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      Řešeným územím Územního plánu Libina jsou následující katastrální území :  
 
 

Horní Libina  682 845 

Dolní Libina    682 837 

Obědné                  682 853 

 
      Celková výměra řešeného území je 2726 ha. 

    Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s §58 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu. Nově zastavěné pozemky byly aktualizovány 
k datu 12. ledna 2015.                                                       
       Hranice zastavěného území je zakreslena ve Výkrese základního členění území, 
dále pak v Hlavním a Koordinačním výkrese. Je také součástí Výkresu předpokládaných 
záborů zemědělského půdního fondu.  

 

V rámci územního plánu jsou navržena následující koncepční opatření, která vytvářejí 
podmínky pro udržitelný rozvoj území : 

 

  

- zpřesnění vymezení jednotlivých prvků (index NP) 

- návrh doplnění nefunkčních prvků systému- zvýšení 
ekologické stability území  

- vymezení doplňkových opatření - interakčních prvků 
v rámci ploch doprovodné zeleně (index X) 

- rozšíření ploch sídelní zeleně – zeleně na veřejných 
prostranstvích (index ZV),ochranné zeleně (index ZO) 
a soukromé zeleně (index ZS) 

- rozšíření prvků územního systému ekologické 
stability (index NP) 

- vymezení ploch poldrů (index  NSpzv) 

- doplnění zásobování v nových zastavitelných 
plochách 

- doplnění systému pro nové zastavitelné plochy 

- vymezení ploch pro umístění větrných elektráren 
(index VX), výroba energie, která neprodukuje emise, 
nezatěžuje odpady, malé zábory půdního fondu 
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- návrh přeložky silnice II. třídy, trasa vedena  mimo 
zastavěné území obce  

 

  

- návrh nových ploch pro výrobu a skladování – 
drobná a řemeslná výroba  (index VD) 

- možnost územního rozvoje ploch pro výrobu a 
skladování – lehký průmysl (index VL) 

- v rámci vymezení charakteristik využití ploch 
smíšených obytných – možnost umístění komerčních 
zařízení a nerušících výrobních provozů (index SV) 

- návrh ploch pro bydlení v rodinných domech (index 
BV, BI), zamezení migrace obyvatelstva z obce, 
možnost přílivu mladých rodin z jiných sídel  

 

  

- návrh ploch pro bydlení – v rodinných domech - 
venkovské typu (index BV) a městského typu (index 
BI) 

- návrh ploch smíšených obytných  – venkovských 
(index SV) 

- rozšíření ploch občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury (index OV) 

- rozšíření ploch občanského vybavení – komerční 
zařízení malá a střední (index OM) 

- možnost umístění občanského vybavení v rámci 
ploch bydlení venkovského typu a smíšeného 
obytného území venkovského (indexy BV, SV) 

- návrh nových místních komunikací – zpřístupnění 
nových zastavitelných ploch (index DS) 

- návrh nových účelových komunikací – zlepšení 
prostupnosti krajiny (index DS) 

 

  2.2.1 Ochrana přírodních hodnot v území  

- respektovat vyhlášené prvky ochrany přírody v území, v době zpracování územního 
plánu se jedná o:  

 

CZ0713734 

Libina – U 
Černušků 
 

Horní Libina  
 

- půdní prostor 
výměnku 
bývalého statku – 
letní kolonie 
netopýra brvitého  0,055 
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LILIOVNÍK 
TULIPÁNOKVĚTÝ 

 
Horní Libina  

vzácný strom z čeledi 
Šácholanovitých, ve 
výšce 130 m má obvod 
kmene 324 cm, výška 
27m  

636/1 
v k.ú. 
Horní 
Libina 

 

- chránit vodní toky v řešeném území  

 Řeka Oskava, Mladoňovský potok, 
Libinský potok, Račí potok, Obědnovský 
potok a jejich přítoky  

 -posílení významu vodních toků jako důležitého 
přírodního prvku v krajině, jejich vymezení jako 
součást biokoridorů případně doplňkových opatření 
ÚSES 
- zachování přirozeného koryta toků  
- zajištění ochrany a doplnění doprovodné zeleně 
podél toků  

 

2.2.2 Ochrana urbanistických a kulturních hodnot v území 

 

(chráněné dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

v platném znění) 

katastrální území Horní Libina 
a) R.Č. 15094/8-985 – kostel sv. Jiří se sochou 

sv. Jana 
Nepomuckého, sochou 
P. Marie a sousoším 
Kalvárie  

        - situovaný na st. p. 48 a p.č. 2819/1 
b)  R.Č. 24012/8-987 – kaplička Loučení   

- situovaná na p.č. 2180 
c) R.Č. 19427/8-989 – mauzoleum s alejí  

- situované na p.č.2213/2 a st.p. 2216 
d) R.Č. 18674/8-988 – sousoší Kalvárie se 

zábradlím  
-situované na p.č.3933 

e) R.Č. 33641/8-986 – sousoší Kalvárie na 
hřbitově 
- situované na p.č. 2220 

f) R.Č. 41234/8-2131– sloup se sousoším 
Nejsvětější Trojice  
- situovaný na p.č. 701 

g) R.Č. 39151/8-990 – městský dům čp. 204  
-situovaný na st.p. 388/1      

h) R.Č. 25798/8-991 – vila čp. 521 tzv. 
Langrova - situovaná na st.p. č. 516  

katastrální území Dolní Libina  
i) R.Č. 100116       – socha sv. Jana 

Nepomuckého  
  - situovaná na p.č. 469 

katastrální území Obědné  
j) R.Č. 22956/8-992 – venkovská usedlost čp. 

8 
- situovaná na st.p. č.46/1 

- zajistit zachování a údržbu kulturních památek a 
jejich  prostředí v souladu s požadavky památkové 
péče a zabezpečení vhodného uplatnění kulturní 
památky 

 

celé řešené území  - v rámci každého objektu, který předpokládá 
realizaci zemních prací, je nutno postupovat ve 
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 smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění 

 

- územní plán vymezuje v řešeném území následující památky místního významu: 

 

k.ú. Horní Libina 

Kaple P. Marie              - situovaná na p.č. 2732/2 

Kaple sv. Rocha      - situovaná na p.č. 2824/1 

Kříž se skulpturou Ukřižovaného Krista - situovaný na p.č. 1045 u základní školy 

Kříž             - situovaný na p.č. 3064 

Silniční most v centru obce  - most na místní komunikaci přes Mladoňovský potok 
u kostela sv. Jiří; kamenný o jedné parabolické 
klenbě z roku 1867; p.č. 2614/1, 2819/1 a 2829/1 
v k.ú. H. Libina 

Silniční most  - most na místní komunikaci přes Mladoňovský potok 
u čp. 243; kamenno-cihlový o dvou polokruhových 
klenbách postavený cca v 19.stol. ; p.č. 2824/1, 
2819/2 a 2829/1 v k.ú. H. Libina 

Usedlost čp. 167         - situovaná na stp. 325 

Usedlost čp. 205                        - situovaná na stp. 389/1 

Usedlost čp. 224 - situovaná na stp. 414 

Usedlost čp. 243                         - situovaná na stp. 447/1 

Vila čp. 555 - situovaná na stp. 547 

Obytný objekt čp. 281                    - situovaný na stp. 481    

Obytný objekt čp. 309                    - situovaný na stp. 480    

Kříž se skulpturou Ukřižovaného Krista  -dřevěný na p.č. 2517/1 

Památník obětem II. světové války  - v centru obce na p.č. 2866 

Kříž u silnice II.třídy v sousedství 
Moravských drátoven Libina 

- dřevěný, na p.č. 3196 

k.ú. Dolní Libina  

Kaple sv. Antonína   - situovaná na p.č. st. 1    

Kříž se skulpturou Ukřižovaného Krista, 
tzv. Klugův  

- situovaný na p.č. 222/1 u kaple, kamenný z roku 
1859 

Centrální hřbitovní kříž se skulpturou 
Ukřižovaného Krista, tzv. Weigelův  

- situovaný na p.č. 844, kamenný z roku 1889 

Usedlost čp. 1 - situovaná na p.č. 715 a 716 

Usedlost čp. 10 – mlýn  - situovaná na p.č. 686 

Usedlost čp. 40 - situovaná na p.č. 214 

Usedlost čp. 125 - situovaná na p.č. 483 

Kříž se skulpturou Ukřižovaného Krista  - kamenný z roku 1851 na p.č. 574 

Památník obětem I. světové války  - z roku 1924, před hřbitovem na p.č. 849 
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k.ú. Obědné  

Kaple sv. Antonína Paduánského - situovaná na stp. 49  

Kříž dřevěný s litinovou skulpturou 
Ukřižovaného Krista 

- situovaný na p.č. 755/1 před kaplí  

Kříž se skulpturou Ukřižovaného Krista - situovaný na p.č. 755/5, kamenný  

Centrální hřbitovní kříž  - situovaný na p.č. 594/4 

Usedlost čp. 31 - situovaná na stp. 11  

Usedlost čp. 66 - situovaná na stp. 5   

Usedlost č.e.102 - situovaná na stp. 35   

 

Regulativ pro památky místního významu  - nepřipouštějí se architektonické změny 
objektů, naopak žádoucí je zachování a rehabilitace dochované historické podoby. U 
drobných sakrálních staveb je nepřípustná změna jejich lokalizace. Nepřípustné je také 
umístění zařízení, případně podpor liniových staveb technické infrastruktury v jejich 
bezprostředním sousedství. 

 

Centrum obce s dominantou kostela a 
souvisejícími plochami veřejné zeleně   

 

- centrum občanského vybavení u silnice II. třídy ve 
střední části obce, nacházejí se zde kulturně 
hodnotné objekty areálu kostela, Langerova vila čp. 
521 a městský dům čp. 204, v plochách veřejné 
zeleně pak mauzoleum s alejí. V prostoru převládá 
dvoupodlažní měšťanská zástavba, čistota hmotového 
řešení narušena výrazným prodejním objektem ve 
východní frontě zástavby.  

- úprava parteru, provést  hmotové odlišení 
ploch pro provoz motorové dopravy, pro 
dopravu v klidu, pro pohyb pěších  

- upravit veřejnou zeleň, zlepšit úroveň 
městského mobiliáře  

Areál volnočasových  aktivit  - areál tělovýchovných a rekreačních zařízení 
v sousedství centra obce  

- rozšiřovat nabídku sportovních zařízení  

- zlepšit kvalitu architektonického výrazu 
objektů zázemí sportoviště  

- doplnit parkovací plochy 

- doplnit zeleň, upravovat ji  přírodně 
krajinářským stylem 

Zástavba podél návsi v Obědné  - původní sídelní struktura – návesní ulicové 
vsi s protáhlou návsí, využívanou pro 
veřejnou zeleň, narušena  vedením 
železniční tratě v západní části 

-  zástavba je představována obdélnými 
zemědělskými usedlostmi, tzn. obytné 
objekty jsou doplněny také hospodářským 
zázemím  

- výšková hladina zástavby – jedno nadzemní 
podlaží s podkrovím 

- sedlové střechy  

- v ploše veřejného prostranství  neumísťovat 
žádné soukromé stavby (přístřešky pro auto, 
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apod.) neoplocovat ani částečně tento 
prostor 

- nově doplňovaná zástavba bude respektovat 
stávající krajinný ráz zástavby. U staveb 
odlišujících se svým řešením od okolní 
zástavby bude požadováno odborné 
posouzení návrhu a odůvodnění přijatého 
řešení 

 

  

 

 
Plošné uspořádání území    
- z hlediska funkčního využití rozvíjet v obci zejména plochy bydlení různých forem:  

 
         A)bydlení v rodinných domech – městské  
             - rozšířit tuto funkci v lokalitě Berlín u krajské silnice (Z3/BI) a v lokalitě U 

Mlýna –oboustranné obestavění místní komunikace (Z6/BI) 
             - menší lokalita ve směru k Obědnému (Z5a/BI) 
         B) bydlení v rodinných domech – venkovské  

    - rozvíjet zejména v jihozápadní části obce s cílem maximálně využít 
stávající veřejnou infrastrukturu - lokalita Pod Bradlem (Z12/BV, Z15/BV), 
lokalita Pod Garážemi (Z13/BV), lokalita U Obědnovského potoka 
(Z14/BV), lokalita Pod Kapličkou (Z16/BV, Z19/BV),lokalita Pod 
Drápalovým kopcem (Z23/BV), lokalita U Mladoňovského potoka (Z24/BV), 
menší lokalita v severní části H. Libiny (Z1/BV) 
 

                    - v místní části Obědné je tato forma bydlení rozvíjena ve východní části 
zastavěného území (Z31/BV, Z32/BV a Z33/BV)  

         C) bydlení v bytových domech 
- v řešeném území je tato forma považována za stabilizovanou, při respektování 
prostorových regulativů je možné jednotlivé stavby umisťovat v plochách výše 
uvedených forem bydlení  

  
  
- prostor podél nejvíce frekventované krajské silnice II. třídy využít pro umístění 

ploch smíšeného obytného území, v kterém je možné objekty pro bydlení doplnit 
komerčními aktivitami; rozvoj této funkce je uvažován v lokalitě přestavby P5 u 
výrobní zóny a v menším rozsahu pak v západní části Obědné (Z34/SV a Z35/SV) 

- prostor podél krajské silnice II. třídy ve střední části zastavěného území chápat 
jako centrum obce a směřovat do tohoto prostoru objekty občanského vybavení 
místního a nadmístního významu (smíšené území obytné – v centrech sídel, 
občanské vybavení – veřejná infrastruktura) 

- severovýchodně od středu obce zachovat a dále rozvíjet areál volnočasových 
aktivit – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  

- občanské vybavení – veřejnou infrastrukturu rozvíjet také v sousedství 
stabilizovaných ploch u Domova důchodců (Z4/OV) 

- proluku v zástavbě u silnice II. třídy využít pro rozvoj občanského vybavení 
komerčního charakteru (Z10a,b/OM) 

- volný prostor mezi výrobní zónou a navrhovanou přeložkou silnice II. třídy využít 
pro další rozvoj výrobní funkce v území (Z8/VL a Z9/VL) 
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- u frekventovaných komunikací v Dolní Libině umožnit rozvoj podnikatelských 
aktivit v oboru drobné a řemeslné výroby – lokalita U čistírny (Z25/VD), lokalita U 
Kompostárny (Z28/VD a Z29/VD), lokalita Na Šumvaldským (Z30/VD) 

 
 

Prostorové uspořádání území  

- nově budované objekty citlivě začlenit do stávajícího zastavěného území. Mimo 
obytné skupiny městského typu bydlení dávat přednost volnému řazení objektů před 
pravidelnou uliční zástavbou, která je tomuto prostoru cizí 

 
- dbát na to, aby novostavby i rekonstrukce respektovaly dochovaný ráz osídlení, 

typické proporce domů a nevyčnívaly z jejích obrysů. Vedle použitých objemů a tvarů 
hraje v panoramatických pohledech velký vliv uplatněná barevnost, v daném měřítku 
zástavby zejména barva střešní krytiny. V řešeném území je třeba se vyvarovat cizích 
výrazných barev (např. zelené, modré, modrošedé). U souvisejících funkčních  a 
urbanistických celků je třeba používat jednotnou barvu střešní krytiny (např. obytná i 
hospodářská část  zemědělské usedlosti, uliční fronta, výrobní areál, apod.)  

- při umisťování nových objektů je třeba respektovat pohledové dominanty v území 
(věž kostela a kaplí) 

- v navrhovaných rozvojových plochách pro výrobu a skladování  je nepřípustné 
umístění nových výškových skladovacích objektů 

 
- obytné objekty v nově navrhovaných zastavitelných plochách sousedících s krajskými 

silnicemi umisťovat ve vzdálenosti minimálně 10 m od těchto komunikací 

 

 

V návrhu územního plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy: 
 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Horní Libina  

Stávající funkční využití:  plochy zemědělské –NZ        

Navrhované funkční využití:  plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

Specifické podmínky:  

- respektovat průběh komunikačního vedení včetně jeho ochranného pásma podél 
západní hranice lokality  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající místní komunikace vedené podél 
západní  hranice lokality      

Zásobování vodou: individuálně; v návrhu územního plánu je uvažováno s prodloužením 
zásobovacího řadu veřejného vodovodu i do tohoto prostoru 

Odvádění odpadních vod: individuálně,dle platných právních předpisů     

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1128 

Výměra lokality: 0,93 ha  
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Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Horní Libina 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské – NZ                        

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – městské – BI   

Specifické podmínky:  

- při umisťování konkrétních objektů je třeba respektovat průběh komunikačního 
vedení včetně jeho ochranného pásma  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná z krajské silnice III. třídy  

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad je veden jihovýchodně a 
západně od lokality 

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka vedena západně od 
lokality            

Zásobení el. energií: ze stávající TS 983, u které lze zvýšit transformační výkon 

Výměra lokality: 1,35 ha  

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Horní Libina 

Stávající funkční využití:  zeleň – soukromá a vyhrazená -ZS, plochy zemědělské- NZ         

Navrhované funkční využití:  občanské vybavení – veřejná infrastruktura- OV 

Specifické podmínky:  

 - v severozápadní části lokality respektovat při umisťování konkrétních objektů 
primerní el. vedení včetně jeho ochranného pásma  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající místní komunikace, která je vedena 
jižně od lokality 

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad je veden jižně  od lokality  

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka vedena jižně  od 
lokality            

Zásobení el. energií: ze stávající TS 983, u které lze zvýšit transformační výkon 

Výměra lokality: 0,88 ha  

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské -NZ                       

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – městské -BI 
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Specifické podmínky:  

 - respektovat návrh rozšíření místních a účelových komunikací v předmětném prostoru  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: pro zpřístupnění lokality je třeba vybudovat severní část navržené 
místní komunikace – Z5b/DS 

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad je veden severovýchodně  
od lokality  

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka vedena 
severovýchodně od lokality            

Zásobení el. energií: ze stávající TS 972 

Výměra lokality: 0,05 ha 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské - NZ                       

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční - DS   

Specifické podmínky:  

 - navržena za účelem zpřístupnění územní rezervy pro bydlení a ploch nezastavěného 
území v předmětném prostoru  

Výměra lokality: 0,63 ha 

 
 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Horní Libina 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské – NZ           

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – městské -BI 

Specifické podmínky:  

- při umisťování konkrétních objektů je třeba respektovat průběh komunikačního vedení 
včetně jeho ochranného pásma 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající místní komunikace vedené podél 
západní a stávající účelové komunikace vedené podél jihovýchodní 
hranice lokality 

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad je veden západně od lokality  

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka vedena jihozápadně od 
lokality            

Zásobení el. energií: ze stávající TS 892 

Výměra lokality: 0,71 ha  
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Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Horní Libina 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské -NZ, zeleň – soukromá a vyhrazená - ZS 

Navrhované funkční využití:  výroba a skladování – lehký průmysl – VL     

Specifické podmínky: 

- při umisťování konkrétních staveb  bude respektován průběh primerního el. 
vedení včetně jeho ochranného pásma  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávajících účelových komunikací, vedených 
podél východní a jižní hranice lokality 

Zásobování vodou:  prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, stávající řad 
je veden západně od lokality  

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka je vedena západně od 
lokality         

Zásobení el. energií: ze stávající TS 9030 a TS 9202 

Výměra lokality: 2,96 ha 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Horní Libina 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské - NZ                       

Navrhované funkční využití:  výroba a skladování – lehký průmysl – VL     

Specifické podmínky: 

- při umisťování konkrétních staveb bude respektováno ochranné pásmo el. vedení 
v severní části lokality  

- lokalita se nachází v ochranném pásmu zařízení pro obranu státu, konkrétní 
výstavba musí splňovat podmínky tohoto ochranného pásma 

- při umisťování konkrétních staveb bude respektováno průběh radiokomunikačního 
vedení nad předmětnou lokalitou a telekomunikačního vedení podél hranic 
lokality  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající krajské silnice vedené podél 
západní hranice lokality  

Zásobování vodou:  z  veřejného vodovodu, stávající řad je veden západně od lokality  

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka je vedena západně od 
lokality         

Zásobení el. energií: ze stávající TS 986  

Výměra lokality: 2,61ha 
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Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Horní Libina 

Stávající funkční využití:  plochy zemědělské - NZ          

Navrhované funkční využití:  občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední - 
OM 

Specifické podmínky:  

-  lokalitaZ10a/OM se nachází v ochranném pásmu zařízení pro obranu státu, 
konkrétní výstavba musí splňovat podmínky tohoto ochranného pásma 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná z krajské silnice vedené podél 
severovýchodního okraje lokality  

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad je veden severovýchodně 
od lokality  

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka vedena jižně  od 
lokality            

Zásobení el. energií: ze stávající TS 987 

Výměra lokality: 0,74 ha  

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Horní Libina 

Stávající funkční využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
- NSpz 

Navrhované funkční využití:  rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI 

Specifické podmínky:  

- při umisťování konkrétních objektů bude respektováno ochranné pásmo lesa, 
které zasahuje severovýchodní část lokality  

- v jihozápadní části lokality bude respektován průběh lokálního biokoridoru podél 
Mladoňovského potoka          

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající účelové komunikace, vedené 
severovýchodně od lokality 

Zásobování vodou:  individuálně, dle platných právních předpisů  

Odvádění odpadních vod: individuálně dle platných právních předpisů  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 978 

Výměra lokality: 1,08 ha  

 
Číslo lokality

Název lokality: 
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Katastrální území : Horní Libina 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské -NZ                       

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

Specifické podmínky: 

- nové stavební parcely budou vymezeny tak, aby při oboustranném obestavění  
stávající komunikace byla splněna alespoň minimální vyhláškou požadovaná šířka 
veřejného prostranství v předmětném území        

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající místní komunikace vedené podél 
její severní hranice        

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází podél severní 
hranice lokality 

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka je vedena podél 
severní hranice lokality    

Zásobení el. energií: ze stávající TS 987  

Výměra lokality: 0,50 ha  

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Horní Libina 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské (NZ)                       

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

Specifické podmínky: 

-  severní část lokality se nachází v ochranném pásmu zařízení pro obranu státu, 
konkrétní výstavba musí splňovat podmínky tohoto ochranného pásma 

  -     nové stavební parcely budou vymezeny tak, aby při oboustranném obestavění  
stávající komunikace byla splněna alespoň minimální vyhláškou požadovaná šířka 
veřejného prostranství v předmětném území        

- při umisťování konkrétních staveb respektovat průběh zásobovacího řadu 
veřejného vodovodu a  komunikačního vedení včetně jejich ochranných pásem  

- respektovat umístění památkově hodnotného objektu  v předmětném prostoru 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající místní komunikace vedené podél 
východní hranice lokality  

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází předmětnou 
lokalitou       

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka je vedena východně od 
lokality    

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1209, u které lze zvýšit transformační výkon 

Výměra lokality: 1,70 ha  
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Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Horní Libina 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské - NZ                       

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

Specifické podmínky: 

  -     nové stavební parcely budou vymezeny tak, aby při oboustranném obestavění  
stávající komunikace byla splněna alespoň minimální vyhláškou požadovaná šířka 
veřejného prostranství v předmětném území        

- při umisťování konkrétních staveb respektovat průběh komunikačního vedení 
včetně jeho ochranného pásma  

- bude respektována kulturní památka v sousedství plochy, nově umisťované 
stavby nebudou situovány v jejím přímém sousedství 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající místní komunikace vedené podél 
východní hranice lokality  

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází východně od 
lokality       

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka vedena východně od 
lokality 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 985, u které lze zvýšit transformační výkon 

Výměra lokality: 1,70 ha  

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Horní Libina 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské -NZ                       

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

Specifické podmínky: 

- při umisťování konkrétních staveb respektovat průběh komunikačního vedení 
včetně jeho ochranného pásma  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávajících komunikací vedených podél 
severní, resp. východní hranice  

Zásobování vodou:  prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který 
prochází jihovýchodně od lokality  

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka je vedena východně 
od lokality    

Zásobení el. energií: ze stávající TS 985, u které lze zvýšit transformační výkon 

Výměra lokality: 0,79 ha  
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Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Horní Libina 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské -NZ                       

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

Specifické podmínky: 

- nové stavební parcely budou vymezeny tak, aby při oboustranném obestavění  
stávající komunikace byla splněna alespoň minimální vyhláškou požadovaná šířka 
veřejného prostranství v předmětném území      

- při umisťování konkrétních staveb respektovat průběh komunikačního vedení 
včetně jeho ochranného pásma    

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající místní komunikace vedené podél 
její východní hranice     

Zásobování vodou:  prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, stávající řad 
prochází východně od lokality 

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka je vedena východně od 
lokality              

Zásobení el. energií: ze stávající TS 987, u které lze zvýšit transformační výkon 

Výměra lokality: 1,28ha                           

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské - NZ                        

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční – účelová komunikace - 
DS 

Specifické podmínky:  

 - komunikace navržena pro zpřístupnění zemědělsky obdělávaných ploch 
v předmětném prostoru  

Výměra lokality: 0,03 ha                           

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské – NZ                       

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční – účelová komunikace - 
DS 

Specifické podmínky:  

 - komunikace navržena pro zpřístupnění zemědělsky obdělávaných ploch 
v předmětném prostoru  
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Výměra lokality:0,04 ha 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Horní Libina 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské  - NZ                      

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

Specifické podmínky: 

- nové stavební parcely budou vymezeny tak, aby při oboustranném obestavění  
stávající komunikace byla splněna alespoň minimální vyhláškou požadovaná šířka 
veřejného prostranství v předmětném území      

