mezi stavebníkem/žadatelem a PDS. 
   
Bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách PDS  - Připojení více odběrných míst (http://www.
rwe-distribuce.cz/cs/rozsireni-ds-o-vice-odbernych- mist/). 
  
PDS potvrzuje kapacitní možnost připojení objektu do výše garantovaného příkonu.

Garantovaný příkon:
Celkový disponibilní příkon za kategorie DOM, MO, SO, VO: 52,00 [m³/hod].

 Místo připojení
Místem připojení k DS je:

STL

plynovod DN/dn 160 (PE lineární)

ID 1043864

  viz přiložená situace*u č.p.128
* Konkrétní místo napojení bude upřesněno v PD.

Uvažovaná výstavba 

Pro připojení objektu k DS je potřebné vybudovat následující PZ:

Typ PZ Tlakový 
stupeň

Materiál / výkon   
[m³/hod]

Dimenze Délka [m] Počet přípojek/Kusy*

Plynovod STL PE lineární 63 275,00

Přípojka do 6 m STL PE lineární 32 122,00
* V případě jiného typu PZ, např. regulační stanice, odorizační stanice atd.

Platnost a vydání protokolu o zajištění kapacity
Protokol o zajištění kapacity (dále jen „Protokol") je platný do uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o 
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní/nájemní nebo 
Smlouvy o podmínkách provozu propojených plynárenských soustav (dále jen „Smlouva"), nebo připojením PZ 
k DS, případně v případě změny údajů do vydání nového Protokolu, nejdéle však do  24.06.2017. Nebude-li v 
uvedené lhůtě uzavřena Smlouva nebo PZ připojeno k DS ve smyslu vyhlášky 62/2011 Sb. o podmínkách 
připojení k plynárenské soustavě, zaniká závazek PDS stavebníkovi/žadateli rezervovat distribuční kapacitu 
podle tohoto Protokolu. Bude-li záměr stavebníka/žadatele na připojení k DS trvat i po uplynutí uvedené lhůty, 
musí požádat o vydání nového Protokolu.
Protokol vystavuje společnost  RWE GasNet, s.r.o.  

Požadavek na změnu jakéhokoliv z údajů, uvedených v tomto Protokolu, je nutné řešit žádostí o vydání nového 
Protokolu.

Upozornění na SKAO, která se nachází v blízkosti. Bezpečnostní pásmo PKO - anodového uzemnění zasahuje 
na pozemkové parcely v zájmové lokalitě.

V případě další korespondence nebo jednání v této věci (změna stavby) uvádějte číslo Protokolu, uvedené 
v záhlaví tohoto dopisu. 
  
Kontaktní systém RWE je dostupný na internetových stránkách PDS (http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-
system/), případně je možno se obrátit na Zákaznickou linku RWE: 840 11 33 55.

http://www.rwe-distribuce.cz
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni
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RWE GasNet, s.r.o.

Klišská 940
40117 Ústí nad Labem
I www.rwe-distribuce.cz
IČ: 27295567
DIČ: CZ27295567

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 23083
dne 1. 10. 2009

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 17663193/0300

Zpracoval
Jméno, příjmení: Michaela Kosařová

Pracovní pozice: technik rozvoje DS

Pracoviště: odbor rozvoje a obnovy DS

Společnost: RWE GasNet, s.r.o.

Telefon: +420495563936

E-mail: michaela.kosarova@rwe.cz

Přílohy:

Neuvedeno

Použité pojmy a zkratky
PDS   Provozovatel distribuční soustavy – fyzická či právnická osoba, která provozuje distribuční soustavu a je držitelem licence na distribuci plynu 
DS     Distribuční soustava – vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek ve 
          vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a souvisejících technologických objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a 
          zařízení k převodu informací pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, který není přímo propojen s kompresními 
          stanicemi a na kterém zajišťuje distribuci plynu držitel licence na distribuci plynu 
PZ     Plynárenské zařízení – plynovody, plynovodní přípojky a technologické objekty s nimi související  
PD     Projektová dokumentace 
Plynovodní přípojka   plynárenské zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a končené před hlavním uzávěrem plynu, za nímž pokračuje 
                                  odběrné plynové zařízení zákazníka

http://www.rwe-distribuce.cz
mailto:michaela.kosarova@rwe.cz
















ŽADATEL

Atelier Aurum s.r.o.

