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ZMĚNA č.1
ÚZEMNÍHO

PLÁNU

LIBIŠANY
Zastupitelstvo obce Libišany, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití
ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává
Změnu č.1 územního plánu LIBIŠANY,
kterou se mění Územní plán Libišan takto:

I. Textová část
1.

V kapitole „a) Vymezení zastavěného území“ v čl.1. se nahrazuje datum 06/2013 datem
25.10.2017.

2.

V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systém sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. „Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“
se v čl.7. v tabulce „Zastavitelná plocha Z01“ v řádku „plocha“ nahrazuje číslo 2,62 (ha) číslem
1,45 (ha).

3.

V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systém sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. „Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“
se v čl.7. v tabulce „Zastavitelná plocha Z09“ v řádku „plocha“ nahrazuje číslo 2,87 (ha) číslem
2,72 (ha).

4.

V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systém sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. „Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“
se v čl.7. v tabulce „Zastavitelná plocha Z12“ v řádku „plocha“ nahrazuje číslo 0,55 (ha) číslem
0,37 (ha).

5.

V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systém sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. „Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“
se v čl.9. v tabulce „Zastavitelná plocha Z02“ v názvu tabulky doplňuje na konec text: , I/Z01.

6.

V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systém sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. „Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“
se v čl.9. v tabulce „Zastavitelná plocha Z02, I/Z01“ v řádku „Plocha změny“ doplňuje třetí
řádek: I/Z01.
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7.

V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systém sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. „Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“
se v čl.9. v tabulce „Zastavitelná plocha Z02, I/Z01“ v řádku „funkční vymezení“ doplňuje třetí
odrážka:


ZS – zeleň soukromá a vyhrazená (I/Z01)

8.

V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systém sídlení zeleně“ v podkapitole „c.3. Systém sídlení zeleně“ se v čl. 13. v tabulce
„Zastavitelná plocha Z17“ v řádku „lokální podmínky“ v první odrážce nahrazuje text:
komunikaci R35 textem dálnici D35.

9.

V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systém sídlení zeleně“ v podkapitole „c.3. Systém sídlení zeleně“ se v čl. 13. v tabulce „Plocha
změny v krajině K11“ v řádku „lokální podmínky“ v první odrážce nahrazuje text: R35 textem
D35.

10. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systém sídlení zeleně“ v podkapitole „c.3. Systém sídlení zeleně“ se v čl. 13. v tabulce „Plocha
změny v krajině K12“ v řádku „lokalizace“ nahrazuje text: silnic R35 textem dálnice D35 a za
text: a se doplňuje slovo silnice. Dále se v řádku „lokální podmínky nahrazuje text: R35 textem
D35.
11. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“
v podkapitole „d.1. Dopravní infrastruktura“ v čl. 14. písm. b) se nahrazuje text: rychlostní
silnice R35 textem dálnice D35.
12. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“
v podkapitole „d.1. Dopravní infrastruktura“ v čl. 15. odst. 2) písm. c) se nahrazuje text: silnici
R35 textem D35.
13. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“
v podkapitole „d.1. Dopravní infrastruktura“ v čl. 15. odst. 2) písm. d) se nahrazuje text: R35
textem D35.
14. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“
v podkapitole „d.5. Požadavky civilní ochrany“ v čl. 27 písm. b) se ve druhé větě nahrazuje
text: rychlostní silnice R35 textem dálnice D35.
15. V kapitole e) „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 a podobně“
v podkapitole „e.3 Návrh systému ÚSES“ v čl.30. v odstavci a) v první odrážce se nahrazuje
číselné označení RBK 9910 číslem 1279.
16. V kapitole „f) 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)“ v podkapitole „f.3. Základní podmínky ochrany
krajinného rázu“ v čl. 58 se v odst. a) v první odrážce nahrazuje text: silnice R35 textem
dálnice D35.
17. V kapitole „f) 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
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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)“ v podkapitole „f.3. Základní podmínky ochrany
krajinného rázu“ v čl. 58 se v odst. a) ve druhé odrážce nahrazuje text: silnice R35 textem
dálnice D35.
18. V kapitole g) „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“ v podkapitole „g.1. Veřejně prospěšné stavby“ v čl.61.se
v tabulce A. Dopravní infrastruktura pro VPS VD1 v popisu VPS nahrazuje text: silnici R35
textem dálnici D35.
19. V kapitole g) „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“ v podkapitole „g.2. Veřejně prospěšná opatření“ v čl.62.
v první tabulce se nahrazuje číselné označení RBK 9910 číslem 1279.
20. V kapitole h) „Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,
pro které lze uplatnit předkupní právo“ v podkapitole „h.3. Veřejná prostranství“ v čl.67 se
v tabulce ve sloupci „Čísla pozemků“ zrušují čísla pozemků: 1055, 1056 a 837/16 (část) a
doplňují se čísla pozemků:
1056/5, 1056/4, 1056/3, 1056/2, 1056/1, 1055/1, 1055/8, 1055/7, 1055/6
21. V kapitole j) „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“ v čl.69. se
v posledním odstavci doplňuje před text „územního plánu Libišany“ text: Změny č.1

II. Grafická část Změny č.1 územního plánu Libišany
Grafická část Změny č.1 ÚP Libišany obsahuje výřezy těchto grafických příloh, které byly
součástí „výrokové části“ platného územního plánu:
I.B1
I.B2
I.B4

Výkres základního členění území
Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1:5000
1:5000
1:5000
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PLOCHA ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
HRANICE ZASTAVITELNÉ PLOCHY V ŘEŠENÉ LOKALITĚ DLE ÚP
HRANICE ZASTAVITELNÉ PLOCHY UPRAVENÁ

I/a

OZNAČENÍ ŘEŠENÉ LOKALITY
ZASTAVITELNÁ PLOCHA V SOULADU S ÚP

Z01

I/Z01

ZASTAVITELNÁ PLOCHA VYMEZENÁ VE ZMĚNĚ č.1
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koncepce uspořádání krajiny

ZMĚNA č. 1
STAV
NÁVRH

ARCHITEKTURA URBANISMUS

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
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HRANICE ZASTAVITELNÉ PLOCHY V ŘEŠENÉ LOKALITĚ DLE ÚP
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HRANICE ZASTAVITELNÉ PLOCHY UPRAVENÁ

I/a

OZNAČENÍ ŘEŠENÉ LOKALITY
OZNAČENÍ ZASTAVITELNÉ PLOCHY V SOULADU S ÚP

Z01

I/Z01

OZNAČENÍ ZASTAVITELNÉ PLOCHY VYMEZENÉ VE ZMĚNĚ č.1

1

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ - FUNKČNÍ VYUŽITÍ
PLOCHY BYDLENÍ
BI1, BI2

bydlení v rodinných domech - příměstské
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

PV1

veřejná prostranství - uliční prostory
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

plochy smíšené obytné - komerční

SK

PLOCHY ZELENĚ (sídelní)
ZS

zeleň soukromá a vyhrazená

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
RBK 1279

regionální biokoridr

výřez 2
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RBK 1279
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Z01
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PLOCHY a KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA
VYBRANÁ VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
PP1

veřejná prostranství (PP1)
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