- při umisťování konkrétních staveb respektovat průběh komunikačního vedení 
včetně jeho ochranného pásma    

- součástí lokality je také související vymezená  plocha veřejného prostranství  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající místní komunikace vedené podél 
její východní hranice     

Zásobování vodou:  prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, stávající řad 
prochází východně od lokality 

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka je vedena východně od 
lokality              

Zásobení el. energií: ze stávající TS 987 a TS 988, u kterých lze zvýšit transformační 
výkon 

Výměra lokality: 2,91 ha                        

 
 
Číslo lokality

Název lokality: 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské - NZ                       

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční – účelová komunikace - 
DS 

Specifické podmínky:  

 - komunikace navržena pro zpřístupnění zemědělsky obdělávaných ploch 
v předmětném prostoru  

Výměra lokality: 0,03 ha                           

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Horní Libina 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské – NZ                       
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Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční – místní  komunikace - 
DS 

Specifické podmínky:  

 - komunikace navržena pro zpřístupnění zemědělských ploch v předmětném prostoru     

Výměra lokality:0,09 ha  

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Dolní Libina 

Stávající funkční využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
- NSpz 

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční – místní  komunikace - 
DS 

Specifické podmínky:  

 - komunikace navržena pro zpřístupnění navrhované zastavitelné plochy Z23/BV             

Výměra lokality:0,14 ha  

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Dolní Libina 

Stávající funkční využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
- NSpz 

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

Specifické podmínky: 

- nové stavební parcely budou vymezeny tak, aby při oboustranném obestavění  
stávající komunikace byla splněna alespoň minimální vyhláškou požadovaná šířka 
veřejného prostranství v předmětném území      

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající místní komunikace vedené podél 
východní  hranice, navrhováno je prodloužení této komunikace 
severní směrem a její propojení s místní komunikací severně od 
zastavitelné plochy (lokalita Z22/DS)    

Zásobování vodou:  prodloužením zásobovacího řadu veřejného vodovodu, stávající řad 
prochází podél východní hranice lokality 

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka je vedena podél 
východní hranice lokality   

Zásobení el. energií: ze stávající TS 988 a TS 989 

Výměra lokality: 1,68 ha 

 
Číslo lokality

Název lokality: 
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Katastrální území : Dolní Libina 

Stávající funkční využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
- NSpz 

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

Specifické podmínky: 

- nové stavební parcely budou vymezeny tak, aby při oboustranném obestavění  
stávající komunikace byla splněna alespoň minimální vyhláškou požadovaná šířka 
veřejného prostranství v předmětném území   

- podél toku Mladoňovského potoka respektovat pásmo pro údržbu toku  

- respektovat průběh radioreléové trasy nad okrajem lokality  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající místní komunikace vedené podél 
její západní hranice  

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází podél západní  
hranice lokality 

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka je vedena podél 
západní  hranice lokality   

Zásobení el. energií: ze stávající TS 989  

Výměra lokality: 1,24 ha 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Dolní Libina 

Stávající funkční využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
- NSpz 

Navrhované funkční využití: výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD             

Specifické podmínky: 

- při umisťování konkrétních objektů bude respektován průběh sítí technické 
infrastruktury včetně jejich ochranného pásma  

- v případě umístění výroby s negativním dopadem na životní prostředí bude podél 
jihozápadní hranice lokality realizována izolační zeleň  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající krajské silnice vedené podél její 
severní hranice a účelové komunikace, vedené podél jejího 
severovýchodního okraje  

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází lokalitou                      

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka je vedena předmětnou 
lokalitou  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 989  

Výměra lokality: 0,39 ha 
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Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Dolní Libina 

Stávající funkční využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
- NSpz 

Navrhované funkční využití: technická infrastruktura – inženýrské sítě – TI                      

Specifické podmínky: 

- prostor pro rozšíření obecní čistírny odpadních vod  

- bude respektována plocha pro založení lokálního biocentra jihovýchodně od 
lokality 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita bude napojena na komunikační plochy stávající čistírny  

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází  severozápadně od 
lokality                            

Zásobení el. energií: ze stávající TS 989 

Výměra lokality: 0,36 ha 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Dolní Libina 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské – NZ                                             

Navrhované funkční využití: výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD             

Specifické podmínky: 

- při umisťování konkrétních objektů bude respektován průběh primerního 
el.vedení včetně jeho ochranného pásma               

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající krajské silnice vedené podél její 
jižní hranice, resp. ze stávající účelové komunikace vedené podél 
východního okraje  lokality    

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází jihozápadně od 
lokality               

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka je vedena jižně od 
lokality    

Zásobení el. energií: ze stávající TS 990  

Výměra lokality: 1,29 ha                           

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Dolní Libina 
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Stávající funkční využití: plochy zemědělské – NZ                                             

Navrhované funkční využití: výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD             

Specifické podmínky: 

- při umisťování konkrétních objektů bude respektován průběh primerního 
el.vedení včetně jeho ochranného pásma               

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající krajské silnice vedené podél její 
jižní hranice, resp. ze stávající účelové komunikace vedené podél 
západního okraje lokality     

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází jihozápadně od 
lokality               

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka je vedena jižně od 
lokality    

Zásobení el. energií: ze stávající TS 990  

Výměra lokality: 1,28 ha                           

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Dolní Libina 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské – NZ                                                

Navrhované funkční využití: výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD             

Specifické podmínky: 

- při umisťování konkrétních objektů bude respektován průběh sítí technické 
infrastruktury včetně jejich ochranného pásma  

- východní část lokality se nachází v ochranném pásmu zařízení pro obranu státu, 
konkrétní výstavba musí splňovat podmínky tohoto ochranného pásma 

- bude respektována doprovodná zeleň podél krajské silnice severně od lokality       

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající krajské silnice vedené podél její 
severní hranice  a z navrhované účelové komunikace vedené podél 
jejího západního okraje  

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad je veden západně od lokality   

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci, stoka je vedena předmětnou 
lokalitou  

Zásobení el. energií: je navrhována realizace nové TS – T1 

Výměra lokality: 4,96 ha 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Obědné        
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Stávající funkční využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
- NSpz 

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské- BV 

Specifické podmínky: 

- lokalita se nachází v ochranném pásmu zařízení pro obranu státu, konkrétní 
výstavba musí splňovat podmínky tohoto ochranného pásma 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající místní komunikace vedené podél 
její jižní hranice     

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad je veden západně od lokality 

Odvádění odpadních vod: individuálně, dle platných právních předpisů, v územním 
plánu navrhována realizace veřejné kanalizace v této místní části  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 963  

Výměra lokality: 0,55 ha 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Obědné        

Stávající funkční využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
- NSpz 

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské- BV 

Specifické podmínky: 

- při umisťování konkrétních objektů je třeba respektovat průběh zásobovacího 
řadu veřejného vodovodu včetně jeho ochranného pásma  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající účelové komunikace vedené podél 
její jihovýchodního okraje  

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází lokalitou      

Odvádění odpadních vod: individuálně, dle platných právních předpisů, v územním 
plánu navrhována realizace veřejné kanalizace v této místní části  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 963  

Výměra lokality: 0,24 ha 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Obědné        

Stávající funkční využití: plochy zemědělské – NZ                                               

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské- BV 

Specifické podmínky: 
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- při umisťování konkrétních objektů bude respektováno ochranné pásmo dráhy  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající místní  komunikace vedené podél 
její severní hranice  

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází podél severní 
hranice lokality       

Odvádění odpadních vod: individuálně, dle platných právních předpisů, v územním 
plánu navrhována realizace veřejné kanalizace v této místní části  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 963  

Výměra lokality: 0,80 ha 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Obědné        

Stávající funkční využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
- NSpz  

Navrhované funkční využití:  plochy smíšené obytné – venkovské - SV 

Specifické podmínky: 

- při umisťování konkrétních objektů bude respektován průběh primerního el. 
vedení, komunikačního vedení a zásobovacího řadu vodovodu, včetně jejich 
ochranných pásem 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající krajské silnice vedené severně od 
lokality                

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází severním okrajem 
lokality            

Odvádění odpadních vod: individuálně, dle platných právních předpisů                           

Zásobení el. energií: ze stávající TS 963  

Výměra lokality: 0,34 ha 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Obědné        

Stávající funkční využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
- NSpz  

Navrhované funkční využití:  plochy smíšené obytné – venkovské - SV 

Specifické podmínky: 

- při umisťování konkrétních objektů bude respektován průběh zásobovacího řadu 
vodovodu, včetně jeho ochranného pásma   

Zajištění veřejné infrastruktury:  
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Dopravní napojení: lokalita je přístupná ze stávající účelové komunikace vedené 
severně od lokality           

Zásobování vodou:  z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází lokalitou                    

Odvádění odpadních vod: individuálně, dle platných právních předpisů                           

Zásobení el. energií: ze stávající TS 963  

Výměra lokality: 0,45 ha 

Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Obědné        

Stávající funkční využití: plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
- NSpz 

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční – místní  komunikace - 
DS 

Specifické podmínky:  

 - komunikace navržena pro zpřístupnění plochy vodního zdroje                               

Výměra lokality:0,02 ha  

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území :Obědné 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské- NZ 

Navrhované funkční využití:  výroba a skladování – se specifickým využitím – větrné 
elektrárny- VX 

Specifické podmínky: 

využití lokality je podmíněně přípustné, za splnění následujících podmínek: 

      - v zastavitelné ploše budou umístěny maximálně dvě větrné elektrárny  

- budou splněny podmínky uvedené v bodě 3,4,5 a 6 souhlasného stanoviska 
Krajského úřadu Olomouckého kraje k Územnímu plánu Libina ze dne 24.2.2016 
č.j. KÚOK16924/2016 –viz kapitola č.11 Textové části odůvodnění 

- k řízení o umístění větrných elektráren bude dokladováno dodržení hygienických 
limitů hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližších obytných staveb 

   - ještě před stanovením výběru přesného umístění větrných elektráren v lokalitě 
(přesná pozice a parametry) je třeba projednat tento investiční záměr ve fázi 
přípravy s Ministerstvem obrany, oddělením ochrany územních zájmů Brno  

Výměra lokality: 9,38 ha  

Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území :Horní Libina 
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Stávající funkční využití: plochy smíšené nezastavěného území -NSpz 

Navrhované funkční využití:  výroba a skladování – se specifickým využitím – větrné 
elektrárny-VX 

Specifické podmínky:  

  využití lokality je podmíněně přípustné, za splnění následujících podmínek: 

      - v zastavitelné ploše budou umístěny maximálně dvě větrné elektrárny  

- budou splněny podmínky uvedené v bodě 3,4,5 a 6 souhlasného stanoviska 
Krajského úřadu Olomouckého kraje k Územnímu plánu Libina ze dne 24.2.2016 
č.j. KÚOK16924/2016 –viz kapitola č.11 Textové části odůvodnění 

- k řízení o umístění větrných elektráren bude dokladováno dodržení hygienických 
limitů hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližších obytných staveb 

-  ještě před stanovením výběru přesného umístění větrných elektráren v lokalitě 
(přesná pozice a parametry) je třeba projednat tento investiční záměr ve fázi 
přípravy s Ministerstvem obrany, oddělením ochrany územních zájmů  

 

Výměra lokality: 11,85ha  

Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území :Horní Libina 

Stávající funkční využití: plochy smíšené nezastavěného území - NSpz 

Navrhované funkční využití:  výroba a skladování – se specifickým využitím – větrné 
elektrárny-VX 

Specifické podmínky:  

  využití lokality je podmíněně přípustné, za splnění následujících podmínek: 

      - v zastavitelné ploše budou umístěny maximálně dvě větrné elektrárny  

- budou splněny podmínky uvedené v bodě 3,4,5 a 6 souhlasného stanoviska 
Krajského úřadu Olomouckého kraje k Územnímu plánu Libina ze dne 24.2.2016 
č.j. KÚOK16924/2016 –viz kapitola č.11 Textové části odůvodnění 

- k řízení o umístění větrných elektráren bude dokladováno dodržení hygienických 
limitů hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližších obytných staveb 

- záměr výstavby větrných elektráren bude nutné posoudit z hlediska vlivů na 
životní prostředí prostřednictvím procesů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, s provedením celoročního sledování lokalit pro 
zpracování biologického hodnocení (také ornitologického a chiropterologického 
průzkumu), které detailně posoudí umístění navrhovaných větrných elektráren 
do území, a dále mimo jiné i detailního zpracování posouzení vlivů na krajinný 
raz – je nutné rovněž hodnotit ovlivnění „dálkových pohledu“ řešenými záměry, 
tj. pohledů i z okruhu „slabé viditelnosti“ (20 km) 

-    - ještě před stanovením výběru přesného umístění větrných elektráren 
v lokalitě (přesná pozice a parametry) je třeba projednat tento investiční záměr 
ve fázi přípravy s Ministerstvem obrany, oddělením ochrany územních zájmů 
Brno   

 

Výměra lokality: 9,36 ha 
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Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Horní Libina 

Stávající funkční využití: plochy lesní, plochy smíšené nezastavěného území- NSpz 

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční – krajská silnice - DS 

Specifické podmínky:  

- realizaci přeložky bude předcházet předložení podrobné akustické studie 
s uvedením počtu exponovaných obyvatel (stávající i navrhovaný stav), 
hodnocením zdravotních rizik a návrhem protihlukových opatření          

Výměra lokality: 3,72 ha 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Horní Libina 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské, plochy smíšené nezastavěného území -
NSpz 

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční – krajská silnice - DS 

Specifické podmínky:  

-  realizaci přeložky bude předcházet předložení podrobné akustické studie 
s uvedením počtu exponovaných obyvatel (stávající i navrhovaný stav), 
hodnocením zdravotních rizik a návrhem protihlukových opatření         

Výměra lokality: 2,74ha 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Horní Libina 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské, plochy smíšené nezastavěného území-
NSpz 

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční – krajská silnice - DS 

Specifické podmínky:  

-  realizaci přeložky bude předcházet předložení podrobné akustické studie 
s uvedením počtu exponovaných obyvatel (stávající i navrhovaný stav), 
hodnocením zdravotních rizik a návrhem protihlukových opatření   

- v případě stavby přeložky silnice II. třídy v PHO 1. stupně prameniště „Na 
Berlíně“ bude třeba provést revizi ochranného pásma prameniště a dle potřeby 
doplnit zásobování obce vodou o nové vodní zdroje před vlastní realizací 
dopravní stavby  

- při upřesňování trasy vedení přeložky silnice II/446 v sousedství nemovité 
kulturní památky mauzolea Lingerů (p.č. 3093 a 3072 v k.ú.Horní Libina) je 
požadováno:   

- komunikace musí být za hrobkou do krajiny začleněna tak, aby se v pohledu za 
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hrobkou neuplatňovala 

Výměra lokality: 5,50ha 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území : Dolní Libina 

Stávající funkční využití: plochy smíšené nezastavěného území- NSpz 

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční – krajská silnice - DS 

Specifické podmínky:  

-  realizaci přeložky bude předcházet předložení podrobné akustické studie 
s uvedením počtu exponovaných obyvatel (stávající i navrhovaný stav), 
hodnocením zdravotních rizik a návrhem protihlukových opatření         

Výměra lokality: 0,81ha 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území :Dolní Libina 

Stávající funkční využití: plochy zemědělské, plochy smíšené nezastavěného území-
NSpz 

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční – krajská silnice - DS 

Specifické podmínky:  

-    realizaci přeložky bude předcházet předložení podrobné akustické studie 
s uvedením počtu exponovaných obyvatel (stávající i navrhovaný stav), 
hodnocením zdravotních rizik a návrhem protihlukových opatření       

Výměra lokality: 1,80ha 

 

Číslo lokality:

Název lokality: 

Stávající využití lokality: bydlení – v rodinných domech - venkovské -BV, plochy 
smíšené obytné – venkovské -SV, zeleň – soukromá a vyhrazená - ZS          

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční -DS 

Podrobnější popis:  

- alternativa vymístění frekventované komunikace ze zastavěného území obce   

Výměra lokality: 2,36 ha 

Číslo lokality:

Název lokality: 
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Stávající využití lokality: zeleň – se specifickým využitím – zahradnictví –ZX   

Navrhované funkční využití :   zeleň – soukromá a vyhrazená - ZS       

Podrobnější popis:  

- využití plochy v současné době již nefungujícího zahradnictví v atraktivní poloze u 
centra obce, vytvoření klidového pásu zeleně v sousedství veřejného pohřebiště  

Výměra lokality: 0,55 ha   

Číslo lokality:

Název lokality: 

Stávající využití lokality: zeleň – se specifickým využitím – zahradnictví - ZX  

Navrhované funkční využití :   plochy smíšené obytné – venkovské -SV 

Podrobnější popis:  

- využití plochy v současné době již nefungujícího zahradnictví v atraktivní poloze u 
centra obce, smíšená plocha bydlení a občanské vybavenosti                        

Podmínky využití:  
- obytné objekty musí být situovány a navrženy tak, aby v  chráněném venkovním 

prostoru staveb rodinných domů, a to ve vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového 
pláště, který je významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního 
prostoru, byly splněny hygienické limity hluku upravené § 12 odst.3 příl.č.3 nařízení 
vlády č.272/2011 Sb. 

Výměra lokality: 2,05 ha   

Číslo lokality:

Název lokality: 

Stávající využití lokality: zeleň – se specifickým využitím – zahradnictví - ZX  

Navrhované funkční využití :   zeleň – ochranná a izolační –ZO         

Podrobnější popis:  

- využití plochy v současné době již nefungujícího zahradnictví v atraktivní poloze u 
centra obce, vytvoření izolačního pásu zeleně mezi navrhovanou obytnou 
zástavbou a stávajícími výrobními plochami  

Výměra lokality: 0,14 ha   

Číslo lokality:

Název lokality: 

Stávající využití lokality: výroba a skladování – lehký průmysl-VL  

Navrhované funkční využití :   plochy smíšené obytné – venkovské-SV 

Podrobnější popis:  

- záměr vlastníka objektu změnit využití části výrobních ploch ve středu obce pro 
bydlení a občanské vybavení  
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Podmínky využití:  
- obytné objekty musí být situovány a navrženy tak, aby v  chráněném venkovním 

prostoru staveb rodinných domů, a to ve vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového 
pláště, který je významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního 
prostoru, byly splněny hygienické limity hluku upravené § 12 odst.3 příl.č.3 nařízení 
vlády č.272/2011 Sb. 

Výměra lokality: 0,78 ha   

Číslo lokality:

Název lokality: 

Stávající využití lokality: výroba a skladování – zemědělská výroba -ZV 

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba-VD 

Podrobnější popis:  

- upuštění od provozování živočišné výroby v areálu  

Výměra lokality: 1,25 ha   

 
 

 
- plochy systému sídelní zeleně jsou členěny podle způsobu využití na následující plochy 

s rozdílným způsobem využití: 
a) zeleň - soukromá a vyhrazená (ZS) – plochy zahrad a ovocných sadů pro 

samozásobení  většího rozsahu v zastavěném 
území nebo jeho sousedství, v současné době 
obtížněji dostupné z hlediska veřejné 
infrastruktury nebo v důsledku zákonných 
omezení nevhodné pro výstavbu 

b) zeleň – ochranná a izolační (ZO)– plochy zeleně plnící hygienickou funkci např. na 
hranicích výrobních areálů, dopravních ploch, 
apod.                    

 
c) veřejná prostranství –veřejná zeleň (ZV) - veřejně přístupná zeleň sloužící ke 

každodenní rekreaci obyvatel 
- podmínky pro využití výše uvedených ploch jsou stanoveny v kapitole č. 6 této zprávy 
 
- další vhodná opatření v zastavěném území z hlediska systému sídelní zeleně: 

a) vysadit obvodovou zeleň kolem objektů výrobních areálů s cílem začlenit hmotově 
výrazné výrobní objekty do krajiny  

b) na nových zastavitelných plochách a v jejich kontaktním okolí pokud možno 
zachovat vzrostlé dřeviny jako dělící, ochranné a krajinotvorné prvky a zajistit 
jejich ochranu před poškozením během stavebních prací 

c) ve vhodných částech nových zastavitelných ploch realizovat výsadbu dřevin 
nových, stanovištně příslušných 

 
- v  územním plánu jsou navrhovány následující nové plochy sídelní zeleně: 
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Číslo lokality:

Název lokality: 

Katastrální území: Horní Libina 

Stávající využití lokality:  plochy smíšené nezastavěného území - NSpz         

Navrhované funkční využití :   zeleň – soukromá a vyhrazená - ZS 

Podrobnější popis:  

- rozšíření ploch soukromé zeleně v návaznosti na stávající území smíšeného bydlení 
v severní části Horní Libiny u navrhované komunikace  

Výměra lokality: 0,64ha 

 
Číslo lokality:

Název lokality: 

Katastrální území: Horní Libina 

Stávající využití lokality:  plochy zemědělské - NZ         

Navrhované funkční využití :   zeleň – soukromá a vyhrazená - ZS 

Podrobnější popis:  

- rozšíření ploch soukromé zeleně v centru obce, návrh rozšíření veřejné zeleně 
v daném prostoru narazil na nesouhlas vlastníka pozemku  

Výměra lokality: 0,36ha 

Číslo lokality:

Název lokality: 

Stávající využití lokality:  plochy smíšené nezastavěného území - NSpz       

Katastrální území: Dolní Libina 

Navrhované funkční využití :   zeleň – ochranná a izolační – ZO  

Podrobnější popis:  

- realizace izolační zeleně v prostoru mezi výrobními plochami a obytnou zástavbou 
v Dolní Libině  

Výměra lokality: 0,08 ha 

Číslo lokality:

Název lokality: 

Katastrální území: Obědné 

Stávající využití lokality:  plochy smíšené nezastavěného území – NSpz                          

Navrhované funkční využití :   zeleň – ochranná a izolační - ZO 

Podrobnější popis:  

- realizace izolační zeleně v prostoru mezi navrhovanou areálem zemědělské výroby a 
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obytným územím obce  

Výměra lokality: 0,12 ha 

 
Číslo lokality:

Název lokality: 

Katastrální území: Obědné 

Stávající využití lokality:  plochy smíšené nezastavěného území – NSpz                          

Navrhované funkční využití :   zeleň – ochranná a izolační - ZO 

Podrobnější popis:  

- realizace izolační zeleně v prostoru mezi navrhovanou areálem zemědělské výroby a 
obytným územím obce  

Výměra lokality: 0,09 ha 

 

 
- zajistit zachování základního občanského vybavení v obci (veřejná správa, mateřská a 

základní škola, veřejné stravování, maloobchodní prodej potravin, zdravotnická péče, 
sportovní aktivity) 

- rozšířit plochy občanského vybavení komerčního charakteru u krajské silnice II. třídy  
- rozšířit plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury v sousedství domova 

důchodců  
- v plochách smíšeného obytného území je možné doplnit objekty bydlení nerušícími 

komerčními aktivitami 

 
- respektovat koridor pro vedení přeložky silnice II/446 po severozápadním, resp. 

východním okraji zastavěného území obce  
- územně chránit navrhovanou plochu územní rezervy pro vedení trasy přeložky silnice 

II. třídy, vymezenou ve vzdálenosti 200-500 m od zastavěného území obce 
- dobudovat chybějící části chodníků na průtazích krajských silnic zastavěným územím 

obce, především při silnici II/446 

- místní komunikace obsluhující  zástavbu v zastavitelných a přestavbových plochách 
musí splňovat následující požadavky: 

- ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo 
souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace 
šířky nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby 

- dopravní připojení staveb musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, 
parkování a přístup požární techniky. Úpravy dopravní sítě je nutno 
realizovat s ohledem na přístup vozidel osob zdravotně postižených, vozidel 
záchranných sborů (hasiči, zdravotníci) a služeb (svoz odpadu) 
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- při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet 
požadované parametry a ustanovení příslušných platných ČSN a souvisejících 
předpisů. Nutné je zachování rozhledových parametrů křižovatek v souladu 
s ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110 

- nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu 
lze tuto šířku snížit až na 10,5 m 

- nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu 
lze tuto šířku snížit až na 6,5 m 

- při upřesňování trasy vedení přeložky silnice II/446 v sousedství nemovité kulturní 
památky mauzolea Lingerů (p.č. 3093 a 3072 v k.ú.Horní Libina) je doporučováno, aby 
trasa nevytvářela v daném prostoru násep. Prostředí kulturní památky tvoří nejenom 
vlastní park, ale i okolní krajina, komunikaci je třeba začlenit do krajiny tak, aby se 
v pohledu za hrobkou neuplatňovala 
 
 

 
- celková vydatnost vodních zdrojů skupinového vodovodu i stávající akumulace je 

dostatečná pro uvažovaný rozvoj obce 
 
- navrhovaná doplnění vodovodních systémů je nutno podrobněji rozpracovat 

samostatnou dokumentací při konkrétním investičním záměru, navrhovat zaokruhované 
zásobovací řady 

 
- pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby upravit a udržovat odběrná 

místa u vodotečí, rybníků a požárních nádrží 
 
-    v případě stavby přeložky silnice II. třídy v PHO 1. stupně prameniště „Na Berlíně“ 

bude třeba provést revizi ochranného pásma prameniště a dle potřeby doplnit 
zásobování obce vodou o nové vodní zdroje před vlastní realizací dopravní stavby 

 
- podél hlavního zásobovacího řadu vodovodu, který prochází navrhovaným 

zastavitelnými plochami bude zachován nezastavitelný koridor o šířce 10 m 
 
- koncepčním záměrem čištění odpadních vod se zabývá dokument PRVK Olomouckého 

kraje. V řešeném území probíhá výstavba splaškového systému skupinové kanalizace s 
odváděním odpadních vod na ČOV v Dolní Libině 

- v místech nově navržených zastavitelných ploch, kde to je technicky možné a 
ekonomicky únosné, jsou navrženy nové splaškové kanalizační řady, napojené do nově 
budovaného soustavného kanalizačního systému obce 

- v okrajových lokalitách obce je vzhledem k rozptýlené zástavbě neekonomické budovat 
soustavnou kanalizační síť. Zde je navržena likvidace odpadních vod ve stávajících 
jímkách na vyvážení, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry nebo 
domovních ČOV 

-  plochy určené pro výrobu a skladování řešit samostatnými ČOV dle druhu provozu 

- při budování splaškových systémů je nutno navrhovat i dešťovou kanalizaci, přičemž je 
nutno hydrotechnickým výpočtem ověřit možnost odlehčení dešťových vod z nově 
navrhovaných ploch do stávajících recipientů 

- odvádění dešťových vod z nově zastavěného území do toků bude řešeno tak, aby 
nedošlo ke změně odtokových poměrů a byl zachován stávající odtokový koeficient 
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z návrhových ploch. Při likvidaci dešťových vod budou využity všechny možnosti pro 
vsakování, akumulaci a zdržení vody v krajině 

 

  

   - respektovat koridor pro vrchního vedení  400kV V458   propojující TR Krasíkov s TR 
Horní Životice.    