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE

0100430496 840 840 840 17.06.2015

Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Územní studie pro lokalitu Z04 ÚP Libišany

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100430496 ze dne 17.06.2015 o sdělení existence energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje energetické zařízení typu:

střet
síť VN

 Podzemní síť
síť NN síť VVN

střet
 Stanice
 Nadzemní síť střet

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
ve znění pozdějších předpisů (dále jen                                    ). Přibližný průběh tras energetických zařízení
zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo
několik kabelů.

"energetický zákon"

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro
podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo
přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o
přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území
se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před
započetím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840  840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím
bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 17.12.2015 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je
taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |

tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860

e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Plzeň

ČEZ Distribuce, a. s.



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených
důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné
právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze
pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014

2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízeníIng. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti
ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |

tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860

e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Plzeň

ČEZ Distribuce, a. s.















Dobrý den, 
V příloze zasílám požadované vyjádření. Bohužel do celé severní části Libišan mám přívod pouze 30p., 
proto je napojovací bod až SR4, kde je dostatečná kapacita. V lokalitě bude nutné opět vhodně 
rozmístit účastnické rozvaděče. 
  
S pozdravem 
  
  
Miloš Moravec  
Senior specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť 
  
►Česká telekomunika ční infrastruktura a.s.  
Akademika Bedrny 365  500 03  Hradec Králové 
m:  +420 606 653 887 
milos.moravec@cetin.cz 
  
  
  
  
From: Michal Izák [mailto:aurum@aurumroom.cz] 
Sent: Monday, June 15, 2015 2:49 PM 
To: milos.moravec@o2.cz 
Subject: Zadost o napojovaci bod pro lokalitu 
  
Dobrý den, 
v příloze emailu Vám posílám žádost (+situaci) o určení možného bodu napojení pro lokalitu 
v k.ú. Libišany - kapacita 27 RD. 
  
Děkuji za spolupráci a přeji hezký den 
  
  
Michal Izák 
Atelier Aurum s.r.o. 
Jiráskova 21 
530 02 Pardubice 
  
tel.: 46 661 2213-14 
aurum@aurumroom.cz 
 
 
Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich 
změny jsou společností O2 Czech Republic a.s. uzavírány v písemné formě nebo v podobě a postupem podle příslušných všeobecných podmínek společnosti O2 Czech 
Republic a.s., a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou na základě písemného pověření. Smlouvy o smlouvě budoucí 
jsou uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem. Podmínky, za nichž O2 Czech Republic a.s. přistupuje 
k jednání o smlouvě a jakými se řídí, jsou dostupné zde. 
 
The content of this message is intended for communication purposes only. It does neither represent any contract proposal, nor its amendment or acceptance of any 
potential contract proposal. O2 Czech Republic a.s. concludes contracts or amendments thereto in a written form or in the form and the procedure in accordance with 
relevant general terms and conditions of O2 Czech Republic a.s., if all requirements are agreed. Contracts are concluded by an authorized person entitled on the basis 
of a written authorization. Contracts on a future contract are concluded solely in a written form, self-signed or signed by means of an advanced electronic signature. 

From:  Moravec Miloš <milos.moravec@cetin.cz>
To:  Michal Izák <aurum@aurumroom.cz>
Subject:  RE: Zadost o napojovaci bod pro lokalitu
Date sent:  Tue, 16 Jun 2015 12:42:38 +0000
Forwarded by:  "Atelier Aurum" <iva@aurumux.aurum.local>
Forwarded to:  Michal@aurum.local
Date forwarded:  Wed, 17 Jun 2015 07:18:13 +0200
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The conditions under which O2 Czech Republic a.s. negotiates contracts and under which it proceeds are available here. 

 
 
Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich 
změny jsou společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uzavírány v písemné formě nebo v podobě a postupem podle příslušných všeobecných podmínek 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou na základě 
písemného pověření. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem. 
 
The content of this message is intended for communication purposes only. It does neither represent any contract proposal, nor its amendment or acceptance of any 
potential contract proposal. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. concludes contracts or amendments thereto in a written form or in the form and the procedure in 
accordance with relevant general terms and conditions of Česká telekomunikační infrastruktura a.s., if all requirements are agreed. Contracts are concluded by an 
authorized person entitled on the basis of a written authorization. Contracts on a future contract are concluded solely in a written form, self-signed or signed by means 
of an advanced electronic signature 
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