 - u stávajícího systému VN, který se bezprostředně podílí na zásobování řešeného 
území, je nutné při umisťování konkrétních staveb dodržet ochranné pásmo od vedení 
VN; stávající nadzemní vedení VN, jehož  průchod ku stanicím TS 9202 a TS 9030  
ovlivňuje rozvojovou plochu Z8/VL, nebude překládáno. Pro omezení ochranného 
pásma lze použít na vedení VN izolovaných vodičů. U rozvojové plochy Z9/VL, musí 
být dodrženo ochranné pásmo od vedení VN v souladu se zákonem č.458/2000 Sb., 
§46. Rozvojovou plochu Z28/VD ovlivňuje nadzemní vedení VN. Vzhledem k tomu, že 
předmětné vedení nelze z prostorových důvodů přeložit, lze k omezení ochranného 
pásma využít izolovaných vodičů na vedení VN 

- zajištění el. příkonu pro plochu komerčního využití Z30/VD v jižní části obce si vyžádá  
realizaci el. stanice TS -T1.        

   - pro potřeby rozvojových lokalit provést u stávajících TS výměnu transformátorů za   
výkonově vyšší jednotky 

- rozvodný systém NN u větší soustředěné bytové výstavby bude řešen zemním 
kabelovým vedením 

- zapojení tří plocha (39a,b/VX, 40a,b/VX, 41/VX) pro výstavbu větrných elektráren do 
energetického systému VN si vyžádá  realizaci vlastních TS, včetně vedení VN.  
Napojení na energetický systém a další související podmínky projedná   provozovatel 
větrných elektráren s ČEZ Distribuce a.s.  

 - objekty (stávající i navrhované) vytápět ekologickým palivem - zemní plyn, el. 
energie, propan, propan - butan, dřevní odpad, biomasa, tepelná čerpadla, ap.  

- omezit využívání fosilních paliv s velkým obsahem síry a nespalitelných látek, které 
při provozu zdrojů tepla znečišťují ovzduší a zhoršují životní prostředí 

 

- veřejná prostranství (náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání) jsou 
v předkládaném územním plánu řešeny následujícím způsobem: 

     - v zastavitelné ploše Z19/BV, která má výměru větší než 2,00ha je vymezena 
překryvná plocha veřejného prostranství – veřejné zeleně odpovídajícího rozsahu. 
Poznámka: Je přípustné v případě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku přemístit 
tuto plochu v rámci zastavitelné plochy do jiného prostoru, vhodnějšího z hlediska 
konkrétního využití lokality. Toto přemístění bude dohodnuto v rámci územního řízení. 
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- plochy nezastavěného území jsou členěny podle způsobu využití na následující plochy 

s rozdílným způsobem využití: 
 a) plochy krajinné zeleně: 

a1) plochy lesní (NL) – plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci 
a2) plochy zemědělské (NZ) – plochy intenzivně zemědělsky obhospodařované 
a3) plochy přírodní (NP) – plochy s nejvyšším přírodním potenciálem a potřebou 

ochrany přírodních prvků 
   a4) plochy smíšené nezastavěného území (NS) – plochy funkčně jednoznačně 

nevyhraněné, v řešeném území se jedná zejména o plochy: 
          -  přírodní a zemědělské 
          -  přírodní, zemědělské  a vodohospodářské 
          - lesnické a rekreační pobytové  
b)plochy vodní a vodohospodářské (W) – plochy s vodohospodářskou funkcí (řeky, 

potoky, rybníky) 
c)plochy specifické – doprovodná zeleň (X)- liniové plochy zeleně zejména podél 

komunikací a vodotečí  
 

Podmínky pro využití výše uvedených ploch jsou stanoveny v kapitole č. 6 této 
textové části. 

 
Vhodná opatření v krajině: 

� obnovení tradice solitérních stromů v krajině (zviditelnění rozcestí, soutoků, hranic 
pozemků apod., vhodné dlouhověké dřeviny), přitom budou respektovány stávající 
významné stromy a skupiny stromů, které spoluvytvářejí charakter krajiny 

� doplnění liniové zeleně podél komunikačních systémů včetně účelových cest 
(stávajících i navržených) a vodních toků; v územním plánu navržené plochy změn 
jsou označeny jako lokality 

� doplnění mimolesní zeleně ve formě remízků (na hůře využitelné plochy v rozcestí, u 
vodotečí, na vyvýšené kóty nad obcí, keřové k patám stožárů elektrického vedení 
apod., 

�  pro ozelenění jsou vhodné domácí druhy dřevin včetně keřového patra  
� navrhováno je dolesnění  ve dvou lokalitách na západním okraji řešeného území –  

s cílem zajištění kompaktnosti lesních porostů – lokality  

Všechna doporučená opatření je nutné provádět na základě zpracovaného projektu. 

 

 
Územní plán vymezil s upřesněním skladebné prvky ÚSES– plochy biocenter a trasy 

biokoridorů, které budou respektovány. 
 
 
  Přehled prvků   územního systému ekologické stability:  

 

Biocentra: 

 

označení charakter funkčnost 
výměra 

(v 
katastrálním 
území) 

charakteristika 

navrhovaná opatření 

lesní – 
mezofilní 

funkční  
42,16ha 

 
Bučiny, místy se smrkem a 
modřínem v prostoru 
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bučinný, 
mezofilní 
hájový  

Mladoňovského vrchu u 
Račího potoka. 
Smrčiny přeměnit na 
porosty odpovídající 
cílovému stavu 
(dubohabřiny, bučiny, 
jasanové olšiny), v bučině 
eliminovat smrk, modřín, 
podpořit jedli, likvidovat 
křídlatku.   

 
lesní funkční  4,60ha 

Z části bučina, převládá 
buk, častý smrk, vtroušeně 
jedle, místy líska, ojediněle 
modřín a borovice.  
Smrčinu přeměnit na 
bučinu, eliminovat smrk, 
modřín a borovici.  

 
lesní     funkční 

8,83 ha 
 

Svahový lesní porost nad 
Libinským potokem 
v severní části řešeného 
území.                
Podpora přirozené 
dřevinné skladby.               

 lesní  funkční 
3,22ha 

 

Mladé smrčiny téměř bez 
podrostu a porosty starších 
modřínů.  
Cílový stav – bučiny.     

 lesní  částečně funkční 

5,28 ha 
z toho 

2,29 ha 
nefunkční 

Lesní porosty v severní 
části H. Libiny u trati ČD, 
v jižní části zemědělsky 
obdělávané plochy.                 
Dolesnění,podpora 
přirozené dřevinné 
skladby.               

 lesní částečně funkční 

5,03 ha 
z toho 
1,59 
ha 

nefunkční 

Lesní porosty, vodní tok a 
niva v lokalitě Sady. 

Dolesnění,podpora 
přirozené dřevinné 
skladby.               

 
lesní      funkční 4,26ha 

 

Zčásti smrčina, na větší 
části listnatý porost-
dubobučina. 
Smrčinu přeměnit na 
dubohabřinu a bučinu, 
v bučině eliminovat smrk, 
modřín a borovici.  

lesní  funkční     5,06 ha 

Lesní porosty- jižní část 
Farského lesa nad 
levostranným přítokem 
Mladoňovského potoka 
v severovýchodní části 
Horní Libiny.  
Podpora přirozené 
dřevinné skladby.               

 
lesní  funkční 13,29ha 

Svahové lesní porosty 
v jihovýchodní části Horní 
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Libiny pod vrcholem 
„Brdo“.  
Podpora přirozené 
dřevinné skladby.               

 
lesní      funkční   

14,61ha 
 

Svahové lesní porosty 
v jihozápadní části Horní 
Libiny v lokalitě Nad 
Dráhou. 
Podporovat přirozenou 
dřevinnou skladbu.  

 

Biokoridory: 
 

označení charakter funkčnost šířka 
délka  

 
(v katastrálním 
území)  

charakteristika 
navrhovaná 

opatření 

lesní funkční 
min. 40 
m 

 
 
 

0,01km 

Lesní porosty na 
severozápadním 
okraji  řešeného 
území.  
Podpora přirozené 
druhové skladby.  

lesní 
funkční, 
částečně 
nefunkční 

min. 40 
m 

 
 
 

0,45km 
z tohoto 0,05 
km nefunkční  

Převážně lesní 
porosty podél 
severozápadní 
hranice řešeného 
území. V k.ú. 
Obědné zemědělsky 
obdělávané plochy.  
Podpora přirozené 
druhové skladby, 
trvalé zatravnění 
orné půdy. 

lesní funkční  
min. 40 
m 

 
 
 

1,10km 

V řešeném území 
lesní porosty 
v severovýchodní 
části Horní Libiny, 
svahové porosty 
nad údolím 
Mladoňovského 
potoka.  
Podpora přirozené 
druhové skladby.  

 lesoluční 
část funkční, 
část nefunční 

min. 15 
m 
v lesních 
porostech
,  ostatní 
část min. 
20m  

 
2,40km 
z toho 

0,67km 
nefunkční 

Lesní porosty a 
zemědělsky 
obdělávané plochy 
v severní části 
Horní Libiny.  
Podpora přirozené 
dřevinné skladby 
lesních porostů, 
trvalé zatravnění na 
orné půdě.  
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lesoluční  část funkční, 

část nefunkční 

min. 15 
m 
v lesních 
porostech
,  ostatní 
část min. 
20m  

 
1,50km; 

z toho 0,86 
km nefunkční 

Lesní porosty a 
zemědělsky 
obdělávané plochy 
ve východní části 
Horní Libiny. 
Podpora přirozené 
dřevinné skladby 
lesních porostů, 
trvalé zatravnění na 
orné půdě.  

luční  nefunkční min. 20 
m 

 
0,30km 

Pole, mezernatá 
mez.  
Trvalé zatravnění 
orné půdy. 

nivní funkční 
min. 20 
m  

 
0,60km 

Vodní tok včetně 
břehových porostů. 
Pouze vegetační 
úpravy toku, údržba 
a doplnění 
břehových 
porostů,kosení luk 
v nivě, zabránit 
výstavbě v nivě a 
skládkování do 
neudržovaných 
břehových porostů. 

luční funkční 
min. 20 
m  

 
0,59km 

Trvalé travní 
porosty, 
doprovodná zeleň 
podél železniční 
trati, náletová 
zeleň.  
Údržba skupinové i 
soliterní zeleně 
v lučních porostech.  

lesoluční  část funkční, 
část nefunkční 

min. 15 
m 
v lesních 
porostech
,  ostatní 
část min. 
20m  

 
1,62km; 
z toho 

0,75km  
nefunkční 

Lesní porosty a 
zemědělsky 
obdělávané plochy 
v jihozápadní části 
Horní Libiny. 
Podpora přirozené 
dřevinné skladby 
lesních porostů, 
trvalé zatravnění na 
orné půdě.  

lesní  funkční 
min. 15 
m  

 
0,45km 

Lesní porosty 
v jihozápadní části 
Horní Libiny. 
Podpora přirozené 
dřevinné skladby 
lesních porostů.  

 
lesní   funkční  

min. 15 
m  

 
1,45km 

Lesní porosty ve 
východní části Horní 
Libiny, přechází 
také na katastr 
Václavov u Oskavy. 
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Podpora přirozené 
dřevinné skladby a 
bezbariérovosti 
biokoridoru.  

vodní  částečně 
funkční 

min. 20 
m  

 
 

2,00km; 
z toho 

0,20km  
nefunkční 

Přirozený tok 
Mladoňovského 
potoka 
s doprovodnými 
břehovými porosty.  
Zachovat přirozené 
koryto toku, 
zachovat 
prostupnost 
koridoru.  

luční 
částečně 
funkční 

min. 20 
m  

 
1,68km; 
z toho 

1,10km  
nefunkční 

Rozptýlená zeleň 
v krajině, 
doprovodná zeleň 
podél 
odvodňovacích 
kanálů, zemědělsky 
obdělávané plochy. 
Trvalé zatravnění 
na orné půdě. 

 lesní   funkční  
min. 15 
m  

 
0,15km 

Smíšený les ve 
východní části Horní 
Libiny, veden také 
v k.ú. Mostkov a 
Dolní Libina.  
Podpora přirozené 
dřevinné skladby a 
bezbariérovosti 
biokoridoru. 

 

Biocentra: 

 

označení charakter funkčnost 
výměra 

(v 
katastrálním 

území)  

charakteristika 

navrhovaná opatření 

lesní, nivní  funkční  
1,50 ha 

 

Smíšené listnaté porosty 
v nivě zregulované Oskavy 
a jejího meandrujícího 
pravobřežního přítoku.  
Listnaté porosty ponechat 
samovolnému vývoji, 
odstraňovat nepůvodní 
dřeviny, smrčiny přeměnit 
na porosty odpovídající 
cílovému stavu(tvrdý luh, 
dubohabřiny). Ponechalinu 
a louku osázet 
odpovídajícími dřevinami.  
  

lesní, nivní  nefunkční, část 
funkční 

4,62 ha; 
z toho 

Břehové porosty, vlhké 
ponechaliny, pole 
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2,12 ha  

nefunkční  
v jihozápadní části Dolní 
Libiny podél toku Oskavy.        
Ponechaliny a pole osázet 
dřevinami odpovídajícími 
cílovému stavu ( jasanové 
olšiny, vrbiny) 

 
lesní      částečně funkční 

4,01 ha; 
z toho 

1,85 ha  
nefunkční 

Zčásti olšina a habřiny 
s bukem a lípou, částečně 
zemědělsky obdělávané 
pozemky. 
Zalesnění zemědělských 
pozemků. Podpora 
přirozené dřevinné skladby. 

 luční  nefunkční 
3,36ha 

 

Zemědělsky obdělávané 
pozemky, zregulovaný 
kanál, ojediněle vysoká 
zeleň.  
Trvalé zatravnění na orné 
půdě, osázet 
odpovídajícími dřevinami.  

nivní nefunkční  4,48 ha 

Zčásti břehové porosty 
Oskavy, zčásti pole a 
nekosená louka s náletem 
olší.Sousedí se zastavěným 
územím. 
Doplnit zatravnění, osázet 
dřevinami odpovídajícími 
cílovému stavu – jasanové 
olšiny, vrbiny.  

 
nivní   částečně funkční 4,08 ha 

Nekosené louky a břehové 
porosty kolem Oskavy a 
náhonu. 
Osázet odpovídajícími 
dřevinami – jasanové 
olšiny.   

 

Biokoridory: 
 

označení charakter funkčnost šířka 
délka 

(v katastrálním 
území)  

charakteristika 
navrhovaná 

opatření 

nivní 
částečně 
funkční  

min. 40 
m 

 
 

1,71 km; 
z toho 0,70 

km  
nefunkční 

 

Břehové porosty 
řeky Oskavy, 
částečně veden 
v zastavěném 
území obce.  
Pouze vegetační 
úpravy toku, údržba 
a doplnění 
břehových porostů  
kosení luk v nivě, 
zabránit výstavbě 
v nivě a 
skládkování do 
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neudržovaných 
břehových porostů. 

luční nefunkční  
min. 20 
m 

 
 
 

1,25 km 

Odvodňovací kanál 
podél zemědělské 
účelové 
komunikace, 
zemědělsky 
obdělávané plochy. 
Trvalé zatravnění 
na orné půdě, 
doplnění keřovým a 
stromovým patrem.  

 
lesní,nivní  funkční  

min. 15 
m 
v lesních 
porostech
,  ostatní 
část min. 
20m  

 
1,05km 

Smíšený les 
v severovýchodní 
části  východní části 
Dolní Libiny, 
pravostranný přítok 
Oskavy.  
Podpora přirozené 
dřevinné skladby a 
bezbariérovosti 
biokoridoru. 

 
lesní,nivní  funkční  

min. 15 
m 
v lesních 
porostech
,  ostatní 
část min. 
20m  

 
1,50km 

Lesní porosty nad 
údolím 
pravostranného 
přítoku Oskavy, 
břehové porosty 
toku.  
Podpora přirozené 
dřevinné skladby 
břehových porostů 
a zajištění 
bezbariérovosti 
koridoru.  

luční nefunkční  
min. 20 
m 

 
 
 

1,60 km 

Odvodňovací kanál 
podél zemědělské 
účelové 
komunikace, 
zemědělsky 
obdělávané plochy. 
Trvalé zatravnění 
na orné půdě, 
doplnění keřovým a 
stromovým patrem.  

nivní   funkční 
 

min. 20 
m  

 
0,38km 

Mezernaté břehové 
porosty 
levobřežního 
přítoku Oskavy.  
Údržba břehových 
porostů.  

 

Biocentra: 
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označení charakter funkčnost 
výměra 

(v 
katastrálním 

území)  

charakteristika 

navrhovaná opatření 

lesní – 
mezofilní 
bučinný, 
mezofilní 
hájový  
 

funkční  
 

3,52ha  
 

Bučiny a smrčiny 
s vtroušeným bukem, jedlí, 
jasanem a klenem.  

Cílový stav – dubohabřiny 
a doubravy. Eliminovat 
smrk.  
  

lesní  
 

funkční   
 

3,05ha        
 

Smrčina s modřínem a 
bukem, část paseka.  
Smrčiny a paseku postupně 
převést na les odpovídající 
cílovému stavu- 
dubohabřiny, bučiny.  

 

Biokoridory: 
 

označení charakter funkčnost šířka 
délka 

(v katastrálním 
území)  

charakteristika 
navrhovaná 

opatření 

luční  nefunkční 
min. 20 
m 

 
0,75km 

Pole, mezernatá 
mez.  
Trvalé zatravnění 
orné půdy. 

lesoluční  
částečně 
funkční 

min. 20 
m 

 
 
 

0,46km, 
z toho 0,23 
nefunkční 

Bučina s dubem, 
smrčina 
s modřínem, trvalé 
travní porosty a 
orná půda 
v západní části 
Obědné.  
Podpora přirozené 
druhové skladby, 
trvalé zatravnění 
orné půdy.  

nivní, 
antropicky 
ovlivněný 

částečně 
funkční 

min. 20 
m  

 
1,05km; 

z toho 0,35 
nefunkční 

Vodní tok včetně 
břehových porostů, 
prochází 
zastavěným 
územím. 
Pouze vegetační 
úpravy toku, údržba 
a doplnění 
břehových porostů 
(alespoň keřové 
patro + solitery OL, 
LP, DB, KL), kosení 
luk v nivě, zabránit 
výstavbě v nivě a 
skládkování do 
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neudržovaných 
břehových porostů. 

lesní   funkční 
min. 15 
m  

 
0,40km 

Lesní porosty 
v lokalitě Libeček, 
návaznost LK v obci 
Rohle.                         
Podpora přirozené 
dřevinné skladby 
lesních porostů.            

 

� plochy změn v krajině, které představují doplnění prvků územního systému 
ekologické stability, jsou označeny jako  

Interakční prvky 
� budou respektovány interakční prvky v podobě liniových prvků v území (drobné 

vodoteče, meze apod.)- v územním plánu vymezeny jako plochy doprovodné zeleně 
 

Na plochách ÚSES a v jejich blízkosti je nutno vyloučit činnosti, které by mohly vést 
k ochuzení druhové bohatosti a snížení ekologické stability. Veškeré zásahy musí být 
koordinovány s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. 

- regulativy ploch s rozdílným způsobem využití nezastavěného území umožňují trasovat 
cesty téměř kdekoli v krajině, čímž umožňuje vytvářet varianty podle konkrétních 
potřeb území  

- v nezastavěném území obce jsou vymezeny nové účelové komunikace, navržené 
v rámci pozemkových úprav v k.ú. Horní Libina a k.ú. Dolní Libina – označeny jako 
zastavitelné plochy (komplexních 
pozemkových úpravách) 

 

- protierozní ochranu v území je třeba zajistit změnou osevních postupů s vyloučením 
erozně nebezpečných plodin, ochranným zatravněním a návrhem protierozních 
technických prvků 

- do návrhu územního plánu jsou zapracovány prvky protipovodňové ochrany zpracované 
v rámci plánu společných zařízení – jsou označené jako plochy změn v krajině 

- podél severního okraje zastavěného území Dolní Libiny je navrhována realizace 
záchytného příkopu – lokalita označena 

V současné době je v k.ú. Dolní Libina chráněn: 
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- jeden těžený dobývací prostor s názvem Dolní Libina (evidenční číslo – 7 0598), nerost 
– rula  
- jedno výhradní bilancované ložisko nerostných surovin s názvem Dolní Libina 

(identifikační číslo B3 085 700), nerost – migmatit, rula, surovina – stavební kámen  
- okrajově do území zasahuje výhradní ložisko štěrkopísku a zlatonosné rudy Břevenec 

(identifikační číslo B3 252 700) 
 
   V k.ú. Horní Libina je  vedeno jedno bodové poddolované území, surovina – kaolin.  
 
   Uvedené prvky jsou návrhem územního plánu respektovány, v předmětných územích 
není navrhována změna v jeho využití.  

 
1) Na území obce jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití: 
 

 
1.A – bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 
1.B – bydlení – v rodinných domech – městské – BI   
1.C – bydlení – v  bytových domech - BH 

 
 

2. A – plochy smíšené obytné – venkovské - SV 
      2. B – plochy smíšené obytné –v centrech sídel - SC 
 

 
3.A - občanské vybavení – veřejná infrastruktura – OV        
3.B - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední- OM  
3.C - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení - OS 
3.D - občanské vybavení – hřbitovy - OH 
 

 
4.A – rekreace – plochy staveb pro rodinnou  rekreaci – RI             
4.B – rekreace – zahrádkové osady – RZ             
 

 
5.A – výroba a skladování – lehký průmysl  - VL 
5.B – výroba a skladování – zemědělská výroba - VZ 
5.C – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba - VD 
5.D – výroba a skladování – se specifickým využitím – větrné elektrárny - VX 
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6.A – dopravní infrastruktura – silniční – DS 
6.B – dopravní infrastruktura – železniční - DZ 
 

 
7.A – technická infrastruktura – inženýrské sítě- TI 
 

 
8.A – veřejná prostranství – veřejná zeleň - ZV 

 
 

9.A – zeleň – soukromá a vyhrazená – ZS 
9.B – zeleň – ochranná a izolační - ZO 
9.C – zeleň – přírodní – ZP              

 

10.A – plochy lesní – NL 
10.B – plochy zemědělské - NZ 
           z toho: 10.Ba – plochy zemědělské -  ovocnářství - NZ 
10.C – plochy přírodní – NP 
10.D -  plochy specifické – plochy doprovodné zeleně – X 

       10.E – plochy smíšené nezastavěného území – NS- z toho: 
                   10.E.1- smíšená plocha přírodní a zemědělská – NSpz 
                   10.E.2- smíšená plocha lesnická a vodohospodářská – NSlv      

10.E.3- smíšená plocha lesnická a rekreační pobytová – NSlc   
10.E.4- smíšená plocha přírodní,  zemědělská a vodohospodářská - NSpzv 
 

11.A – plochy vodní a vodohospodářské  - W 

12.A – plochy těžby nerostů – NT 
 
 
 
 

2) Stanovené funkční využití jednotlivých ploch je následující: 
 

Poznámka: pokud záměr není uveden v hlavním, přípustném, nepřípustném ani 
podmíněně přípustném využití, posuzuje jej stavební úřad z hlediska jeho slučitelnosti 
s hlavní funkcí. 
 
 
 

 

- rodinné domy (izolované, řadové) 
- stávající venkovské chalupy a zemědělské usedlosti s hospodářským zázemím 

v rozsahu pro samozásobení 
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- soukromá zeleň (oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i 
užitkovou včetně vodních prvků, ovocné sady určené pro samozásobení) 

-   doplňkové stavby k rodinnému domu, které musí prostorově splňovat podmínky dané 
platným právním předpisem – garáže, přístřešky pro auta, zimní zahrady, bazény, 
kůlny, skleníky, stavby pro chovatelství. Z důvodu zajištění  dobrého 
architektonického výrazu staveb na celém pozemku by bylo vhodné, aby tyto stavby 
měly shodné výrazové prostředky se stavbou rodinného domu – použití shodných 
materiálů a barevnosti. Kůlny a stavby pro chovatelství lze umisťovat pouze mimo 
pohledově exponovaný prostor pozemku z hlediska veřejného prostoru 

- stavby určené pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly (do výměry 
250m2) 

- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

- související technická infrastruktura- inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 

- stavby pro rodinnou rekreaci (pouze ve formě rekreačních domků a rekreačních 
chalup) 

- cyklostezky, cyklotrasy 
- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb 
- veřejná prostranství  
- vodní toky a plochy 
- bytové domy, pokud splňují podmínky prostorové regulace 
- domy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, pokud splňují 

podmínky prostorové regulace 

-   stavby pro podnikatelskou činnost v oboru výrobních a opravárenských služeb do 
výměry 250m2 za podmínky, že svým provozem nesníží kvalitu prostředí a pohodu 
bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením  a nezvyšují nároky na 
nákladní dopravu ve vymezené ploše

- zařízení maloobchodního prodeje, pokud jsou umístěny v takovém místě funkční 
plochy (nejlépe na jejím okraji u páteřní komunikace), aby jejich provozem 
nedocházelo k navýšení dopravní zátěže v předmětném území (zásobování) 

- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu (ne pro organizovanou a školskou 
tělovýchovu), dětská hřiště; jejich umístěním nesmí být narušena kvalita obytného 
prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně 

 

- výrobní a skladovací objekty neslučitelné s bydlením  
- dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, kapacitní 

parkoviště- více jak 20 parkovacích míst) 
- zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. 

vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí) 
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem 
- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost 
- další stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou 

s bydlením slučitelné 

- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží a podkroví  
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 40% 
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- rodinné domy (izolované, řadové) 

- soukromá zeleň (oplocené zahrady s funkcí okrasnou a rekreační včetně vodních 
prvků) 

- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

- související technická infrastruktura - inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 

-    doplňkové stavby k rodinnému domu, které musí prostorově splňovat podmínky dané 
platným právním předpisem – garáže, přístřešky pro auta, zimní zahrady, bazény, 
kůlny, skleníky. Z důvodu zajištění  dobrého architektonického výrazu staveb na 
celém pozemku by bylo vhodné, aby tyto stavby měly shodné výrazové prostředky se 
stavbou rodinného domu – použití shodných materiálů a barevnosti. Kůlny lze 
umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor pozemku z hlediska veřejného 
prostoru 

- integrované prostory pro podnikání v oboru nevýrobních služeb, soukromé 
zdravotnické praxe (praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata), 
apod. 

- veřejná prostranství  
- bytové domy, pokud splňují podmínky prostorové regulace 
- domy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, pokud splňují 

podmínky prostorové regulace 

- dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvalita obytného prostředí 
sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadba izolační zeleně 

 
 

- stavby pro výrobu a skladování  včetně řemeslných dílen 
- dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, kapacitní 

parkoviště- více jak 20 parkovacích míst) 
- zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. 

vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí) 
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem 
- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost 
- další stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou 

s bydlením slučitelné 

- výšková regulace –maximálně dvě nadzemní podlaží a podkroví 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30% 

 

- objekty určené pro bydlení – bytové domy  
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- doprovodná zeleň upravená parkovým nebo přírodně krajinářským stylem, včetně 
vodní plochy 

- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

- související technická infrastruktura - inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 

- zařízení pro veřejné ubytování - penziony    
- veřejná prostranství  
- je přípustná změna funkčního využití části obytného objektu pro provozování 

podnikatelské činnosti v oboru nevýrobních služeb a  maloobchodního prodeje 
- výstavba objektů izolovaných rodinných domů, dvojdomů a řadových domů v nově 

navrhovaných lokalitách je přípustná v případě, že nepřevýší svým rozsahem 25% 
celkové plochy řešené lokality  

 

- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu (ne pro organizovanou a školskou 
tělovýchovu), dětská hřiště; jejich umístěním nesmí být narušena kvalita obytného 
prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně 

 

- stavby pro výrobu a skladování  včetně řemeslných dílen 
- dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace) 
- zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. 

vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí) 
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem 
- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost 
- další stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou 

s bydlením slučitelné 
 

- výšková regulace – maximálně čtyři nadzemní podlaží a obytné podkroví 
-  intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 45% 

 

-stavby pro , a to 
zejména:  

- stavby pro bydlení 
- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb 
- zařízení občanského vybavení komerčního charakteru 

 

- soukromá zeleň (oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i 
užitkovou včetně vodních prvků, ovocné sady určené pro samozásobení) 

- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

- související technická infrastruktura- inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 

- stavby určené pro skladování produktů zemědělské výroby  
-   doplňkové stavby ke stavbě pro bydlení, které musí prostorově splňovat podmínky 

dané platným právním předpisem – garáže, přístřešky pro auta, zimní zahrady, 
bazény, kůlny, skleníky. Z důvodu zajištění  dobrého architektonického výrazu staveb 
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na celém pozemku by bylo vhodné, aby tyto stavby měly shodné výrazové prostředky 
se stavbou rodinného domu – použití shodných materiálů a barevnosti. Kůlny a 
stavby pro chovatelství lze umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor 
pozemku z hlediska veřejného prostoru 

-  veřejná prostranství 
- vodní toky a plochy 
 

- rekreační sportoviště, dětská hřiště; jejich umístěním nesmí být narušena kvalita 
obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační 
zeleně 

- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru výrobních a opravárenských služeb do 
výměry 250m2, za podmínky, že svým provozem nesníží kvalitu prostředí a pohodu 
bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením  a nezvyšují nároky na 
nákladní dopravu ve vymezené ploše 

- stavby pro zemědělskou výrobu za podmínky, že ochranné pásmo provozované 
výroby nezasáhne pozemky, které nejsou ve vlastnictví investora stavby 

- bytové domy, pokud splňují podmínky prostorové regulace 
- domy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, pokud splňují 

podmínky prostorové regulace 
 

- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, 
zastínění, apod.) by snižovaly pohodu užívání staveb, uvedených v hlavním využití  

 

- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží a podkroví 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 35% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30% 

- stavby pro , a to 
zejména:  

- nízkopodlažní bytové domy (maximálně 4 nadzemní podlaží a obytné 
podkroví) 

- rodinné domy 
- stavby pro veřejnou administrativu 
- stavby  pro obchod 
- stavby  pro nevýrobní služby  
- stavby pro veřejné stravování a ubytování (stavby ubytovacích zařízení) 
- stavby  pro kulturu  
- stavby  pro zdravotnictví,  sociální péči  a péči o rodinu 
- stavby  pro veřejnou správu 

 

- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

- související technická infrastruktura - inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 

- veřejná   prostranství  
- stavby  pro ochranu obyvatelstva  
- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení  
-     zařízení pro sport a tělovýchovu    
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- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru výrobních a opravárenských služeb, za 
podmínky, že svým provozem nesníží kvalitu prostředí a nenaruší pohodu užívání 
ostatních staveb ve vymezené ploše, nezvyšují nároky na nákladní dopravu ve 
vymezené ploše a slouží zejména obyvatelům Libiny 

- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, 
zastínění, apod.) by snižovaly pohodu užívání staveb, uvedených v hlavním využití  

 

- výšková regulace – optimálně  dvě  nadzemní podlaží a podkroví, u bytových domů 4 
nadzemní podlaží a obytné podkroví; v případě vytváření pohledové dominanty bude 
umístění nové stavby prověřeno zákresem v dálkových pohledech, na kterém bude 
prokázáno,že nedojde k narušení stávajících pohledových dominant  

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 

 

- stavby pro , a to zejména : 
 

- stavby pro vzdělávání a výchovu 
- stavby pro kulturu 
- stavby pro zdravotnictví, sociální péči a péči o rodinu 
- stavby pro veřejnou správu 
- stavby pro ochranu obyvatelstva 

 

- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

- související technická infrastruktura –inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 

- plochy vyhrazené zeleně 
- veřejná prostranství 
- integrované prostory pro veřejné stravování nebo maloobchod (např. v kulturních 

zařízeních) 
- stavby pro veřejnou administrativu (peněžní ústavy, poradenská střediska) 
- sportovní haly 
- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení 
- stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností 
- stavby pro veřejné stravování a veřejné ubytování 
- stavby pro nevýrobní služby 
 

- rekreační sportoviště, dětská hřiště 
       Jejich umístěním nesmí být narušena kvalita prostředí a pohoda užívání sousedních 
pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně. 
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- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, 
zastínění, apod.) by snižovaly pohodu užívání staveb, uvedených v hlavním využití  

- nové samostatné objekty pro bydlení 
- nové objekty pro rekreaci 

- výšková regulace – optimálně dvě nadzemní podlaží a podkroví, v případě vytváření 
pohledové dominanty bude umístění nové stavby prověřeno zákresem v dálkových 
pohledech, na kterém bude prokázáno,že nedojde k narušení stávajících pohledových 
dominant  

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
 

 

 
- stavby , a to zejména:  
 

- stavby pro veřejnou administrativu 
- stavby pro obchodní prodej 
- stavby pro nevýrobní a opravárenské služby 
- stavby pro veřejné stravování a ubytování 

 

- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

- související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 

- plochy vyhrazené zeleně 
- veřejná prostranství 
- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště 
- stavby pro ochranu obyvatelstva 
- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení 
- sportovní haly, integrovaná sportovní zařízení 
- stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností 

- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru drobné výroby a výrobních služeb 

. 
 

- na pozemku p.č. 5/3 v k.ú. Horní Libina stavba pro bydlení  
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- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, 
zastínění, apod.) by snižovaly pohodu užívání staveb, uvedených v hlavním využití  

- nové samostatné objekty pro bydlení 
- nové objekty pro rekreaci 
 

- výšková regulace – optimálně dvě nadzemní podlaží + podkroví, v případě vytváření 
pohledové dominanty bude umístění nové stavby prověřeno zákresem v dálkových 
pohledech, na kterém bude prokázáno,že nedojde k narušení stávajících pohledových 
dominant  

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 

 

- , a to zejména: 
 

- hřiště 
- sportovní haly 
- fitnesscentra 
- koupaliště 
- hipocentra 
- klubovny a šatny 

 

- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

- související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 

- vyhrazená a veřejná zeleň 
- stavby pro veřejné ubytování a stravování 
- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení 
- stavby pro maloobchodní prodej 
- areály zdraví 
- veřejná tábořiště 
- venkovní scény, taneční parkety 
 

- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, 
zastínění, apod.) by snižovaly pohodu užívání staveb, uvedených v hlavním využití 
výrobní a skladovací objekty  

 

- výšková regulace – optimálně přízemní objekty, výška dle potřeb sportovního odvětví 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
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 : 
- veřejná   pohřebiště, např. hroby, hrobky, urnové háje, kolumbária, rozptylové a 

vsypové louky     
- smuteční  síně, kaple   
 

- související dopravní a technická infrastruktura  
- související plochy zeleně  
- stavby a zařízení pro obchod – květinářství 
 

- pozemky staveb a zařízení, která snižují pietní charakter prostoru, zejména výrobní a 
skladovací  objekty, komunikace s vysokou intenzitou dopravy, otevřená zařízení pro 
tělovýchovu a sport  

 

 

- stavby pro rodinnou rekreaci ve formě rekreačních chalup a rekreačních domků

- zahrady  s okrasnou, rekreační i užitkovou funkcí 
- objekty garáží  
- stavby přípustné dle stavebního zákona, tzn: 

a)stavby o jednom nadzemním podlaží do 25m2 zastavěné plochy a do výšky 5m, 
nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani 
vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých 
plynů 
b) stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16m2 a 

do 5m výšky 
 c)zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40m2 zastavěné plocha a 
do 5m výšky 

      Tyto stavby lze umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor a měly by mít  
shodné výrazové prostředky se stavbou hlavní – použití shodných materiálů a 
barevnosti konstrukcí.  

- související dopravní a technická infrastruktura –inženýrské sítě 
- veřejná prostranství  
- stavby pro veřejné ubytování, pokud splňují podmínky prostorové regulace 
-  stavby, které vhodně doplňují rekreační účel stavby - terasy, pergoly, otevřená   

ohniště, vodní prvky  
-  soukromá sportovní zařízení (bazény, tenisové kurty), pokud jsou umístěny tak, že 

nenaruší kvalitu rekreačního prostředí sousedních rekreačních objektů  
 
 

- stavby a zařízení, která snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, 
zejména výrobní a skladovací  objekty, komunikace s vysokou intenzitou dopravy, 
vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí, kulturní zařízení 
s produkcí obtěžující hlukem, hostinská činnost  
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- výšková regulace – maximálně jedno nadzemní podlaží a podkroví intenzita využití 
pozemků 

-  koeficient zastavění – maximálně 15% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 50% 
 

 

- zahrádková osada 

- oplocený pozemek, tvořený množstvím parcel určených pro zahrádkářskou činnost, 
jejíž výsledkem je samozásobení pěstitelskými produkty a každodenní rekreace

- zahradní domek do 25 m2, sloužící k úschově nářadí a ukrytí osob před nepříznivým 
počasím, ne  k trvalému bydlení 

-     stavby skleníků do  40m2 zastavěné plochy a do 5m výšky 
-     související dopravní infrastruktura 
-     související technická infrastruktura- inženýrské sítě  
 

- stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím  
- stavby pro chovatelství  
- bazény 
 

- výšková regulace – stavby do 5 m výšky 
-  koeficient zastavění –  maximálně 30% 
-      intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 50% 

 

- výrobní haly 

- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, 
zápach, apod) bude k územnímu řízení stavby doloženo,  že tento vliv nepřekročí 
hranice příslušné funkční plochy. V opačném případě budou navržena a realizována 
opatření k potřebnému snížení negativního vlivu, jejichž účinnost bude prověřena 
v rámci kolaudačního řízení.  

 
 : 

- stavby pro skladování  
- stavby pro správu a řízení podniků  
- stavby hygienického zázemí pracovníků závodu, zařízení společného stravování 
- doprovodná a izolační zeleň  
- související dopravní a technická infrastruktura- inženýrské sítě                     
- zdravotnická zařízení pro pracovníky 
- provozovny opravárenských služeb 
- čerpací stanice PHM 
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- zařízení maloobchodu a veřejného stravování   

- samostatné stavby bydlení a rodinnou  rekreaci  
- stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví a kulturu  
- objekty živočišné výroby   
 

- výšková regulace – optimálně  přízemní objekty, maximální výška 15m  
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 45% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
 

 

- , a to zejména: 
 

- velkokapacitní objekty živočišné výroby (kravín, teletník, odchovna 
mladých dojnic,  vepřín, porodna prasnic, drůbežárna, atp.) 

- objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce 
- sklady zemědělských strojů 
- opravárenské dílny 
- administrativní objekty provozovatelů zemědělské výroby 

 

- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, 
zápach, apod.) bude k územnímu řízení stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice 
příslušné funkční plochy. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému 
snížení negativního vlivu a v rámci kolaudačního řízení bude doložena účinnost 
provedených opatření. 
 

- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

- související technická infrastruktura (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které 
jsou potřebné pro funkci daného území) 

- izolační a vyhrazená zeleň 
- čerpací stanice pohonných hmot 
- provozovny drobné a řemeslné výroby 
 

- obytné objekty a objekty pro rekreaci 
- zařízení pro školství, zdravotnictví a kulturu 
 

- výšková regulace – optimálně přízemní objekty, výškovou hladinu přizpůsobit 
stávajícím objektům, nepřípustné je vytváření pohledových dominant umisťováním 
výškových skladovacích objektů v území  

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 40%; hmotové řešení 
novostaveb a změn staveb bude omezeno hmotovým řešením stávajících staveb 
v areálu  

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30% 
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- provozovny výrobních služeb 
- provozovny opravárenských služeb 
 

- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, 
zápach, apod.) bude k územnímu řízení stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice 
příslušné funkční plochy. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému 
snížení negativního vlivu a v rámci kolaudačního řízení bude doložena účinnost 
provedených opatření. 

- skladovací objekty potřebné pro provoz předmětné výroby 
- vyhrazená a izolační zeleň 
- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 

plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 
- související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 

inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 
- zařízení maloobchodu a veřejného stravování 
- byty provozovatelů zařízení 
- zřízení komunitní kompostárny 

- objekty pro rekreaci 
- objekty pro školství, zdravotnictví a kulturu 
 

- výšková regulace – max. dvě nadzemní podlaží, celková výška max. 10 m  
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%, plocha jednoho 

objektu- max 1000m2 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 

 

 
 : 

- větrné elektrárny  
POZNÁMKA. Po realizaci větrných elektráren ve vymezené zastavitelné ploše bude ta část 
plochy, která zůstane stavbou nevyužita, převedena zpět do nezastavěného území, tzn. 
v případě lokality Z39a,b/VX do „ Plochy zemědělské- NZ“ a v případě zastavitelných 
ploch Z40a,b/VX a Z41/VX do „Plochy smíšené nezastavěného území – smíšená plocha 
přírodní a zemědělská – NSpz“. 
 
Podmínky využití lokalit:  

- konkrétní  umístění stožáru větrné elektrárny ve vymezené lokalitě podléhá souhlasu 
obecního zastupitelstva, podkladem pro tento souhlas bude kladné posouzení umístění 
stožáru z hlediska pohledové exponovanosti vydané stavební komisí obecního úřadu  

-  k řízení o umístění větrných elektráren bude dokladováno dodržení hygienických limitů 
hluku v chráněném venkovním prostoru nejbližších obytných staveb, souhlas se 
zásahem do krajinného rázu podle §12 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, 
souhlas Ministerstva obrany ČR z hlediska zájmů Armády ČR, souhlas z hlediska 
bezpečnosti provozu na komunikacích II. a III. třídy 
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- doprovodná zeleň  
- liniové stavby  sítí technického vybavení  
-  přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb 
  

- stavby a zařízení neuvedené v hlavním a přípustném využití  
 

- výšková regulace – max 140 m (měřeno od základny po špičku vrtule)  
- intenzita využití pozemků - max. 2 VTE v ploše  
- koeficient zastavění, zahrnuje i technické zázemí, zpevněné plochy, přístupové 

komunikace: 
- zastavitelná plocha Z39a,b/VX– maximálně 3% 

zastavitelná plocha Z40a,b/VX– maximálně 2,5% 
zastavitelná plocha Z41,b/VX– maximálně 3% 
 

 
- vhodné použití barev větrné elektrárny – matné barvy odstínů šedé 
- neoplocovat jednotlivé stavby větrných elektráren 
- obslužné komunikace zpevnit pouze kamenivem 
- neumisťovat reklamy na sloupy 
- v pohledově exponovaných místech doplnit zeleň pro odclonění pohledů  

 

- , a to zejména:  
 

- státní a krajské silnice 
- místní a účelové komunikace 
- komunikace pro pěší 
- cyklostezky 
- veřejné odstavné a parkovací plochy 
- zastávky autobusů a jejich točny 

 

- doprovodná zeleň 
- čerpací stanice pohonných hmot 
- objekty řadových a hromadných garáží 
- liniové stavby sítí technického vybavení 
- zařízení služeb motoristům 
 

- objekty pro bydlení a rekreaci 
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví 
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 : 

 
- železniční stanice pro osobní a nákladní dopravu 
- železniční zastávka  
- železniční trať s veškerým vybavením  
- výhybny                   
- vlečky  s veškerým vybavením  
- železniční přechody a přejezdy, podjezdy a nadjezdy  

- liniové stavby  sítí technického vybavení 
- související plochy dopravní infrastruktury – silniční   
- doprovodná zeleň   
- objekty maloobchodu a veřejného stravování  
 

- využití strážních domků pro rodinnou rekreaci  
Podmínkou využití je : 
a) zajištění hygienických limitů příslušných pro funkci rekreace (protihluková 

opatření) 
b) zajištění přístupu ke stavbě mimo pozemky dráhy po veřejné komunikaci  

 

- objekty pro bydlení a rekreaci  
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví  
 

 
 : 

 
- plochy , a to zejména:  
 

- pozemky transformoven, rozvoden el. energie                                                         
- pozemky čistíren odpadních vod                       
- pozemky přečerpávacích stanic                            
- pozemky vodních  zdrojů a vodojemů, odkyselovacích stanic    
- pozemky základnových  stanic telefonních operátorů  
- pozemky regulačních  stanic plynu 

 

- související doprovodná a izolační zeleň  
- související dopravní infrastruktura  

- samostatné stavby pro bydlení a rodinnou  rekreaci  
- stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví a kulturu 
- výrobní objekty 
- stavby pro chov hospodářských zvířat 
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot 
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- plochy veřejně přístupné zeleně většinou parkově upravené 
- plochy sadovnických úprav okolo občanského vybavení - veřejně přístupné 

- vodní toky a plochy 
- drobné sakrální stavby, městský mobiliář, drobná architektura 
- objekty a zařízení dopravní a technické  infrastruktury (inženýrských sítí) potřebné 

pro funkci daného území 
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 
centra, rozhledny) 

- parkovací plochy 
- otevřená rekreační hřiště 
 

 

- stavby nesouvisející s uvedeným hlavním a přípustným využitím 
 
 

 

 

- soukromé zahrady - oplocené i neoplocené  
 

- ovocné sady určené pro samozásobení 
- vyhrazená zeleň u občanského vybavení – volně nepřístupná 
- plochy volně přístupných sadovnických úprav, zejména před občanským vybavením 
- ochranná zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami 
- vodní toky a plochy 
- související dopravní infrastruktura 
- související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 

inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 
 

- parkovací plochy 
- otevřená rekreační hřiště 
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- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci 
 
 

- pás stromů a keřů mezi jednotlivými funkčními plochami 
- pás stromů a keřů podél dopravně zatížených komunikací 
 
Poznámka: 
- rozsah plochy v grafické části je vyznačen pouze orientačně. Přesný rozsah bude 

stanoven v závislosti na způsobu využití základní plochy a potřeby eliminace 
negativních vlivů konkrétního funkčního využití 

- projekt ochranné a izolační zeleně bude zpracován odborníkem na danou 
problematiku 

 

- liniové stavby technického vybavení- inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci 
daného území 

 

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci 
 

 

-plochy prvků územního systému ekologické stability v zastavěném území 
 

- zeleň přírodního charakteru  
 

 
- objekty a zařízení dopravní a technické  infrastruktury (inženýrských sítí) potřebné 

pro funkci daného území 
- v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření 

(např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy 
soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry) 

- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 
ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 
centra) 

 
  

 

-    oplocování pozemků v předmětné ploše 
- využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně  přípustným využitím  
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- pozemky určené k plnění funkcí lesa (plochy pro zakládání, obnovu a výchovu porostů 
v souladu s příslušným zákonem o lesích) 

 

- myslivecká zařízení 
- stavby lesnických zařízení (svážnice, lanovky) 
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 
centra) 

- související trvalé travní porosty 
- vodní toky a plochy 
- v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření 

(např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy 
soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry) 

- stavby pro chov včelstev 
- účelové komunikace (pokud nebyly již vyznačeny v plochách silniční dopravy) 
-  liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě 
 

- stavby pro zemědělství, vyjma staveb nezbytných pro obhospodařování zemědělské 
půdy v nezastavěném území, pro pastevectví (tzn.  ohradníky, letní salaše, polní 
hnojiště). Uvedené stavby nesmí být umisťovány v pohledově exponovaných 
prostorech 

- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu o výměře (stavby včetně souvisejícího pozemku) větší jak 100 m2 (netýká se 
liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

 

- pozemky , a to zejména:  
 

- orná půda 
- trvalé travní porosty 
- půda dočasně neobdělávaná 

- zemědělské účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny 
v plochách silniční dopravy) 

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území, pro 
pastevectví (tzn.  ohradníky, letní salaše, polní hnojiště). Uvedené stavby nesmí být 
umisťovány v pohledově exponovaných prostorech 

- v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření 
(např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy 
soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry) 

- doprovodná zeleň zemědělských komunikací 
- vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň 
- nelesní dřevinné porosty v krajině 
- stavby pro chov včelstev 
- liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě 
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- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les 

- objekty příslušné do zastavěného území obce a také stavby pro zemědělství 
neuvedené v první odrážce přípustného využití  

- oplocování volných pozemků kromě ohradníků pro pasení dobytka  
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území  
- provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu o výměře (stavby včetně souvisejícího pozemku) větší jak 100 m2 (netýká se 
liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

 

- pozemky , a to zejména:  
 

- intenzivní sady 
 

- oplocování pozemků  
- orná půda 
- trvalé travní porosty 
- půda dočasně neobdělávaná 
- zemědělské účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny 

v plochách silniční dopravy) 
- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území, pro 

pastevectví (tzn.  ohradníky, letní salaše, polní hnojiště. Uvedené stavby nesmí být 
umisťovány v pohledově exponovaných prostorech. 

- v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření 
(např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy 
soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry) 

- doprovodná zeleň zemědělských komunikací 
- vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň 
- nelesní dřevinné porosty v krajině 
- stavby pro chov včelstev 
- liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě 

- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les 
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- objekty příslušné do zastavěného území obce a také stavby pro zemědělství 
neuvedené v přípustném využití  

- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území  
- provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu o výměře (stavby včetně souvisejícího pozemku) větší jak 50 m2 (netýká se 
liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

 

- plochy prvků územního systému ekologické stability v nezastavěném území  
 

-    zeleň s převažující přírodní funkcí 
- objekty a liniové stavby technického infrastruktury- inženýrské sítě 
- v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření 

(např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy 
soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry) 

 

 
- realizace vodní plochy za předpokladu, že nebude tato plocha hospodářsky využívána 

(rybochovný rybník)  
 

- umisťování staveb příslušných do zastavěného území  
- stavby pro zemědělství  
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady 
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu o výměře (stavby včetně souvisejícího pozemku) větší jak 50 m2 (netýká se 
liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

- intenzivní formy hospodaření  
- rozšiřování nepůvodních druhů rostlina a živočichů 

terénní úpravy většího rozsahu, těžba nerostných surovin, nakládání s odpady, 
především skladování  a zneškodňování

 

- liniová výsadba stromů a keřů podél komunikací a při vodních tocích – aleje a 
stromořadí 

 

- skupiny stromů a keřů v krajině 
- porosty na svazích terénních zlomů a erozních rýh 
- liniové stavby technického vybavení- inženýrské sítě 
 

- využití, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím  
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- plochy nezastavěného území funkčně nevyhraněné, v daném případě kombinace 
přírodního a zemědělského využití

- plochy zeleně s převažující přírodní funkcí mimo prvků ÚSES (rozptýlená zeleň 
v krajině, remízky, lada) 

- plochy zemědělské produkce na zemědělském půdním fondu, s preferencí extenzivní 
produkce, nevyžadující zornění (trvalé travní porosty)

- účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách 
silniční dopravy) 

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě  
- vodní toky a plochy 
- v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření 

(např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy 
soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry) 

 

- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les 

 

- stavby pro zemědělství, vyjma staveb nezbytných pro obhospodařování zemědělské 
půdy v nezastavěném území, pro pastevectví (tzn.  ohradníky, letní salaše, polní 
hnojiště. Uvedené stavby nesmí být umisťovány v pohledově exponovaných 
prostorech. 

- stavby a  zařízení  pro těžbu nerostů  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu o výměře (stavby včetně souvisejícího pozemku) větší jak 100 m2 (netýká se 
liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  

- pozemky vodních zdrojů a jejich ochranných pásem  
- pozemky určené k plnění funkcí lesa (hospodaření provádět v souladu s podmínkami 

uvedenými v rozhodnutí o ochranném pásmu vodního zdroje)  
 

- trvale zatravněné plochy 
- účelové komunikace (pokud nebyly již vyznačeny v plochách silniční dopravy)  
 

- využití plochy, které nesouvisí s hlavním a přípustným regulativem 
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- již existující rekreační stavby rozptýlené na lesních pozemcích  
 

- související dopravní infrastruktura  
- související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 

inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 
 

- další rozšiřování rekreačních staveb v území  
- využití plochy, které nesouvisí s hlavním a přípustným regulativem 
 
 

 

- plochy nezastavěného území funkčně nevyhraněné, v daném případě kombinace 
přírodního, zemědělského a vodohospodářského využití,sloužící pro realizaci 
protipovodňových opatření – retenčních prostor   

 

- plochy zemědělské produkce na zemědělském půdním fondu, s preferencí extenzivní 
produkce, nevyžadující zornění (trvalé travní porosty)

- realizace protipovodňových a protierozních opatření (např. protierozní meze, záchytné 
průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy soustředěného odtoku, zasakovací 
travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry) 

- vodní plochy s ekologicky stabilizační, retenční nebo rybochovnou funkcí 
- účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách 

silniční dopravy) 
- objekty a liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě  
 

-  stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 
ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 
centra) do výměry 50 m2 

 

- využití plochy, které nesouvisí s hlavním a přípustným regulativem 
 
 
 

- vodní toky (řeky, potoky, vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem 
v korytě trvale nebo po převažující část roku) 

- vodní plochy s ekologicky stabilizační, retenční nebo rybochovnou funkcí 
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- břehová zeleň  
- komunikační propojení – mosty, lávky pro pěší 
- liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě  
- související vodohospodářské stavby – hráze, jezy a zdrže 
- stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu 
 

- neodůvodněné zpevňování břehů a napřimování trasy koryta 
- realizace staveb nesouvisejících s hlavním nebo přípustným využitím 
 

 

-  stavby, objekty a zařízení bezprostředně související s těžbou a zajištěním těžebního 
provozu 
 

-     doprovodná a izolační zeleň      
- sklady a skladovací plochy 
- stavby pro mechanizační prostředky 
- administrativní stavby ( kanceláře, sociální zázemí) 
- stavby a zařízení technického vybavení  
- účelové komunikace 
- odstavné a parkovací plochy   
 

- využití plochy, které nesouvisí s hlavním a přípustným regulativem 
  
3) Výklad pojmů použitých při vymezení funkčních ploch: 
 

 – holičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny, 
pedikúra, úklidové služby, sauny, zakázkové šití oděvů (výrobní 
služba, která je však charakterem provozu bližší nevýrobním 
službám), apod. 

 – truhlářství, tesařství, zámečnictví, klempířství, sklenářství, kamenictví, 
autoopravny, opravny obuvi, apod. 

 – tzn. volně přístupné, jeho dostupnost není 
podmíněna členstvím ve sportovní organizaci (tzn. 
organizovaná tělesná výchova) nebo návštěvou školského 
zařízení (tzn. školská tělovýchova) 

hřiště, které je vybudováno ve volném prostoru, nechráněno další 
stavbou a tedy vykazující větší hlukovou zátěž na okolní 
prostředí 

stavba technického vybavení, jejíž délkový rozměr 
převyšuje šířkový takovým způsobem, že bude její 
znázornění mít ve výkresové části územního plánu tvar ne 
plochy, ale přímky nebo křivky (vodovodní řady, kanalizační 
sběrače, plynovodní vedení, telekomunikační vedení, apod.) 

 – hotely, motely, ubytovací hostince, penziony, turistické ubytovny, 
domovy mládeže (internáty) 

 – pohostinství, restaurace, bufety, veřejné jídelny, apod. 
prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kožené 

galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna oděvů, 
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prodejna elektrospotřebičů, prodejna knih a zvukových 
nosičů, zlatnictví a hodinářství, prodejna domácích potřeb 

 klubová zařízení, diskotéky, letní kina a 
venkovní scény, v nichž je provozována produkce (především 
hudební), která svou úrovní přesahuje hygienické normy 
stanovené pro obytné území 

 – prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení 
zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a 
hrobky nebo úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či 
vsypové louky a jejich kombinace 

– plochy sadovnických úprav okolo občanského vybavení přístupné 
pouze klientům daného zařízení  

 – stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva o jednom 
nadzemním podlaží a zastavěné ploše do 16m2 a do 5m 
výšky 

 (novostavba  (stavební úpravy objektu původně 
trvalého bydlení nebo hospodářského využití) – jedná se o 
objekty individuální rekreace, hmotově odpovídající 
rodinnému domu), velikost zastavěné plochy objektu není 
omezena, objekty je možno podsklepit, mohou mít nejvýše 
dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno podzemní podlaží a 
obytné podkroví 

 - zastavěná plocha včetně verand, vstupů a podsklepených teras nebývá 
větší než 25 m2, smějí se podsklepit a smějí mít jedno 
nadzemní podlaží a podkroví, obestavěný prostor části stavby 
nad upraveným terénem nepřekračuje 110m3. 

poměr plochy zastavěné budovami k celkové ploše pozemků 
jednoho vlastníka  

 podíl ploch zeleně na regulovaném pozemku k celkové ploše tohoto 
pozemku 

 
 spojování různého funkčního využití do jedné stavby  

 
 
 
 

 
     
 
Kód  Charakteristika  
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Kód  Charakteristika  

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
    V územním plánu nebyly vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejně 
prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.  

 
   Kompenzační opatření nebyla požadována.   

 

 
  Ve snaze zajistit účelné využívání vymezených zastavitelných ploch a omezit finanční 
náročnost výstavby z hlediska veřejných rozpočtů na dopravní a technickou 
infrastrukturu, byla u rozvojových ploch pro „bydlení – v rodinných domech – venkovské“  
ve střední části obce stanovena etapizace výstavby. Z hlediska realizace záměru byly 
předmětné plochy rozděleny do dvou etap následujícím způsobem:  
 
Číslo etapy  Číslo zastavitelné plochy  

Z12/BV, Z14/BV, Z15/BV, Z16/BV  
Z13/BV, Z19/BV 

 
   Zastavitelná plocha z první etapy je považována za využitou, pokud budou  na 60% 
plochy vydána pravomocná správní rozhodnutí – stavební povolení, souhlas s provedením 
ohlášené stavby. 
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V územním plánu jsou vymezeny následující plochy a koridory územních rezerv: 
 
Dopravní infrastruktura – silniční 

koridor územní rezervy pro vedení přeložky silnice II. třídy  

 
Bydlení – v rodinných domech - venkovské 
 

H. Libina sever - územní rezerva ploch pro bydlení- zajištění kompaktnosti 
zastavěného a zastavitelného území 

 
H. Libina  U Sadů - územní rezerva ploch pro bydlení- proluka v zastavěném 

území, majitelé pozemků v současné době nemají zájem o realizaci zástavby  
H. Libina  Pod Sady - územní rezerva ploch pro bydlení- proluka v zastavěném 

území, majitelé pozemků v současné době nemají zájem o realizaci zástavby  
H. Libina Pod Bradlem- územní rezerva ploch pro bydlení venkovského typu – 

do návrhových ploch nezařazeno z důvodu nemožnosti prokázat potřebnost 
rozsahu vymezených ploch pro bydlení  

H. Libina K Nové Hradečné- územní rezerva ploch pro bydlení venkovského 
typu – do návrhových ploch nezařazeno z důvodu nemožnosti prokázat 
potřebnost rozsahu vymezených ploch pro bydlení  

 
Plochy smíšené obytné – venkovské              

H. Libina  U Sadů - územní rezerva ploch pro smíšené obytné plochy - proluka 
v zastavěném území, majitelé pozemků v současné době nemají zájem o 
realizaci zástavby 
H. Libina  U sportovního areálu - územní rezerva ploch pro smíšené obytné 
plochy – oboustranné obestavění komunikace

Bydlení – v rodinných domech - městské              

H. Libina U Sadů- územní rezerva ploch pro bydlení městského typu - proluka 
v zastavěném území, majitelé pozemků v současné době nemají zájem o 
realizaci zástavby  

H. Libina K Obědnému- územní rezerva ploch pro bydlení městského typu, 
obestavění nově navrhované komunikace, zajištění kompaktnosti zastavěného 
území  

H. Libina Za Domovem důchodců- územní rezerva ploch pro bydlení 
městského typu – do návrhových ploch nezařazeno z důvodu nemožnosti 
prokázat potřebnost rozsahu vymezených ploch pro bydlení  

 
Výroba a skladování – lehký průmysl             

H. Libina U Výrobní zóny- územní rezerva ploch pro smíšené obytné plochy - 
proluka mezi zastavěným územím a navrhovanou přeložkou krajské silnice 
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   Při prosazování zásad územního plánu je třeba zajistit, aby nebyla dále ztěžována 
možnost využití předmětné plochy pro realizaci uvedeného záměru, např. výstavbou tras 
regionálních vedení technické infrastruktury; při rekonstrukci stávajících tras prověřit 
možnost jejich přemístění do okrajových částí území. 

Bez provedení změny územního plánu nelze plochy územních rezerv pro uvažované 
budoucí využití využívat. 
 

 

 
Výčet staveb:  
 

1. 

 

 
Odůvodnění: 

Důvodem vymezení je snaha o zachování a další posílení urbanistické hodnoty uvedených 
prostorů v obci. 
   

 
Počet listů textové části územního plánu:69 
 
Počet výkresů grafické části: 
 
A.2.1. Výkres základního členění území        M 1 : 5 000 – 4 listy 
A.2.2. Hlavní výkres                    M 1 : 5 000 – 4 listy 
A.2.3. Výkres koncepce technické infrastruktury                         M 1 : 5 000 – 4 listy 
A.2.4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    M 1 : 5 000 – 4 listy  
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  Práce na předmětné dokumentaci započaly na základě usnesení Zastupitelstva obce 
Libina dne 11. června 2008, které schválilo pořízení ÚP Libina pro celé správní území 
obce, které je tvořeno 3 katastrálními územími: Horní Libina, Dolní Libina a Obědné. 
Obec uzavřela na základě výběrového řízení smlouvu o dílo na zpracování s Ing. arch. 
Dagmar Vaníčkovou a požádala Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, ÚP 
a investic o pořízení ÚP Libina.  
Pořizovatel po vypracování návrhu zadání ÚP Libina oznámil veřejnou vyhláškou jeho 
vystavení a projednání, a to od 15.5.2009 do 16.6.2009. Dne 18.5.2009 bylo pod 
č.j.KUOK 39813/09/137 vydáno stanovisko k návrhu zadání ÚP Libina se závěrem :  
ÚP Libina není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Následně proběhli 
komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Libina. Dne 20.1.2011 
pořizovatel obdržel pozvánkou k závěrečnému projednání etapy „Plánu společných 
zařízení“.  
Krátce po projednání zadání byly zahájeny v katastrálním území Horní Libina (plošně 
největší část řešeného území územního plánu) pozemkové úpravy. Objednatel se se 
zpracovatelem dohodl, že práce na územním plánu budou přerušeny a budou pokračovat 
až po skončení pozemkových úprav v území.  
   Pořizovatel po skončení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní 
Libina vypracoval nový návrh zadání ÚP Libina  a oznámil  veřejnou vyhláškou jeho 
vystavení a projednání, a to od 15.12.2011 do 16.1.2012. Dne 12.12.2011 bylo pod 
č.j.KUOK 136197/2011 vydáno stanovisko k návrhu zadání ÚP Libina se závěrem :  
ÚP Libina je nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.  
  Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zajistili zpracování vyhodnocení 
stanovisek a připomínek k návrhu zadání ÚP Libina.  
   Zastupitelstvo obce Libina po projednání a zapracování připomínek schválilo svým 
usnesením č.9.14.1 dne 13.června 2012 Zadání ÚP Libina. 
  Zpracovatelem posouzení byla obcí na základě předchozích zkušeností vybrána 
společnost GHC regio s.r.o. Olomouc.  
 
   Nový mapový podklad pro katastrální území Horní Libina byl zapsán na katastru 
vzhledem k několika odvoláním občanů teprve v lednu 2015. Následně byla provedena 
aktualizace zpracovaného návrhu územního plánu a posouzení jeho vlivu na životní 
prostředí a prvky soustavy Natura 2000, následně pak na udržitelný rozvoj.  
 
   Společné jednání o návrhu ÚP Libina a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 
území se uskutečnilo dne 18.11.2015 na Městském úřadě Šumperk. Návrh ÚP byl 
vystaven po dobu 30 dnů na MěÚ Šumperk a OÚ Libina, a to od 15.10.2015 do 
16.11.2015. Došlá stanoviska a připomínky byly vyhodnoceny a zapracovány. 
Samostatné jednání proběhlo s orgánem Posuzování vlivů na životní prostředí Krajského 
úřadu Olomouckého kraje. Bylo vydáno ze strany KÚOK, odboru životního prostředí a 
zemědělství, dne 24.2.2016 pod č.j. KUOK 16924/2016 souhlasné stanovisko 
k vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Libina na životní prostředí.  
 K návrhu pro společné jednání bylo vydáno nesouhlasné stanovisko krajského úřadu 
podle §50 odst.7 dne 13.5.2016 pod č.j. KUOK 42971/2016.  
  Dne 5.8.2016 proběhlo jednání na Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu 
v Olomouci o podobě návrhu ÚP Libina, byla dohodnuta jeho úprava a následně požádáno 
o nové stanovisko.  
Stanovisko k návrhu ÚP Libina a souhlas k veřejnému projednání vydal Krajský úřad 
Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, dne 19.9.2016 pod č.j. KUOK 
92793/2016. 
  
   Oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu územního plánu bylo oznámeno 
veřejnou vyhláškou. Návrh byl vystaven po dobu 30 dnů, tj. od 27.9. 2016 do 
31.10.2016, ústní veřejné projednání s odborným výkladem projektanta se konalo dne 
31.října 2016 od 15 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Libina. 
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   Námitky ani připomínky po veřejném projednání k návrhu ÚP Libina nebyly podány. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem zajistili zpracování 
vyhodnocení  došlých stanovisek dotčených orgánů státní správy k návrhu ÚP Libina.  
 
Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic Městského úřadu Šumperk 
(dále jen „pořizovatel“) ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky 
projednání návrhu územního plánu s dotčenými orgány a sousedními obcemi ve smyslu § 
50 stavebního zákona a výsledky veřejného projednání návrhu územního plánu ve 
smyslu § 52 stavebního zákona a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách.  
 
  Územní plán byl pořizovatelem přezkoumán v souladu s ustanovením § 53 odst. 5) 
písm. a) stavebního zákona. Územní plán je zpracován v souladu s požadavky stavebního 
zákona, 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 

    

 

 
Návrh Územního plánu Libina je v souladu s 

 (PÚR ČR 2008), která byla schválena Vládou České republiky usnesením 
Vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009, ve znění  ze dne 
15.4.2015 č.usnesení 276. 
   
   Obec Libina neleží v žádné rozvojové oblasti ani ose, vymezené PÚR ČR. Obec Libina  

Specifické oblasti jsou 
vymezovány v územích, ve kterých se v porovnání s ostatním územím ČR dlouhodobě 
projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. problémy se zajištěním 
vyváženého vztahu příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti 
společenství. Účelem vymezení je, aby v nich správní úřady v rámci svých působností 
vytvářely podmínky pro odstranění problémů. 

     V dané oblasti jsou politikou  územního rozvoje pro územní plány stanoveny 
následující úkoly: 
 
a) identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje  oblasti a vytvářet  zde 

územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, 
bydlení a občanského vybavení  

Řešení Územního plánu Libina:  
- v návrhu územního plánu jsou obsaženy plochy pro rozvoj funkce bydlení 
různých forem, občanského vybavení i výrobu a skladování. V návaznosti na 
plánovaný územní rozvoj je řešen i rozvoj veřejné infrastruktury.   
 

- další úkoly se týkají spíše sídel situovaných v severní části vymezené specifické oblasti, 
neboť jsou následující:  

b) - vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a 
přeshraničních dopravních tahů 

c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a 
propojení systému se sousedním Polskem  

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, 
dřevozpracujícího průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením 
vhodných území pro tyto aktivity 
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e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského 
charakteru, zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství 

f) prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu horských masivů Jeseníku a 
Králického Sněžníku  

g) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu  
 

 
- návrh Územního  plánu  Libina  respektuje  dále  územního 

plánování, které jsou uvedeny v kap. 2.2., zejména pak odst.: 
 
(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 osídlení a 
jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a 
tradice.  

Řešení Územního plánu Libina:  
- v návrhu jsou stanoveny podmínky, které chrání přírodní  a kulturní hodnoty v území a 
současně vytváří podmínky pro rozvoj civilizačních hodnot.Zachování rázu krajiny, resp. 
jeho ochrana je provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu 
s principy udržitelného rozvoje 

 
(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. 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.  

Řešení Územního plánu Libina:  
Návrh urbanistické koncepce obce a záměry rozvoje území byly koordinovány 
s posuzovateli vlivu koncepce na životní prostředí. 

 
(17)Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn 

lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v 
hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto 
územích.  

  
(19)Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání 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 na 
dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.  

Řešení Územního plánu Libina:  
Nově navrhované zastavitelné plochy byly vymezovány s cílem zajištění kompaktnosti 
zastavěného území obce. Nebyla navrhována nová rozptýlená zástavba ve volné 
krajině. V šesti lokalitách byly vymezeny plochy přestavby s cílem nově využít již 
zastavěné území.   

 
(23)Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a 

zkvalitnění 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. Zmírňovat vystavení městských oblastí 
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nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i 
prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými 
vhodnými opatřeními v území.  

 
Řešení Územního plánu Libina: 
Do návrhu změny byla zapracována přeložka silnice II. třídy s cílem vymístit tranzitní 
dopravu ze zastavěného území. 
 Z pozemkových úprav byly do návrhu zapracovány rozvojové plochy pro nové 
zemědělské komunikace, které zlepší prostupnost krajiny.  
V návrhu územního plánu je respektována trasa el. vedení VVN 400 kV Krasíkov – Horní 
Životice.  
  
 

  Z vydaných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZUR OK), které schválilo 
zastupitelstvo kraje usnesením UZ/21/32/2008 ze dne 22.2.2008 s č.j. 
KÚOK/8832/2008/OSR-1/274 ve znění  Aktualizace č. 1 vydané opatřením obecné 
povahy č.j. KUOK 28400/2011 dne 22.4.2011, které nabylo účinnosti 14.7.2011 vyplývají 
pro správní území obce Libina následující požadavky:  

 
- řešené území (k.ú. Horní Libina, k.ú. Dolní Libina a k.ú. Obědné) leží mimo hlavní 

rozvojové osy a oblasti stanovené v ZUR OK 

- je potvrzována poloha obce ve  specifické oblasti SOB 3 Jeseníky – Králický 
Sněžník, vymezené Politikou územního rozvoje ČR (viz bod 2.1 výše) 

- obec leží mimo hlavní dopravní koridory evropského významu vymezované v ZUR 
OK  

- v rámci koncepce zásobování el. energií je v řešeném území vymezován koridor 
pro vedení VVN 400 kV Krasíkov – Horní Živoříce 

Řešení Územního plánu Libina:  
Uvedený koridor je návrhem územního plánu respektován. Plocha je v územním 
plánu vedena již jako stabilizovaná, v době zpracování návrhu již bylo vydáno 
stavební povolení a probíhala realizace záměru. Pro zákres trasy byl využit 
podklad předaný Obecním úřadem Libina – DPS „Vedení 400kV V458 Krasíkov – 
H. Životice (zpracovatel  EGEM, prosinec 2013). 

 V době zpracování upraveného návrhu bylo již vydáno Ministerstvem průmyslu a 
obchodu, Odborem stavební úřad rozhodnutí č.j. MPO 13369/16/171-SÚ ze dne 
19.3.2016, kterým povoluje předčasné užívání vedení 400kV. Následně bylo 
společností ČESP, a.s. na obec doručeno oznámení o tom, že od 15.4. 2016 je 
vedení uvedeno do provozu a je pod napětím.  

- v rámci koncepce územního systému ekologické stability jsou v řešeném území 
vymezeny regionální biokoridory RK 895, RK 896, RK 897, RK OK 47 a regionální 
biocentra RC 432, RC OK 21 a RC OK 20 

Řešení Územního plánu Libina:  
Uvedené prvky jsou návrhem respektovány a zapracovány do územního systému 
ekologické stability obce.  

- ZUR OK vymezuje v řešeném území následující plochy a koridory nadmístního 
významu: 

a) koridor pro el. vedení 400kV  

b) koridor pro přeložku silnice II. třídy 
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c) suchou nádrž Dolní Libina 

d) ložisko nerostných surovin – lze využít v plném rozsahu, jsou vyřešeny střety 
zájmů 

Řešení Územního plánu Libina:  
Uvedené plochy a koridory jsou návrhem územního plánu respektovány.  

- v dokumentaci ZUR OK jsou vymezovány následující veřejně prospěšné stavby, 
opatření a asanace, pro které je možné využít institut vyvlastnění: 

a) přeložka silnice II. třídy (vedena jako veřejně prospěšná stavby D10 – v k.ú. 
Horní Libina a D11 – v k.ú. Dolní Libina 

b) el. vedení 400 kV (vedena jako veřejně prospěšná stavba E01)¨ 

c) suchá nádrž Dolní Libina (vedena jako veřejně prospěšné opatření V04, resp. 
V9- plocha zátopy) 

d) prvky regionálního územního systému ekologické stability (vedeny jako 
veřejně prospěšná opatření)  

Řešení Územního plánu Libina:  
Uvedené veřejné prospěšné stavby a opatření jsou zapracovány také do návrhu 
územního plánu Libina, výjimku tvoří trasa el. vedení, která již je stabilizována.  

- dle dokumentace ZUR OK jsou vymezovány v řešeném území dvě oblasti se 
shodným krajinným typem, a to: 

- severní a střední část obce leží ve skupině Jesenicko – Oderských vrchů 

- jižní okraj pak v oblasti Hané  

Návrh územního plánu respektuje  
v Zásadách  územního rozvoje Olomouckého kraje  

 

-zachovat a rozvíjet současný stav polycentrického osídlení Olomouckého kraje 
  

Řešení Územního plánu Libina: 
Tento způsob osídlení je v územním plánu zachováván.  
 

- vymezit  plochy  a  koridory  veřejné  infrastruktury  přiměřené  velikosti  a  
funkčnímu významu obce, a to zejména vzhledem ke stavu a očekávanému vývoji 
dopravní obslužnosti území 

 
Řešení Územního plánu Libina: 
Do návrhu změny byla zapracována přeložka silnice II. třídy s cílem vymístit tranzitní 
dopravu ze zastavěného území, koridor trasy el. vedení 400kV Krasíkov – Neznášov je 
v současné době již stabilizován.  
 Územní plán navrhuje rozvoj dopravní a technické infrastruktury pro potřeby 
vymezených zastavitelných ploch, navrhuje rozvoj občanského vybavení a ploch 
veřejných prostranství – veřejné zeleně.  
 
- plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel území, 

zejména  zamezovat  územní  segregaci  obyvatel  na  základě požadavků 
vyplývajících z regionálního a oborového plánování (zejména komunitního plánování) 

 
Řešení Územního plánu Libina: 
V návrhu územního plánu nejsou vymezovány plochy takového druhu, které by 
připouštěly segregaci obyvatel.  
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-  vymezit plochy pro umístění podnikatelských aktivit, zohlednit při tom:  

    - význam a polohu obce v rámci vymezených rozvojových os a oblastí;  

   -  návaznosti na vymezený nadřazený systém dopravní a technické infrastruktury;  

   -  stanovené zásady pro ochranu přírodních a kulturních hodnot území;  

Řešení Územního plánu Libina: 
Návrh územního plánu vymezuje plochy pro umístění podnikatelských aktivit (drobná a 
řemeslná výroba, lehký průmysl, občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední, 
specifická výroba – větrné elektrárny) se zohledněním výše uvedených požadavků. 

   

-  vhodným  uspořádáním  ploch  v  území  obcí  vytvářet  podmínky  pro  minimalizaci 
negativních vlivů ploch s koncentrovanou výrobní činností na plochy bydlení 

Řešení Územního plánu Libina: 
  Územní plán umisťuje plochy výroby a skladování v takových částech obce a stanoví 
podmínky pro jejich využití tak, aby minimalizoval negativní dopad těchto ploch na jejich 
okolí, tedy i na plochy bydlení.  

-  podporovat  rozšíření  plynofikace,  budování  skupinových  VTL,  případně i  STL  
pro více obcí 

Řešení Územního plánu Libina: 
   Řešené území je v současné době již plynofikováno, rozšíření je uvažováno pouze pro 
potřeby nových zastavitelných ploch.  

-  nenavrhovat  plochy  pro  umísťování  nových,  zvláště velkých  zdrojů znečišťování 
ovzduší v CHKO, MZCHÚ a přírodních parcích, evropských významných 
lokalitách,ptačích oblastech  a  v  oblastech  se  zhoršenou  koncentrací  škodlivin  v  
ovzduší,  v  těchto  oblastech připouštět  rozšíření  (navýšení  výkonu  či  výroby)  
stávajících  velkých  zdrojů znečišťování ovzduší  jen  za  podmínky  zachování  či  
snížení  současných  povolených  emisí   

Řešení Územního plánu Libina: 
  Územní plán nevymezuje plochy pro umístění podobných zdrojů.  

- podporovat,  kde  je  to  technologicky  možné  a  ekonomicky  výhodné,  centrální 
vytápění  

Řešení Územního plánu Libina: 
Územní plán připouští možnost tohoto způsobu vytápění.  

-  podporovat  rozvoj  infrastruktury  v  oblasti dodávky  kvalitní  pitné  vody  a  
nakládání s odpadními vodami 

Řešení Územního plánu Libina: 
 Územní plán respektuje a dále rozvíjí koncepci zásobování vodou z veřejného 
vodovodu a systém odvádění a čištění odpadních vod prostřednictvím veřejné 
kanalizace – v nových zastavitelných plochách, veřejná kanalizace je pak také nově 
navrhována v místní části Obědné.   

-  za  prioritní  na  úseku  odkanalizování  a  čištění  odpadních  vod  považovat  
zajištění potřebné  kapacity  a  účinnosti  čištění  ČOV,  z  nichž  jsou  vyčištěné  vody  
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vypouštěny  do vodních  toků s  kvalitou  lososových  vod,  nebo  se  nacházejí  v  
CHOPAV,  v  území Ramzovského nasunutí, v ochranných pásmech přírodních léčivých 
zdrojů;  

Řešení Územního plánu Libina: 
Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu pro rozšíření obecní čistírny odpadních 
vod.   

-  při návrhu ploch pro bydlení v nízkopodlažní zástavbě z rodinných domků vyžadovat 
v místech, která nejsou napojena na obecní nebo městskou  ČOV,  čištění splaškových 
vod v malé  domovní  čistírně.  Výjimečně  řešit  odvádění  odpadních  vod  do  jímek  
s  jejich následným odvozem do  ČOV, a to pouze u rozvolněné zástavby ve velkých 
vzdálenostech od nejbližší ČOV 

Řešení Územního plánu Libina: 
Územní plán připouští tuto možnost v okrajových částech zástavby, kde je budování 
centrálních systému neekonomické.   

-   nepovolovat  zavážení  ramen  vodních  toků.  Prověřit  vhodnost  a  případně 
zajistit možnost znovunapojení ramen na vodní tok zejména u řek Moravy a Bečvy. V 
místech, kde je  vhodná  koncepční  revitalizace,  obnovovat  tůně a  mokřady  a  
vytvářet  podmínky  pro rozšiřování lužních lesů a trvalých travních porostů podél 
vodotečí. Navrhovat a podporovat revitalizace vodních toků za účelem zvyšování 
biologické rozmanitosti krajiny, zlepšování podmínek  pro  samočištění  vod,  
zvyšování  aktuálních  zásob  vody  ve  vodních  tocích, zvyšování  zásob  poříčních  
podzemních  vod,  obnovy  přirozené  dynamiky  toků,  obnovy migrační  prostupnosti  
toků pro  vodní  organismy,  tlumení  velkých  vod  rozlivem  v  nivách vodních toků  

Řešení Územního plánu Libina: 
Územní plán vymezuje podél hlavních vodních toků v území prvky územního systému 
ekologické stability, požadavkem je zachování a obnova přirozeného koryta toku.  

-   těžbu  nerostných  surovin  nepovažovat  při  jejím  posuzování  za  prvotní  nástroj  
k vytváření skladebných prvků ÚSES a k revitalizaci toků a vzniku mokřadů; případné 
využití těžbou dotčeného území řešit na základě podrobnější dokumentace zpracované 
dle platných právních předpisů a zajistit tak plnohodnotnou a ekostabilizační funkci 
území 

Řešení Územního plánu Libina: 
Návrh revitalizace těžbou dotčeného území v současné době není aktuální, v území se 
podobné prostory nenacházejí.  

-  neplánovat  výstavbu  nových  údolních  nádrží jako  protipovodňových  opatření  
nad rámec  stávajících  koncepčních  materiálů,  upřednostňovat  a  podporovat  
zvýšení  retenční schopnosti  krajiny  zejména  v  záplavovém  území  převedením  
orné  půdy  na  trvalé  travní porosty  nebo  jiným  obdobným  zvýšením  ekologické  
stability  území.  Podporovat  výstavbu suchých retenčních prostorů. Konkrétní záměry 
na realizaci musí být prověřeny a posouzeny dle platných právních předpisů(EIA) v 
příslušných správních řízeních  

Řešení Územního plánu Libina: 
Návrh zapracovává do řešeného území šest ploch suchých retenčních prostorů.  

-  v  rámci  revitalizace  krajiny  navrhnout  k  zalesnění  území  k  tomuto  účelu  
vhodná (např. v lokalitách po ukončené těžbě) a ověřená podrobnou dokumentací;  

Řešení Územního plánu Libina: 
Návrh zahrnuje dvě plochy v řešeném území vhodné pro zalesnění.  

-  pro stávající a výhledové zdroje podzemní i povrchové vody uplatňovat preventivní 
ochranu a zabezpečit tak jejich pozdější bezproblémovou využitelnost;  

Řešení Územního plánu Libina: 
Návrh územního plánu respektuje podmínky ochrany vodních zdrojů.  
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-  dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné, než zemědělské účely, půdu chápat jako 
jednu  ze  základních  prakticky  neobnovitelných  složek  ŽP,  k  záboru  ZPF  (a  
PUPFL) navrhovat pouze nezbytně nutné plochy, upřednostňovat návrhy na půdách 
horší kvality při respektování urbanistických principů a zásad 

Řešení Územního plánu Libina: 
Návrh územního plánu se v textové části – odůvodnění  v kapitole 9. zabývá 
zdůvodněním potřeby vymezených ploch a v kapitole 14. zdůvodněním jejich situování 
z hlediska zemědělského a lesního půdního fondu.  

-  podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před negativními jevy 
způsobenými přívalovými srážkami 

Řešení Územního plánu Libina: 
Návrh zahrnuje protierozní a protipovodňová opatření.  

-  prosazovat extenzivní principy ekologického zemědělství 

Řešení Územního plánu Libina: 
Tyto principy by měly být uplatňovány dle územního plánu spíše v okrajových částech 
řešeného území.   

- neperspektivním  částem  zemědělské  půdy  (velikostně omezených,  vklíněných  do 
zastavěného  území  či  PUPFL,  problematicky  technicky  obhospodařovatelných)  
navracet jejich ekologické funkce 

Řešení Územního plánu Libina: 
V zastavěném území jsou tyto plochy vymezovány jako plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené, v nezastavěném území jako plochy přírodní, plochy doprovodné zeleně 
nebo plochy smíšené nezastavěného území.  

- průběžně  zlepšovat  druhovou  i věkovou  skladbu  lesů  a   prostorovou  strukturu  
lesů  s cílem  blížit  se  postupně přírodě  blízkému  stavu; podporovat mimoprodukční 
funkce lesa 

Řešení Územního plánu Libina: 
Uvedené požadavky jsou obsaženy zejména u funkčních i nově vymezovaných prvků 
územního systému ekologické stability.  

-  pokračovat  v postupné  druhové  diverzifikaci dřevin  v lesích všech  kategorií  a  v  
průběžném  zlepšování  prostorové  struktury lesů tak, aby směřovaly k přírodě 
blízkému stavu 

Řešení Územního plánu Libina: 
Uvedené požadavky jsou obsaženy zejména u funkčních i nově vymezovaných prvků 
územního systému ekologické stability.  

-  rozšiřovat  na  vybraných  lokalitách  rozlohy  lužních  lesů  jako  jedno  z 
protierozních  opatření  a  opatření  pro  zvýšení  retenční schopnosti krajiny 

Řešení Územního plánu Libina: 
Není předmětem předkládaného územního plánu.  

- podporovat mimoprodukční funkce lesů 

Řešení Územního plánu Libina: 
V předkládaném návrhu se projevuje zejména v plochách přírodních, vymezených na 
pozemcích určených k plnění funkcí lesa.  
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-nepřipustit  návrh  nových  ploch  pro  výstavbu  zařízení  pro  odstraňování 
nebezpečných odpadů v CHKO, CHOPAV a v území tzv. Ramzovského nasunutí 

Řešení Územního plánu Libina: 
Územní plán nevymezuje podobné plochy. vedené požadavky jsou obsaženy zejména 
u funkčních i nově vymezovaných prvků územního systému ekologické stability.  

- přednostně využívat stávající síť zařízení pro využívání nebo odstraňování odpadů. Z  
nových  zařízení  podporovat  zejména  budování  zařízení  pro  využívání  biologicky 
rozložitelných odpadů včetně kalů z ČOV (kompostáren, bioplynových stanic apod.), 
zařízení pro  třídění  komunálních  odpadů a  zdrojů k  energetickému  využití  
odpadů,  které  budou umisťovány  v lokalitách  pro  tento  účel  vhodných.  Stávající  
zařízení  intenzifikovat a modernizovat tak, aby plnila zákonné požadavky a  zajistila 
při stávajícím trendu produkce odpadů dostatečnou kapacitu pro odstraňování odpadů 

Řešení Územního plánu Libina: 
Návrh územního plánu vymezuje plochu pro rozšíření obecní čistírny odpadních vod. 
Na plochách výroby a skladování připouští umístění komunitní kompostárny.   

-respektovat  nezbytnost  ochrany  krajiny  a  jejího  krajinného  rázu,  podporovat a 
realizovat  krajinotvorná  opatření  podporující  žádoucí  environmentální  i  estetické 
funkce krajiny  a  ekosystémů;  důraz  klást  na  posilování  retenční  schopnosti  
krajiny  a  omezování fragmentace krajiny 

Řešení Územního plánu Libina: 
Vliv návrhu územního plánu na krajinný ráz je předmětem posouzení SEA.  

-  respektovat  návrh  skladebných  částí  nadmístního  ÚSES  vymezených  v ZÚR  
OK, upřesnit a stabilizovat jejich vymezení v rámci ÚP obcí a doplnit prvky lokálního 
ÚSES 

Řešení Územního plánu Libina: 
Výše uvedené kroky byly v návrhu územního plánu provedeny.  

- akceptovat stávající charakter ochrany prvků ÚSES, případně podpory jeho funkce v 
cílovém stavu, a to jak při samotné těžbě nerostných surovin, tak i při ukončování 
těžby a  následné  rekultivaci;  posoudit důsledky  pozitivního  vývoje  vzniku  
unikátních  biotopů pro potřebnou biodiversitu a tvorbu ÚSES 

Řešení Územního plánu Libina: 
Stávající plochy těžby leží mimo vymezený systém ekologické stability.  

-.  respektovat  nepřemístitelnost  stávajících  DP,  CHLÚ,  výhradních  a  významných 
ložisek nevyhrazeného nerostu a prognózních zdrojů a nezatěžovat takto chráněné 
plochy jinými zákonnými limity území 

Řešení Územního plánu Libina: 
Návrh územního plánu respektuje výše uvedené prvky v řešeném území.  

-  územně respektovat těžbu nerostných surovin ve stanovených prostorách v souladu 
s dodržováním zásad ochrany přírody a krajiny. Těžbu orientovat do území ploch 
výhradních ložisek  a  významných  ložisek  nevyhrazených  nerostů s nejvyššími  
střety,  popřípadě s minimálními územními a ekologickými dopady 

Řešení Územního plánu Libina: 
Návrh územního plánu nevymezuje nové plochy těžby nerostů.  
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   Obec Libina  leží ve střední části Olomouckého kraje, jižně od města Šumperk, 
příslušnou ORP.  
 

  Obec Libina  sousedí na severovýchodě s obcemi Dlouhomilov (k.ú. Benkov), 
Hrabišín, Nový Malín (k.ú. Mladoňov u Oskavy), Oskava (k.ú.Václavov u Oskavy a k.ú. 
Mostkov), uvedené obce patří do správního území ORP Šumperk. 

 Na jihozápadě sousedí Libina s obcemi Šumvald  (k.ú. Šumvald a k.ú. Břevenec) a 
Nová Hradečná, které patří do správního území ORP Uničov.  

Obce Rohle (k.ú. Nedvězí) a Kamenná, se kterými obec Libina sousedí na západě, 
patří do správního území ORP Zábřeh.  
 
 
Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území je řešena následujícím 
způsobem: 

 
Dlouhomilov         
(k.ú. Benkov) 

 

 Návaznost vychází z ÚPD: - Územního plánu Dlouhomilov – zpracovatel IRI 
s.r.o.  

Návaznost funkčních ploch: - sousedí  pouze nezastavěným územím 
Návaznost dopravní 
infrastruktury: 

- stávající krajská silnice III. třídy   

Návaznost technické 
infrastruktury: 

- nejsou navrhována nová propojení   

Územní systém ekologické 
stability:  

- je zajištěna návaznost RC 432 Benkovský 
kopec a lokálního biokoridoru  

 
 
Hrabišín          
 

 

 Návaznost vychází z ÚPD: - Územního plánu Hrabišín – zpracovatel IRI s.r.o.  
Návaznost funkčních ploch: - sousedí  pouze nezastavěným územím 
Návaznost dopravní 
infrastruktury: 

- stávající krajská silnice II. třídy, železniční trať 

Návaznost technické 
infrastruktury: 

- jímací území „Kamčatka“- vodní zdroje pro 
veřejný vodovod Libina  

- koridor pro vedení el. sítě 
Územní systém ekologické 
stability:  

- je zajištěna návaznost RK 896 a LC 2  
 

 
Nový Malín          
(k.ú. Mladoňov u 
Oskavy) 

 

 Návaznost vychází z ÚPD: - Územního plánu Nový Malín – zpracovatel Ing. 
arch. V.Dujka, Zlín, srpen 2011 

Návaznost funkčních ploch: - sousedí  pouze nezastavěným územím 
Návaznost dopravní - není  
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infrastruktury: 
Návaznost technické 
infrastruktury: 

- nejsou navrhována nová propojení   

Územní systém ekologické 
stability:  

- je zajištěna návaznost RK 895 a lokálního 
biocentra LC 1             

 
Oskava              
(k.ú. Václavov u Oskavy  
a k.ú. Mostkov) 

 

 Návaznost vychází z ÚPD: - Územního plánu  Oskava – zpracovatel Urbol 
Olomouc, březen 2012      

Návaznost funkčních ploch: - sousedí  pouze nezastavěným územím 
Návaznost dopravní 
infrastruktury: 

- stávající krajská silnice III. třídy  

Návaznost technické 
infrastruktury: 

- koridor pro vedení el. sítě     

Územní systém ekologické 
stability:  

- je zajištěna návaznost RC OK 21 a dvou 
lokálních biokoridorů 

 

 
Šumvald            
(k.ú. Šumvald a k.ú. 
Břevenec) 

 

 Návaznost vychází z ÚPD: - Změny č. 2 ÚPO Šumvald - zpracovatel Ing. 
arch. V. Mencl, Brno; účinnost 28.7.2011 

- ÚAP ORP Uničov 2014 
Návaznost funkčních ploch: - sousedí  pouze nezastavěným územím 
Návaznost dopravní 
infrastruktury: 

- stávající krajská silnice II. třídy  

Návaznost technické 
infrastruktury: 

- koridor pro vedení el. sítě     

Územní systém ekologické 
stability:  

- je zajištěna návaznost RC OK 20 a lokálního 
biokoridoru       

 
Nová Hradečná      
 

 

 Návaznost vychází z ÚPD: - ÚPO Nová Hradečná - zpracovatel Archplan 
Ostrava, duben 2000            

- ÚAP ORP Uničov 
Návaznost funkčních ploch: - sousedí  pouze nezastavěným územím 
Návaznost dopravní 
infrastruktury: 

- stávající krajská silnice III. třídy, železniční trať  

Návaznost technické 
infrastruktury: 

-  nejsou navrhována nová propojení  

Územní systém ekologické 
stability:  

- návaznost LK 9 řešena vzhledem k územně 
analytickým podkladům roku 2014 
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Kamenná   
 

 

 Návaznost vychází z ÚPD: - Změna č. 1 ÚP Kamenná, vydaná OOP č. 
1/2010, které nabylo účinnosti dne 
19.02.2010 

Návaznost funkčních ploch: - sousedí pouze nezastavěným územím  
Návaznost dopravní 
infrastruktury: 

- není  

Návaznost technické 
infrastruktury: 

- nejsou navrhována nová propojení                            

Územní systém ekologické 
stability: 

- není  

 
Rohle (k.ú. Nedvězí) 
 

 

 Návaznost vychází z ÚPD: - Územní plán Rohle, zpracovatel Ing. arch V. 
Dujka, Zlín, vydán OOP 1/2014, které nabylo 
účinnosti dne 17.10.2014 

Návaznost funkčních ploch: - sousedí pouze nezastavěným územím  
Návaznost dopravní 
infrastruktury: 

- silnice III. třídy  

Návaznost technické 
infrastruktury: 

- nejsou navrhována nová propojení                            

Územní systém ekologické 
stability: 

- zajištěna návaznost LK lesními porosty 

 
 

 

Návrh územního plánu Libina  je v souladu s cíli územního plánování ve smyslu 
ustanovení § 18 stavebního zákona, neboť: 
- vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích 

- zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 

- jsou koordinovány veřejné a soukromé záměry změn v území, výstavba a jiné 
činnosti ovlivňující rozvoj území a je konkretizována ochrana veřejných zájmů 
vyplývající ze zvláštních právních předpisů 

- jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví 

- je chráněna krajina jako podstatná složka prostředí života obyvatel 
- jsou určeny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištěna 

ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků, zastavitelné plochy 
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jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného 
území. 

 
 

Návrh územního plánu Libina je v souladu s úkoly územního plánování ve smyslu 
ustanovení § 19 stavebního zákona, neboť: 
- zjišťuje a posuzuje stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
- stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 

hodnoty a podmínky území 
- prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, 

jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní 
prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 
hospodárné využívání 

- stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 
prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání 
a řešení staveb 

- stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pro umístění a 
uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území 

- stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení 
- vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů 
- uplatňuje poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 

a ekologie a památkové péče 
 
 

 
Návrh územního plánu je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu s 
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a v 
souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v 
platném znění. 

 

 
Návrh územního plánu Libina je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. 
 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství, 
Jeremenkova 40a, 779 01 Olomouc 
(stanovisko ze dne 16.10.2015 KUOK 92812/2015) 
- přeložka silnice II/446 v obci Libina je v ZÚR Olomouckého kraje, ve znění jejich 

aktualizace č. 1, vymezena jako veřejně prospěšná stavba D10 a přeložka a rekonstrukce 
křižovatky silnic II/446  a II/370 Dolní Libina jako veřejně prospěšná stavba D11 

Vyhodnocení : 
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Bude respektováno. 
Také v ÚP Libina je přeložka silnice vedena jako veřejně prospěšná stavba s možností 
vyvlastnění, číslování je nové, odvíjí se od vlastního územního plánu. 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje,odbor ŽP a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 01 
Olomouc 
(stanovisko ze dne 11.12.2015 KUOK 108817/2015) 

Ochrana přírody: 

- bez připomínek  
 
Posuzování vlivů na životní prostředí: 

- stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP dle § 10g (SEA) k návrhu koncepce 
ÚP Libina bude vydáno samostatně po obdržení stanovisek, připomínek a výsledků 
konzultace zaslaných pořizovatelem. 

 
Ochrana ZPF: 
- bez připomínek  

Lesní hospodářství: 

 - bez připomínek  

Ochranna ovzduší: 

respektovat a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené 
v Integrovaném programu snižování emisí Olomouckého kraje a Programu ke zlepšení kvality 
ovzduší Ol.kraje; 
 
Vyhodnocení: Bude respektováno. 
Požadavky a opatření, které je možné zajistit v rámci územního plánování jsou 
respektovány.   
 

Městský úřad Šumperk,odbor životního prostředí,Jesenická 31, 787 01 Šumperk 
(stanovisko ze dne 11.12.2015 MUSP 95102/2015) 

Ochrana přírody: 

- Záměry výstavby větrných elektráren bude nutné posoudit z hlediska vlivů na životní 
prostředí prostřednictvím procesů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, s provedením celoročního sledování lokalit pro zpracování 
biologického hodnocení (také ornitologického a chiropterologického průzkumu), které 
detailně posoudí umístění navrhovaných větrných elektráren do území, a dále mimo 
jiné i detailního zpracování posouzení vlivů na krajinný raz – je nutné rovněž hodnotit 
ovlivnění „dálkových pohledu“ řešenými záměry, tj. pohledů i z okruhu „slabé 
viditelnosti“ (20 km); 

 
Vyhodnocení:  
Bude doplněno do  tabulek v kapitole 3.2 jako specifická podmínka.  

Ochrana ZPF: 

- není DO 
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Státní správa lesů: 

- bez připomínek  

Vodoprávní úřad: 

- bez připomínek 

Odpady: 

- bez připomínek; 

Orgán ochrany ovzduší: 

- není DO 
 
 

Městský úřad Šumperk,odbor výstavby, odd. památkové péče, Jesenická 31, 787 01 
Šumperk 
(stanovisko ze dne  19.11.2015 MUSP 106248/2015) 
 

- respektovat památky, doplnit v textové části A1 str. 5 parcelní čísla u všech uváděných 
kulturních památek 
- opravit v textové části A1 str. 5 přesný tvar rejstříkových čísel, tzn. vložit pomlčku. 

 
Vyhodnocení : 

- nemovité kulturní památky jsou respektovány  
- památky jsou přesně lokalizovány v grafické části – koordinačním výkrese, 

parcelní čísla mohou být měněna – přečíslování v katastru. Nejedná se o nové 
vyhlašování, pouze konstatování limitu, stávající vymezení je dostačující pro ÚP 

- pomlčka bude vložena 
 

- doplnit v textové části A1 str. 5 text do nadpisu, že nemovité kulturní památky jsou 
chráněny dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vyhodnocení: 
- toto je všeobecně platné nezávisle na znění územního plánu, obecní zastupitelstvo o 
tom nerozhoduje, nepatří do textové části ÚP 
 
- doplnit v textové části A1 str. 5 text do nadpisu, že celé řešené území je nutno chápat dle 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vyhodnocení: 
- pravděpodobně vypadla část textu, předpokládá se, že se jedná o doplnění textu „celé 
řešené území je územím s archeologickými nálezy“. Tento text bude doplněn.  
 
- doplnit v textové části A1 str. 6 výčet památek místního významu dle doplněného návrhu 
odborné organizace památkové péče 
- v grafické části koordinační výkres vyznačit umístění nově doplněných památkových 
objektů logem pro objekty charakteru památek místního významu 
 
Vyhodnocení:  
-bude doplněno, kříž v Obědném již v návrhu uveden 
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- doporučuje u plochy Z14/BV – lokalita u Obědnovského potoka severozápadně od sousoší 
kalvárie (pozemky parc.č. 3161, 3162, 3163, 3164 a 3165) – aby případná zástavba byla 
redukována a pozemek parc.č. 3165 zůstal bez zástavby 
 
Vyhodnocení: 
- v Libině se nacházejí kulturně hodnotné objekty přímo v zastavěném území, není důvod 
k tomuto místnímu omezení. Zastavitelná část pozemku p.č. 3165 má výměru 0,5 ha, 
tedy poměrně velký rozsah, dá se zde umístit nová stavba tak, aby nenarušovala 
prostředí uvedené kulturní památky.  V kapitole 3.2 je u popisu plochy Z14/BV uvedena 
podmínka, že bude respektována kulturní památka, rozumí se tím, že zástavba nebude 
v přímém sousedství. Je možné po dohodě uvádět konkrétní vzdálenost nového objektu 
od památky. Bylo by také v budoucnosti dobré podpořit tuto podmínku vyhlášením 
ochranného pásma památky 
 
- doporučuje u plochy Z42a/DS, Z42b/DS, Z42c/DS, Z42d/DS a Z42e/DS – realizace 
přeložky silnice II.třidy č. 446 – aby na pozemcích parc.č. 3093 a 3072 v k.ů Horní Libina byl 
povrh silnice zahloubený do terénu bez vytváření náspu podél její dolní linie (okraj 
komunikace blíže u mauzolea) a aby tato silnice byla odsunuta co nejdále od areálu mauzolea 
rodiny Lingerů 
 
Vyhodnocení: 
 
- do textu bude uvedeno doporučení následujícího znění : 
„na pozemcích 3093 a 3072 je doporučeno, aby trasa přeložky silnice byla řešena tak, 
aby nevytvářela násep“. V daném prostoru se jedná o rovinatý terén, komunikace by se 
neměla projevit. Trasa komunikace však musí splňovat v první řadě normové parametry 
pro danou kategorii - silnice II. Třídy (max podélný sklon). Není účelné vytvářet v trase 
umělé terénní úpravy. 

Krajská hygienická stanice,územní pracoviště Šumperk,Lidická 56, 787 01 Šumperk 
(stanovisko ze dne 16.11.2015 KHSOC/24565/2015/SU/HOK) 
 
- budou navržena a respektovaná ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem navržené 
přeložky silnice II.třídy a kolem větrných elektráren a z důvodu zajištění ochrany veřejného 
zdraví před hlukem z dopravy na komunikacích II.třídy, s odkazem na § 82 odst.2 písm.j) 
zákona č.258/2000 Sb., musí navržené rodinné domy být situovány a navrženy tak, aby 
v chráněném venkovním prostoru staveb rodinných domů, a to ve vzdálenosti 2 m před částí 
jejich obvodového pláště, který je významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do 
chráněného vnitřního prostoru, byly splněny hygienické limity hluku upravené § 12 odst. 3 
příl.č.3 nařízení vlády č.272/2011 Sb. – požadavek v souladu s § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a 
upravené § 12 Nařízení vlády č.272/2011 Sb. 
 
Vyhodnocení :  
Netýká se řešení územního plánu, který neumisťuje konkrétní stavby, ale až navazujících 
stavebně správních řízení. 
Vliv návrhu územního plánu  na akustickou situaci je posouzen v kapitole 6.2 zpracované 
SEA. 

ČR – Ministerstvo obrany,Vojenská ubytovací a stavební správa,Tř.1.máje, 771 11  
Olomouc 
(stanovisko ze dne 16.12.2015   63225/2015-8201-OÚZ-BR) 

- požaduje doplnit limit elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany do 
textové části odůvodnění v souladu s uvedeným stanoviskem k zadání ÚP 
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Vyhodnocení :  
- bude doplněno 
 
- pro umístění větrných elektráren, je nutné, aby před stanovením výběru jejich přesného 
umístění (přesné pozice a parametrů) byl tento investiční záměr projednán již ve fázi přípravy 
s Ministerstvem obrany, oddělením ochrany územních zájmů Brno. Výše uvedené platí 
zejména pro lokalitu č. 2 v k.ú. Obědné, kde by výstavba větrných elektráren mohla mít přímý 
vliv na zájmy AČR. Z tohoto důvodu požadujeme, aby tato skutečnost byla doplněna do 
tabulek ploch jako jedna ze specifických podmínek schválení lokality Z39a,b/VX. 

 
Vyhodnocení :  
- bude doplněno do grafické části – koordinační výkres a textové části – odůvodnění   

 
- požaduje, aby do textové části i grafické části ÚP bylo doplněno, že na celém správním 
území je zájem Ministerstvo obrany posuzován i z hlediska povolování uvedených druhů 
staveb (viz stanoviska) podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., (dle ÚAP jev 119). 
- doplnit do grafické části pod legendu koordinačního výkresu následující textové poznámky 
“Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování 
vyjmenovaných druhů staveb” 
 
Vyhodnocení :  

- bude vloženo do textové i grafické části  
 

Obvodní báňský úřad,Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 728 03 Ostrava 1 
(stanovisko ze dne 14.12.2015 SBS 32436/2015/OBÚ-05) 
 

- požaduje opravu označení předmětného DP a to, že se jedná o dobývací prostor Dolní 
Libina evidenční číslo 7 0598 

-  
Vyhodnocení: 

-označení v textové části v kapitole č. 5 bude opraveno 
 

Česká geologická služba, správa oblastních geologů, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 
(stanovisko ze dne 14.11.2015   ČGS-441/15/1630*SOG-441/610/2015) 
 
- doporučuje sjednotit značku poddolovaného území v mapě a v legendě 
 
Vyhodnocení: 

- bude sjednocena 
 

 

 
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní 
pracoviště Šumperk, Lidická č. 56, 787 01 Šumperk 
(stanovisko ze dne 07.10.2016; č.j. KHSOC/24611/2016/SU/HOK) 
  



 
 

21

- s předloženým návrhem Územního plánu Libina, pořizovatel MěÚ Šumperk, orgán ochrany 
veřejného zdraví souhlasí. 
  
V souladu s § 77 zákona č.258/2000 Sb. se souhlas váže na níže uvedenou podmínku:  
- navrhnout a respektovat ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem silnice II.třídy, 
větrných elektráren a ploch určených k těžbě nerostů z důvodu zajištění ochrany veřejného 
zdraví před hlukem. S odkazem na § 82 odst.2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., musí  navržené 
rodinné domy být situovány a navrženy tak, aby v  chráněném venkovním prostoru staveb 
rodinných domů, a to ve vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, který je 
významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru, byly splněny 
hygienické limity hluku upravené § 12 odst.3 příl.č.3 nařízení vlády č.272/2011 Sb. 
– požadavek v souladu s § 30 zákona č.258/2000 Sb.a § 12 Nařízení vlády č.272/2011 Sb.  
 
 O d ů v o d n ě n í :  
 
 Předmětem řešení Územního plánu Libina je správní území Obce Libina v k.ú. Dolní Libina, 
Horní Libina a Obědné. Návrh územního plánu řeší vymezení následujících ploch:  
plochy smíšené obytné – venkovské a v centrech sídel, plochy bydlení v RD - venkovské a 
městské a v bytových domech, plochy rekreace – rodinná rekreace a zahrádkářské osady, 
plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, tělovýchova a sport, hřbitovy a 
komerční zařízení malá a střední, plochy veřejných prostranství, dopravní infrastruktura – 
silniční včetně přeložky silnice II/446 a železniční, plochy technické infrastruktury – 
inženýrské sítě, plochy výroby a skladování – drobná řemeslná výroba, lehký průmysl, 
zemědělská výroba a větrné elektrárny, plochy vodní a vodohospodářské, plochy těžby 
nerostů, plochy zemědělské, plochy lesní, plochy přírodní, plochy specifické – doprovodná 
zeleň, plochy zeleně – soukromé a vyhrazené, ochranné a izolační a veřejná zeleň, plochy 
smíšené nezastavěného území a prvky ÚSES. 
Uvedená podmínka vyplývá z § 82 odst.2 písm.j)  zákona č.258/2000 Sb. a je směrovaná k 
zajištění ochrany veřejného zdraví před negativními účinky hluku z těžební činnosti, z 
provozu větrných elektráren a z provozu dopravy na komunikaci II.třídy, a to při současném 
zamezení  navyšování počtu obyvatel zatížených hlukem z dopravy. Hygienický limit hluku z 
dopravy pro daný typ komunikace je dle § 12 odst.3 příl.č.3 nařízení vlády č.272/2011 Sb. 
upraven na 60 dB v denní a 50 dB v noční době v chráněném venkovním prostoru stavby 
rodinného domu. Prioritou i nadále zůstává zajištění plnění hygienických limitů hluku v 
chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu (protihluková opatření na fasádě 
stavby – okna s vyšší zvukoizolační vlastností – nelze v tomto případě akceptovat). 
Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými je 
následující dokumenty: oznámení odboru strategického rozvoje, územního plánování a 
investic MěÚ Šumperk o veřejném projednání návrhu Územního plánu Libina ze dne 
26.9.2016 a návrh Územního plánu Libina vypracovaný ing. arch. D. Vaníčkovou v březnu 
2016. 
 

Vyhodnocení: Stávající ochranná pásma jsou respektována. V předmětném území se 
jedná o ochranné pásmo silnice II. třídy. Ochranná pásmo kolem větrných elektráren a 
ploch k těžbě nerostů nebyla stanovena. Jejich stanovení není v kompetenci územního 
plánu. Rozhodnutí o ochranném pásmu se vydává v souladu s §83 Stavebního zákona.  
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  Předkládaný územní plán nenavrhuje do sousedství silnice II. třídy, ploch větrných 
elektráren ani dobývacího prostoru žádnou novou zastavitelnou plochu pro bydlení, pouze 
dvě přestavbové plochy smíšené obytné P3 a P5. U popisu těchto ploch v kapitole č.3 
textové části bude uvedená podmínka doplněna.  

 

 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha  

(vyjádření ze dne 12.10.2016; č.j. SPU 498436/2016) 
 
Na základě obdrženého oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu 
Libina doručeného dne 26.9.2016 Vám sdělujeme: 
 
V dotčených zájmových územích se nachází stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího 
zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu 
(SPÚ), umístění dle vyznačení v přiložené situaci v meřítku 1:10 000.  
 
Tyto stavby vodních děl HOZ jsou v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ v souladu s 
§ 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél otevřených HOZ 6 m 
oboustranný manipulační pruh a podél trubního úseku HOZ nezastavěný manipulační pruh o 
šíři 4 m od osy potrubí na obě strany. Do HOZ nebude vypouštěny žádné odpadní ani dešťové 
vody. 
Na uvedeném vodním díle HOZ je zajišťována běžná údržba, např. odstranění splavené 
ornice, sečení porostů a odstraňování náletů dřevin z průtočného profilu HOZ, či v případě 
trubních úseků opravy trubních vedení vč. Revizních šachet. 
 
Doporučujeme, aby průběh výše uvedených staveb HOZ byl pořizovatelem územního plánu 
vzat na vědomí a zejména aby trasy HOZ byly zpracovatelem územního plánu doplněny 
do koordinačního výkresu. 
 
Pro informaci sdělujeme, že se na části zájmového území může nacházet také podrobné 
odvodňovací zařízení. Rok pořízení POZ je 1970, 1974, 1976, 1982, 1986 a 1988 stav a 
funkčnost nám není známa. 
 
Údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodností) jsou 
neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa 
digitalizací analogových map 1:10 000. vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací 
(odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat 
(zákresy do map provedeny v 90.letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně 
v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na 
jednotlivých pozemcích. 
 
Tyto připomínky jsou uplatňovány za SPÚ, oddělení správy vodohospodářských děl z titulu 
vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím). 
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Vyhodnocení: Trasy HOZ budou doplněny do koordinačního výkresu s uvedením, že se 
jedná  pouze o neaktualizovaná historická data, zakreslená orientačně. Některé otevřené 
kanály jsou již v územním plánu vedeny jako samostatné plochy vodní a 
vodohospodářské.   

 

 Městský úřad Šumperk, Odbor výstavby, Oddělení památkové péče, Jesenická 31, 787 
01 Šumperk 
(stanovisko ze dne 02.11.2016; MUSP 110190/2016) 
 
Vyjádření k návrhu územního plánu obce Libina (k.ú. Dolní Libina, k.ú. Horní Libina, k.ú. 
Obědné) 
 

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, jako místně a věcně 
příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o státní památkové péči“), 
obdržel dne 27.9.2016 oznámení o veřejném projednávání návrhu územního plánu obce 
Libina od pořizovatele územně plánovací dokumentace, kterým je odbor RUI Městského 
úřadu Šumperk. 
Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, z hlediska zájmů 
státní památkové péče, souhlasí s návrhem územního plánu obce Libina který se týká k.ú. 
Dolní Libina, k.ú. Horní Libina a k.ú. Obědné. K návrhu ÚPO Libina vydal orgán SPP své 
vyjádření pod SpZ. 94785/2015 VYS-PP/NASM ze dne 15.10.2015, kde stanovil řadu 
opatření a doporučení, jenž byla z větší části respektována. 
Orgán státní památkové péče požádal v souladu s § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči 
odbornou organizaci státní památkové péče o písemné vyjádření a o kontrolu již stanovených 
opatření pro textovou i grafickou část, které obdržel dne 31.10.2016. 
V řešeném území se nevyskytují památkové zóny nebo ochranná pásma památek ve smyslu 
zákona o státní památkové péči. 
Pro dané území nejsou v současné době podány návrhy na prohlášení věci za nemovitou 
kulturní památku. 
V řešeném území se nacházejí tyto kulturní památky evidované v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR pod rejstříkovými čísly: 
k.ú. Dolní Libina: 
100116 socha sv. Jana Nepomuckého, při silnici do Nové Hradečné, parc.č. 469 
k.ú. Horní Libina: 
15094/8-985 kostel sv. Jiří se sochou sv. Jana Nepomuckého, sochou P.Marie a sousoším 
Kalvárie, ve středu obce, parc.č. st. 48 a parc.č. 2819/1 
24012/8-987 kaplička Loučení, parc.č. 2180 
19427/8-989 mauzoleum s alejí při hřbitově, parc.č. 2213/2 a 2216 
18674/8-988 sousoší Kalvárie se zábradlím při cestě do Dolní Libiny, parc.č. 3933 (dříve 
pozemek parc.č. 899/3 před digitalizací katastru) 
33641/8-986 sousoší Kalvárie na hřbitově, parc.č. 2220 
41234/8-2131 sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v ulici Dlouhá, parc.č. 701 
39151/8-990 městský dům č.p. 204, parc.č. st. 388/1 
25798/8-991 via č.p. 521 tzv. Langerova, parc.č. st. 516 
 k.ú. Obědné: 
22956/8-992 venkovská usedlost č.p. 8, parc.č. st. 46/1 
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 V řešeném území se nacházejí objekty charakteru památek místního významu, které by 
měly být z pohledu zájmů památkové péče zachovány a chráněny na místě samém. Tento 
seznam může být neúplný (některé z památek místního významu nemusely být při prohlídce 
zaznamenány) : 
k.ú. Dolní Libina: 
kříž se skulpturou Ukřižovaného Krista, kamenný z roku 1851, u silnice na začátku obce, 
parc.č. 574 
kaple sv. Antonína, parc.č. st. 1 
kříž se skulpturou Ukřižovaného Krista, tzv. Klugův, kamenný z roku 1859, před kaplí, 
parc.č. 222/1 
centrální hřbitovní kříž se skulpturou Ukřižovaného Krista, tzv. Weigelův, kamenný 
z roku 1189, parc.č. 844 
památník obětem 1.sv.války, z roku 1924, před hřbitovem, parc.č. 849 
usedlost č.p.1, parc.č. st. 715 a 716 
mlýn č.p. 10, parc.č. st. 686 
usedlost č.p. 40, parc.č. st. 214 
usedlost č.p. 125, parc.č. st. 483  
k.ú. Horní Libina: 
kaple P.Marie, parc.č. 2732/2 
kaple sv. Rocha, parc.č. 2824/1 
kříž se skulpturou Ukřižovaného Krista, kamenný u ZŠ, parc.č. 3064 
silniční most přes Mladoňoský potok, u kostela sv. Jiří, kamenný o jedné parabolické klenbě 
z roku 1967, parc.č. 2614/1, 2819/1, 2829/1 
silniční most přes Mladoňovský potok, u č.p. 243, kameno-cihlový o dvou polokruhových 
klenbách, parc.č. 2824/1, 2819/2, 2829/1 
kříž se skulpturou Ukřižovaného Krista, dřevěný mezi domy č.p. 530a 526, parc.č. 2517/1 
památník obětem 2.sv.války, u č.p. 521, parc.č. 2866 
kříž dřevěný u silnice u Moravských drátoven Libina, parc.č. 3196 
usedlost č.p. 167, parc.č. st. 325 
usedlost č.p. 205, parc.č. st. 389/1 
usedlost č.p. 224, parc.č. st. 414 
usedlost č.p. 243, parc.č. st. 447/1 
usedlost č.p. 309, parc.č. st. 480 
k.ú. Obědné: 
kaple sv. Antonína Paduánského, parc.č. st 49 
kříž dřevěný s litinovou skulptrou Ukřižovaného Krista, před kaplí, parc.č. 755/1 
kříž se skulpturou Ukřižovaného Krista, kamenný, parc.č.755/5 
centrální hřbitovní kříž, parc.č. 594/4 
usedlost č.p. 31, parc.č. st. 11 
usedlost č.p. 66, parc.č. st. 5 
usedlost č.e. 102, parc.č. st. 35 
Celé řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péče, ve znění pozdějších předpisů. 
 Pro návrh územního plánu obce Libina navrhujeme následující opatření: 
1.  Do textové části str. 6 – výčet památek místního významu byly zpracovatelem oproti 
vyjádření odborné organizace a po konzultaci i orgánem SPP v únoru letošního roku 
upřesněny některá parcelní čísla u 4 objektů, vyjmuty dvě usedlosti č.p. 84 a č.p. 291 z výčtu 
památek místního významu a do tohoto výčtu zařazeny dva jiné objekty : 

k.ú. Horní Libina 
       vila č.p. 555, parc.č. 547 
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       obytný objekt č.p. 281, parc.č. 481 
2. U plochy Z14/BV, kde je nově navržena plocha bydlení v rodinných domech, byla 

zařazena specifická podmínka respektovat umístění kulturní památky v předmětném 
prostoru. Orgán SPP opětovně doporučuje, aby pozemek parc.č. 3165 zůstal bez 
zástavby. 

3. U zamýšlené přeložky silnice II. třídy č. 446 – plochy Z24a/DS, Z24b/DS, Z24c/DS, 
Z24d/DS a Z24e/DS bude případné realizaci silnice předcházet podrobná studie 
s návrhem protihlukových opatření. Orgán SPP doporučuje, aby v úseku parc.č. 3093 
a 3072 v k.ú. Horní Libina byl její povrch zahloubený do terénu bez vytváření 
náspu podél dolní linie komunikace a současně, aby tato silnice byla odsunuta co 
nejdále od areálu mauzolea rodiny Langerů. 
Areál mauzolea tvoří menší park a jeho hlavní kompoziční osa prochází jeho středem 
od jihozápadu k severovýchodu. V prostoru parku je zdůrazněna pěší komunikací 
doprovázenou alejí. V jejím závěru stojí samotné mauzoleum rámované dvěma 
souměrně vysazenými stromy. Prostředí chráněné kulturní památky tvoří nejen park, 
ale i okolní krajina, která vytváří pozadí za hrobkou a současně umocňuje její 
monumentalitu. Z těchto důvodů musí být komunikace za hrobkou do krajiny 
začleněna tak, aby se v pohledu za hrobkou neuplatňovala. 
 

Vyhodnocení požadavku č.1: Upřesnění názvů bude v textové části upraveno. 

Vyhodnocení požadavku č.2: Zpracovatel trvá na vyhodnocení této připomínky po 
společném jednání, které zní následovně: 
   V Libině se nacházejí kulturně hodnotné objekty přímo v zastavěném území, není 
důvod k tomuto místnímu omezení. Zastavitelná část pozemku p.č. 3165 má výměru 0,5 
ha, tedy poměrně velký rozsah, dá se zde umístit nová stavba tak, aby nenarušovala 
prostředí uvedené kulturní památky.  V kapitole 3.2 je u popisu plochy Z14/BV ochrana 
sousedící kulturní památky zajištěna tím, že je uvedena podmínka: 
- bude respektována kulturní památka v sousedství, nově umisťované stavby nebudou 

situovány v jejím přímém sousedství 

 Je možné po dohodě uvádět minimální vzdálenost nových objektů od památky. Orgán 
památkové péče má dále možnost prosadit ochranu okolí památky vyhlášením jejího 
ochranného pásma, které je možné stanovit nezávisle na územním plánu.  
  Zpracovatel upozorňuje, že památka se navíc nenachází na uvedeném pozemku 3165, 
ale až na druhé straně veřejné komunikace, na pozemku 3933 a navíc ani není natočena 
do veřejného prostoru. Důvody takové široké ochrany prostředí tedy nejsou zpracovateli 
zřejmé. 
   
Vyhodnocení požadavku č.3: Do textové části A.1 Územní plán je v kapitole 3. 
podkapitole 3.2 č.l. Z42c/DS ve specifických podmínkách bude uvedeno: 
- komunikace musí být v předmětném území do krajiny začleněna tak, aby se 

v pohledu za hrobkou neuplatňovala 
 
 Zbývající podrobnější požadavky (ne násep, zahloubení, co nejdále od hrobky) uplatní 
příslušný orgán v rámci územního řízení. 
   
Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení koncepce a územního plánu Morava, Šumavská 
33, 612 54 Brno 
(vyjádření ze dne 02.11.2016; č.j. 0094921/11300/2016) 
Libina, okres Šumperk, kraj Olomoucký, Návrh územního plánu 
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Na základě oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Libina (k.ú. 
Dolní Libina, k.ú. Horní Libina, k.ú. Obědné) podává Ředitelství silnic a dálnic ČR k věci 
následující vyjádření: 
Dle naši evidence procházejí správním územím obce Libina tyto silnice: 
II/370 Leština – Hrabišín – Dolní Libina – Rýmařov – Valšov 
II/446 Olomouc – Šumperk – Staré Město – st. hranice 
III/31545 Police – Rohle – Libina 
III/3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné 
III/44412 Medlov – Troubelice – Dolní Libina 
III/44629a Horní Libina – spojka 
III/44630 Horní Libina – Václavov 
Uvedené silnice II. a III. třídy jsou v majetku Olomouckého kraje. 
Z hlediska dopravy jsou v předloženém návrhu ÚP Libina severozápadně a východně 
zástavby vymezeny plochy pro přeložku silnice II. třídy Z42a,b,c,d,e/DS. Stavba přeložky je 
v souladu se ZÚR OK  zařazena mezi veřejně prospěšné stavby (ozn. VD/1a,b,c,d – přeložka 
silnice II. třídy). Vzhledem k tomu, že navržená trasa přeložky silnice II/446 využívá také 
úsek stávající trasy II/446, nevylučuje zcela tranzitní dopravu ze zastavěného území. Proto je 
územním plánem pro přeložku silnice II. třídy vymezen také koridor územní rezervy R1(DS), 
ve vzdálenější poloze, východně od zastvěné části obce. K uvedenému pouze upozorňujeme: 
Koridor územní rezervy R1, navrženy pro vedení přeložky silnice II. třídy, je v graf. části 
ÚPD (koordinační+hlavní výkres, výkres zákl. členění) zakreslen bez návaznosti na stávající 
silniční síť – v návaznosti je zakreslena pouze osa koridoru – doporučujeme dokreslit. 
Řešeným územím neprocházejí žádné stávající ani výhledové trasy dálnice, nebo silnice I. 
třídy. 
S ohledem na uvedené konstatujeme, že naše zájmy nejsou dotčeny a k návrhu ÚP Libina 
proto nemáme žádné zásadní připomínky ani požadavky na dopracování. 
 
Řešení: územní rezerva pro přeložku silnice II. třídy je v návrhu řešena jako koridor (ne 
osa) o šířce 200m, v této ploše je samozřejmě uvažováno s napojením stávajících 
zařízení dopravní infrastruktury – viz také regulativy ploch nezastavěného území. 
Nejvýznačnější silnici III. třídy v území koridor přímo protíná. V etapě územní rezervy 
nelze v rámci územního plánu vymezovat  konkrétní způsoby napojení stávajících 
komunikací, v předmětném území se jedná zejména o zemědělské účelové komunikace. 
V etapě návrhu konkrétního vedení přeložky bude třeba dodržet minimální normovou 
vzdálenost křižovatek na silnici II. třídy, je možné, že některá napojení bude třeba řešit 
mimoúrovňově. Koridor zůstane bez úprav. 
 

 

 
    Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s §58 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu. Nově zastavěné pozemky byly aktualizovány 
k datu 12. ledna 2015. 

Do zastavěného území byly zahrnuty pozemky ve stanoveném intravilánu obce 
s výjimkou pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do 
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lesních pozemků a také pozemky vně intravilánu v případě, že se jedná o zastavěné 
stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých 
jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, ostatní veřejná prostranství a další 
pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území.  

Zastavěné území bylo vymezeno po hranici parcel, ve výjimečných případech po 
spojnicích lomových bodů těchto hranic nebo bodů na těchto hranicích.  

 
Správní území obce Libina je tvořeno třemi částmi – stavebně srostlými sídly 

Horní a Dolní Libina a  asi 700m vzdálené místní části Obědné.  
 

Horní Libina 
Jedná se o jádrové území obce založené v ose sever - jih podél páteřní 

komunikace a vodního toku v celkové délce cca 5,5 km. V prostoru křižovatky 
nejvýznamnějších komunikačních tras (v současné době krajské silnice II. a III. třídy) 
vzniklo centrum občanského vybavení, v kterém jsou umístěny správní a církevní 
objekty, komerční zařízení, stavby pro kulturu, zdravotnictví i školství. Je zde situováno i 
zařízení regionálního významu – domov důchodců. Na plochy občanského vybavení 
navazuje areál sportoviště a významné plochy veřejné zeleně. Bytová výstavba 
v předmětném prostoru je představována především svými soustředěnými formami, 
měšťanské domy byly ve 2. polovině  20. století doplněny domy bytovými, izolované 
rodinné domy jsou doprovázeny soukromou zelení omezeného rozsahu, využívanou 
pouze okrasně.  

Z hlediska funkčního využití v obci však převládá bytová zástavba venkovského 
typu, kdy objekty pro bydlení s větším zázemím pozemku mohou být doprovázeny 
hospodářskými objekty pro samozásobení zemědělskými produkty, případně pro hobby 
řemeslnou výrobu. Ve východní části zastavěného území pak převládají smíšené obytné 
plochy, původně zemědělské usedlosti, které jsou vedle bydlení využívány také pro 
nerušící komerční aktivity.  

Jihovýchodně od centra obce vznikla výrobní zóna obce, v současné době 
využívaná zejména lehkým průmyslem. Výrobní zóna je dobře dopravně přístupná 
z páteřní komunikace.  

V předmětném území se v současné době nacházejí dva areály zemědělské 
výroby. První, menší s jedním stájovým objektem, sousedí se smíšeným obytným 
územím, druhý, větší, je situován v nezastavěném území cca 200 m od nejbližší 
zástavby.  
V nezastavěném území je rozptýleno také několik rekreačních ploch (rodinná rekreace, 
zahrádkové osady). Největší plochy se nacházejí v severovýchodní části území podél toku 
Mladoňovského potoka. Zahrádková osada vznikla také v prostoru u silnice III. třídy do 
Obědného.  
  Rozvoj území je navržen tak,aby byla zajištěna kompaktnost zastavěného území, 
využívány jsou stavební proluky v zastavěném území, případně je navrhováno doplnění 
oboustranného obestavění stávající komunikace.  
 
Dolní Libina 

Zástavba podél krajských silnic s centrem u jejich křižovatky (kaple, komerční 
objekty, hasičská zbrojnice). Z hlediska funkčního využití převládají v severovýchodní 
části plochy smíšené obytné – venkovské, v západní a jižní části pak plochy bydlení 
v rodinných domech – venkovské. Do jižní části zastavěného území zasahují významné 
přírodní plochy, vymezené jako prvky územního systému ekologické stability regionálního 
významu.  

V okrajových částech sídla je ve třech areálech rozvíjena drobná a řemeslná 
výroba.  
                                 
Obědné 
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    Zástavba podél krajské silnice III. třídy, v západní části využívána zejména 
jako smíšené obytné plochy doplněné menším areálem zemědělské výroby, východní část 
pak jako vlastní bydlení venkovského typu. Zastavěné území nevhodně rozděleno 
průběhem železniční trati. Kromě sportovního areálu a veřejného pohřebiště je tato 
místní část bez základního občanského vybavení.  
 
   

 
  V návrhu územního plánu byla ve střední  části Libiny,v sousedství centra občanského 
vybavení,  v prostoru mezi stávajícím veřejným pohřebištěm a navrhovanou trasou 
přeložky silnice II. třídy vymezována  rozvojová plocha pro veřejnou zeleň – Z7/ZV.  Při 
projednávání se tento záměr setkal s nesouhlasem vlastníka pozemku, návrhová plocha 
zeleně byla zachována, ovšem pouze soukromá a vyhrazená – v upraveném návrhu již  
Z7/ZS. 
   V souladu s §7 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném znění, je třeba v územním plánu pro každé dva hektary zastavitelné plochy pro 
bydlení, rekreace, občanského vybavení nebo smíšené obytné vymezit související plochu 
veřejného prostranství o výměře 1000m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní 
komunikace. 

 V návrhu předkládaného územního plánu je vymezena pouze jedna plocha podobného 
rozsahu – lokalita Z19/BV. V grafické části je v této ploše vymezena překryvná plocha 
veřejného  prostranství – veřejné zeleně požadovaného rozsahu – cca 1500m2. 
Zpracovatel připouští přemístění takto vymezené plochy v rámci zastavitelné plochy 
Z19/BV do jiného prostoru, vhodnějšího z hlediska konkrétního využití lokality. Toto 
přemístění bude dohodnuto s vlastníkem dotčeného pozemku v rámci územního řízení. 
     
 

   V první fázi návrhu zastavitelných ploch zpracovatel vymezil větší množství ploch 
vhodných  z hlediska urbanistické koncepce obce a stanovených limitů využití území pro 
rozvoj zastavitelného území obce. Časovou prodlevu ve zpracování návrhu, vzniklou 
prováděním pozemkových úprav v katastrálním území Horní Libina, využil zpracovatel za 
pomoci obecního úřadu pro jednání s vlastníky pozemků vybraných lokalit. Cílem tohoto 
jednání bylo zjistit reálnou možnost změny ve využití území v dotčených lokalitách.  
  Vzhledem k tomu, že bylo jednáno o větším rozsahu zastavitelných ploch, než je reálná 
potřeba rozvoje obce, byly lokality, ve kterých vlastníci nesouhlasili s novou zástavbou, 
z návrhu vypuštěny, případně zařazeny do ploch územních rezerv, aby nebyla narušena 
výhledová možnost jejich využití pro výstavbu. 
 
Vlastníci vyslovili nesouhlas v následujících lokalitách:  
Poznámka: originály vyjádření vlastníků jsou uloženy na Obecním úřadě Libina, kopie pak u zpracovatele 
územního plánu.  
  
k.ú. Horní Libina 
 
Číslo pozemku  Nesouhlasící vlastník  Zařazení do územního plánu  
1574, 1575, 1577/2 Milada Suchá, Libina 108 Ponecháno stávajícímu 

využití (ZS) 
1535/1 Jaroslava Hartová, 

Mohelnická 855, Uničov 
Ponecháno stávajícímu 
využití (ZS) 

511/2, 512/1, 513/2, 514 Rudolfa Kallerová, Oskava 
164 

Územní rezerva pro bydlení  

511/1  Věra Cacková, Libina 624    Územní rezerva pro bydlení  
515/1, 515/3              Jan Homola, Libina 163        Územní rezerva pro bydlení  
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511/2, 512/1, 513/2, 514 Marie Homolová, Libina 163   Územní rezerva pro bydlení  
225/1 Ludmila Černušková, Libina 

98 
Proluka v zastavěném 
území, zařazeno jako 
stabilizovaná plocha 
smíšená obytná.  

2071/9, PK 2078 Jiřina Šimková, Libina 43 Ponecháno v nezastavěném 
území.  

ZE:945, 2752/5, 2738/1, 
944, 2738/2 

Svatoslava Schovánková, 
Libina 812 

Z důvodu kompaktnosti 
zařazena do zastavitelné 
plochy, pozemky na okraji 
plochy. 

ZE938   Lukáš Mazal, Libina 140            Z důvodu kompaktnosti 
zařazena do zastavitelné 
plochy, pozemky na okraji 
plochy. 

 
k.ú.Dolní Libina 
 
Číslo pozemku  Nesouhlasící vlastník  Zařazení do územního plánu  
207   Ing. Jan Jančík, Libina 163  Později poslán požadavek 

na možnost zástavby – viz 
požadavky v zadání ÚP, 
zařazeno jako stabilizovaná 
plocha smíšená obytná.  

79 Ing. František Bartoš, 
Hrubého 699, Uničov 

Proluka v zastavěném 
území, zařazeno jako 
stabilizovaná plocha bydlení 
– v rodinných domech 
venkovské.  

159,160,165 Ing. Gustav Göbel, Libina 
161 

Proluka v zastavěném 
území, zařazeno jako 
stabilizovaná plocha 
smíšená obytná.  

 
k.ú. Obědné 
 
Číslo pozemku  Nesouhlasící vlastník  Zařazení do územního plánu  
594/1 Božena Stýblová, Obědné 

88 
Ponecháno v nezastavěném 
území. 

ZE 566 Rostislav Pařil, Obědné 40 Ponecháno v nezastavěném 
území.  

554/1, 554/2 Ondřej Zatloukal, Brněnská 
1054/7, Šumperk  

Ponecháno v nezastavěném 
území. 

 
 
 

 
 

1- Obědné  Bydlení   Jižní část již zastavěna, severní ponechána 
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bez možnosti zastavění v ploše přírodní zeleně  
2- Obědné  Bydlení  Již zastavěné území.  
3- Obědné  Bydlení  Západní a střední část zachována, ve východní 

části vlastník nesouhlasí s výstavbou, zařazena 
do rezervy.  

4- Obědné  Konkrétní návrh 
nedohledán, 
plocha 
v nezastavěném 
území.  

 

5- Obědné  Bydlení  Zachována v menším rozsahu v návaznosti na 
zastavěné území.  

6- Horní Libina  Doprava Úprava silnice II. třídy řešena přeložkou dle 
ZÚR, ne úpravou poloměrů.  

7- Horní Libina Protierozní 
opatření  

Návrh nezařazen, do územního plánu 
zapracována opatření v souladu se 
zpracovanými komplexními pozemkovými 
úpravami.    

8- Horní Libina Protierozní 
opatření  

Návrh nezařazen, do územního plánu 
zapracována opatření v souladu se 
zpracovanými komplexními pozemkovými 
úpravami.    

9- Horní Libina Protierozní 
opatření  

Návrh nezařazen, do územního plánu 
zapracována opatření v souladu se 
zpracovanými komplexními pozemkovými 
úpravami.    

10- H. Libina  Bydlení  Zařazeno již do zastavěného území, bude se 
jednat pouze o jeho zahuštění.  

11- H. Libina  Bydlení  Zařazeno již do zastavěného území, bude se 
jednat již jen o jeho zahuštění.  

12- H. Libina  Bydlení  

13- H.Libina Bydlení  Část vlastníků nesouhlasí s výstavbou, plocha 
převedena do územní rezervy. 

14- H. Libina  Bydlení  Zařazeno do zastavěného území, bude se 
jednat již jen o jeho zahuštění.  

15- H. Libina  Bydlení  Zařazeno do zastavěného území, bude se 
jednat již jen o jeho zahuštění.  

16- H. Libina  Bydlení  Východní část zařazena již do zastavěného 
území, západní ponechána jako rozvojová 
plocha.  

17- H. Libina  Bydlení  Zařazeno do zastavěného území, bude se 
jednat již jen o jeho zahuštění.  

18- H. Libina Protierozní 
opatření  

Návrh zařazen, je v souladu se zpracovanými 
komplexními pozemkovými úpravami.    

19- H. Libina Konkrétní návrh 
nedohledán, 
plocha 
v nezastavěném 
území. 

 

20- H. Libina  Výroba   Vypuštěno, nová výrobní zóna nebude 
v sousedství bydlení a sociálních služeb 



 
 

31

vytvářena.  
21- H. Libina  Doprava  Rozvojová plocha přeložky zařazena i do 

návrhu nového územního plánu.  
22- H. Libina Sportoviště  Záměr již realizován.  
23- H. Libina Bydlení.  Plochy již v zastavěném území.  
25- H.Libina Protierozní 

opatření  
Návrh nezařazen, do územního plánu 
zapracována opatření v souladu se 
zpracovanými komplexními pozemkovými 
úpravami.    

26- H. Libina Protierozní 
opatření  

Návrh nezařazen, do územního plánu 
zapracována opatření v souladu se 
zpracovanými komplexními pozemkovými 
úpravami.    

27- H.Libina Protierozní 
opatření  

Návrh nezařazen, do územního plánu 
zapracována opatření v souladu se 
zpracovanými komplexními pozemkovými 
úpravami.    

28- H. Libina Bydlení  

29- H.Libina Doprava Rozšíření řadových garáží již není uvažováno.  
30- H.Libina Sportoviště Pozemek souvisí s budovou základní školy, 

zařazeno do plochy občanského vybavení – 
veřejná infrastruktura – školská sportoviště lze 
realizovat i v této ploše. 

31- H. Libina  Návrh barevně 
neoznačen.  

Plocha zařazena v zastavěném území, v ploše 
smíšeného obytného území. 

32- H. Libina Výroba  Zastavitelná plocha převzata do nového 
územního plánu.  

33- H. Libina  Doprava 

34- H. Libina Bydlení  Plocha zařazena již v zastavěném území pro 
bydlení.  

35- H. Libina Bydlení  Plocha zařazena již v zastavěném území pro 
bydlení. 

36- H. Libina Bydlení  Plocha zařazena již v zastavěném území pro 
bydlení. 

37- H. Libina Bydlení  Plocha převzata do návrhu územního plánu, 
prostorově zmenšena pouze na možnost 
oboustranného obestavění komunikace.  

38- H. Libina Bydlení  Plocha zařazena již v zastavěném území pro 
bydlení. 

39- H. Libina Bydlení  Plocha zařazena již v zastavěném území pro 
bydlení. 

40- H. Libina Bydlení  

41- H. Libina Bydlení -výhled 
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42- H. Libina  Výroba  Zastavitelná plocha převzata do návrhu 
územního plánu. Severozápadní část již 
zastavěna a zařazena do zastavěného území 
s využitím – výroba a skladování – lehký 
průmysl.  

43- H. Libina  Konkrétní návrh 
nedohledán, 
plocha 
v nezastavěném 
území. 

 

44- D. Libina Doprava  Návrh přeložky silnice II. třídy převzat také do 
nového územního plánu v souladu se ZÚR Ok. 

45- D. Libina  Bydlení  Již zastavěno, plocha zařazena jako smíšená 
obytná v zastavěném území obce.  

46- D. Libina  Bydlení  Zastavitelná plocha převzata do návrhu 
nového územního plánu.                 

47- D. Libina  Bydlení  Již zastavěno, plocha zařazena jako plocha pro 
bydlení v zastavěném území obce.  

48- H. Libina  Bydlení  Již zastavěno, plocha zařazena jako plocha pro 
bydlení v zastavěném území obce.  

49- D. Libina  Bydlení  Zastavitelná plocha převzata do návrhu 
nového územního plánu.                 

50- D. Libina  Bydlení  Již zastavěno, plocha zařazena jako smíšená 
obytná v zastavěném území obce.  

51- číslo 
nenalezeno 

  

52- D. Libina Doprava  Návrh přeložky silnice II. třídy převzat také do 
nového územního plánu v souladu se ZÚR Ok. 

53- D. Libina Doprava  Návrh přeložky silnice II. třídy převzat také do 
nového územního plánu v souladu se ZÚR Ok. 

54- D. Libina Bydlení  Již zastavěno, plocha zařazena jako smíšená 
obytná v zastavěném území obce.  

55- D. Libina Bydlení  Již zastavěno, plocha zařazena jako smíšená 
obytná v zastavěném území obce.  

56- D. Libina Konkrétní návrh 
nedohledán, 
plocha 
v nezastavěném 
území.  

 

57- D. Libina Protierozní 
opatření  

Návrh nezařazen, do územního plánu 
zapracována opatření v souladu se 
zpracovanými komplexními pozemkovými 
úpravami.    

Neočíslovaná 
lokalita na 
jihozápadním 
okraji 
zastavěného 
území H. Libiny 

Bydlení  Zastavitelná plocha převzata do návrhu 
nového územního plánu.                 

Neočíslovaná 
lokalita 
v severozápadní 
části  
zastavěného 

Bydlení V jižní části zastavěna, zbývající plocha 
převzata do návrhu nového územního plánu.  
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území D. Libiny 
Neočíslovaná 
lokalita v centru 
Dolní Libiny.  

Bydlení Na základě požadavku obce vypuštěna – 
záplavy.  

 
Poznámka : Uvedená čísla lokalit odpovídají číslům uvedeným v příloze 2.9 „ 
Vyhodnocení záborů ZPF a LPF“ Územního plánu obce Libina. 
 

V rámci návrhu územního plánu byly vymezeny v řešeném území tři plochy, vhodné pro 
umístění větrných elektráren. Jedná se o následující zastavitelné plochy: 
 
- Z39a,b/VX – lokalita Na Bekovském v k.ú. Obědné 
- Z40a,b/VX – lokalita Na Kamčatce v k.ú. Horní Libina 
- Z41/VX – lokalita Nad Muldou v k.ú. Horní Libina 
 

     Pro každou zastavitelnou plochu byl uplatněn limit umístění maximálně dvou větrných 
elektráren, tzn. celkem šesti větrných elektráren v celém řešeném území. Tomuto číslu 
odpovídá i koeficient zastavění, stanovený u každé lokality.  

Poznámka. Pro odůvodnění bylo využito závěrů dokumentace „Posouzení vlivů koncepce 
na životní prostředí“, zpracovatel GHC regio s.r.o.  
 

 
VLIV NA AKUSTICKOU SITUACI 
  V rámci vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí byly posuzovány vlivy 
z plánovaných lokalit s větrnými elektrárnami na akustickou situaci.  
 Pro všechny zájmové lokality pro umístění větrných elektráren je denní doba 
posuzována pro nejméně příznivý stav, kdy jsou v provozu všechny VTE na plný výkon - 

Noční doba je 
posouzena na provoz všech elektráren s nastavením 

. Větrné elektrárny jsou posuzovány jako stacionární zdroje hluku s limitem 50 dB 
pro denní dobu a 40 dB pro noční dobu.  
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� 
Obrázek 1: denní doba 

 
 
 

 
 

     
        

  1-    3.0    449.3;  525.2            43.4    43.4     
  2-    3.0    409.5;  552.4            43.2    43.2     
  3-    3.0   1022.6;   53.9            43.6    43.6     
  4-    3.0    992.0;   70.2            43.7    43.7     
 

 
 

     
        

  1-    3.0    449.3;  525.2            38.2    38.2     
  2-    3.0    409.5;  552.4            38.0    38.0     
  3-    3.0   1022.6;   53.9            38.3    38.3     
  4-    3.0    992.0;   70.2            38.3    38.3     
Legenda výpočtových bodů: 

1 Horní Libina 1081 606 rodinný dům 
2 Horní Libina 586 609 rodinný dům 
3 Horní Libina 204/2 467 objekt k bydlení 
4 Horní Libina 205 114 objekt k bydlení 
 
 

� 
Obrázek 2: denní doba 
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  1-    3.0   1765.6; 1759.8            27.3    27.3     
  2-    3.0   1765.9; 1727.1            44.8    44.8     
  3-    3.0   2015.6; 1572.3            44.2    44.2     
  4-    3.0   2056.4; 1506.1            44.2    44.2     
  5-    3.0   1354.7;  255.9            44.9    44.9     
  6-    3.0   1447.8;  312.6            45.4    45.4     
 

 
 

     
        

  1-    3.0   1765.6; 1759.8            22.3    22.3     
  2-    3.0   1765.9; 1727.1            39.8    39.8     
  3-    3.0   2015.6; 1572.3            39.2    39.2     
  4-    3.0   2056.4; 1506.1            39.2    39.2     
  5-    3.0   1354.7;  255.9            39.9    39.9     
  6-    3.0   1447.8;  312.6            39.4    40.4     
 
Legenda výpočtových bodů: 

1 Horní Libina 694 317 objekt k bydlení 
2 Horní Libina 232 127 objekt k bydlení 
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3 Horní Libina 247 379 objekt k bydlení 
4 Horní Libina 653 603 objekt k bydlení 
5 Obědné 57 48 rodinný dům 
6 Obědné 56/1 46 rodinný dům 
 
 

� 
Obrázek 3: denní doba

 
Obr. - denní doba. 
  

 
 

     
        

  1-    3.0    923.7;  533.3            43.2    43.2     
  2-    3.0    860.4; 1000.4            42.7    42.7     
 

 
 

     
        

  1-    3.0    923.7;  533.3            38.2    38.2     
  2-    3.0    860.4; 1000.4            37.7    37.7     
 
Legenda výpočtových bodů: 

1 Horní Libina 684 749 rodinný dům 
2 Horní Libina 511 444 rodinný dům 
 
   Vliv na akustickou situaci lze hodnotit jako nevýznamný, u nejbližších referenčních 
bodů, které představují chráněné venkovní prostory staveb, 

 o  ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, a to pro denní i noční dobu. 
 
    V níže uvedených mapkách jsou znázorněna území s orientačním vyznačením hranice 
izofon 50 dB pro denní dobu a 40 dB pro noční dobu (hlukové limity dle nař. vlády č. 272 
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o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Z těchto mapek je patrné, do 
jaké vzdálenosti zasahují hranice izofon – limitů pro denní i noční dobu a rovněž je 
zřejmé, že limity dle nař. vlády č. 272/2011 nebudou  překročeny. 
Obr. Izofony 50 dB – limit pro denní dobu 

  
 
Obr. Izofony 40 dB – limit pro noční dobu: 

 

Horní Libina – Na 
Kamčatce 

Obědné – Na 
Benkovské 

Horní Libina – Nad 
Muldou 

Obědné – Na 
Benkovské 

Horní Libina – Na 
Kamčatce 

Horní Libina – Nad 
Muldou 



 
 

38

VLIV NA FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ      
 
  Lokality, které jsou v ÚP navrženy jako plochy pro VTE jsou v současné době využívány 
jako zemědělsky obdělávané plochy (orná půda, trvalé travní porosty). Celkový rozsah 
vymezených zastavitelných ploch pro tuto funkci je  30,59 ha. Reálný zábor 
zemědělského půdního fondu bude ale podstatně menší. Po vyjasnění definitivního 
stanoviště bude jednou větrnou elektrárnou zastavěno cca 1.225 m2 (225 m2 na 
základový blok věže + 1.000 m2 na manipulační plochu); v daném případě lze do 
vymezených ploch VX umístit nejvýše 2 VTE do každé plochy, což představuje celkový 
zábor cca 0,25 ha (resp. 0,3–0,4 ha i s obslužnými komunikacemi). V regulativech 
příslušné plochy je uvedena následující podmínka: 
„Po realizaci větrných elektráren ve vymezené zastavitelné ploše bude ta část plochy, 
která zůstane stavbou nevyužita, převedena zpět do nezastavěného území, tzn. 
v případě lokality Z39a,b/VX do „ Plochy zemědělské- NZ“ a v případě zastavitelných 
ploch Z40a,b/VX a Z41/VX do „Plochy smíšené nezastavěného území – smíšená plocha 
přírodní a zemědělská – NSpz“.                                                                                                             
   Pozemky zemědělsky obdělávaných ploch, na kterých je plánována výstavba VTE, 
představují botanicky zcela nehodnotná společenstva. Ani další stanoviště v okolí polí 
(kulturní louky, lesy) nezahrnují botanicky výjimečně cenné lokality. Nebyl zde zjištěn 
výskyt žádného vzácného či zákonem chráněného druhu rostlin. Výstavbu VTE včetně 
příjezdových komunikací proto nelze z botanického hlediska považovat za významně 
negativní záměr. Ani budoucí provoz VTE nemůže negativně ovlivnit flóru území. 
    Z pohledu výskytu obojživelníků a plazů představují všechny tři lokality pro výstavbu 
větrných elektráren dosti neatraktivní místa. Pro obojživelníky zde úplně chybí vhodná 
rozmnožiště v podobě stojatých vod typu tůní, zatopených lomů či rybníků. Velké plochy 
orné půdy jsou pro obě skupiny velmi nehostinná místa, jež nejsou schopny ani migračně 
překonávat. Výstavba a provoz VTE včetně doprovodných staveb se obojživelníků a plazů 
proto prakticky nijak nedotkne.     
   EVL Libina – U Černušků (CZ0713734). Tato malá EVL (0,055 ha) představuje půdu 
výměnku na statku s regionálně významnou letní kolonií netopýra brvitého (Myotis 
emarginatus). Počet netopýrů v kolonii se pohybuje mezi 20 a 50 kusy, jež vytváří 
střapec na některém z půdních trámů krovu. Kromě netopýra brvitého se zde vyskytuje 
také kolonie netopýra černého (Barbastella babastellus) v počtu cca 20 – 30 ks. 
Vzdálenosti jednotlivých lokalit pro výstavbu VTE od EVL Libina – U Černušků jsou 
následující: Kamčatka – 2,4 km, Nad Obědnou – 2,3 km, U Strážného vrchu – 2,2 km. 
Vzdálenost nepočetné letní kolonie od případných VTE přesahující 2 km se jeví jako 
bezpečná a riziko střetů nízké. 
 

 

   Pro stavby typu větrných (dynamický charakter) jsou na základě zahraničních a 
tuzemských zkušeností předpokládány zóny viditelnosti. Zóny viditelnosti jsou vztaženy 
vždy k jedné větrné elektrárně. U více elektráren je nutné uvažovat se zvětšením dosahu 
viditelnosti. Pro potřeby hodnocení byly dle metodického návodu ministerstva životního 
prostředí stanoveny dvě zóny viditelnosti (Metodický návod k vyhodnocení možností 
větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny (2009) a z
metodiky Vorel, I., Bukáček, R., Matějka, P., Culek, M., Sklenička, P. (2006): metodický 
postup posouzení vlivu navrhované stavby činnosti nebo změny využití území na krajinný 
ráz, Praha.: 
 

1. Zóna zřetelné viditelnosti – v okruhu 5 km od místa záměru 
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2. Zóna slabé viditelnost – v okruhu 10 km od místa záměru 

Na následujících obrázcích jsou vytyčeny hranice těchto zón. 
Obrázek 4: Zóna zřetelné viditelnosti VTE 

 
 
Obrázek 5: Zóna slabé viditelnosti 
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Do posuzovaného území z části nebo úplně spadají katastrální území následujících obcí. 
Šumperk Klopina Lipinka Brníčko 
Vikýřovice Nová Hradečná Hraběšice Libina 
Sudkov Troubelice Dolní Studénky  
Lesnice Šumvald Postřelmov  
Nový Malín Dlouhá Loučka Kolšov  
Hrabišín Oskava Leština  
Rohle Tvrdkov Hrabová  
Dubicko Horní Město  Dlouhomilov  
 
Kumulace vlivů 
 
Ve vymezeném dotčeném krajinném prostoru se nachází pouze jedna existující větrná 
elektrárna. Jedná se o elektrárnu v katastrálním území obce Mladoňov. Vzdálená je 1,7 
km od lokality Horní Libina – Na Kamčatce. Další nejbližší VTE se nachází poblíž Kopřivné 
cca 17 km daleko a v poblíž obce Maletín vzdálené již 23 km. 
 
Nejbližší plánovaný záměr na výstavbu VTE se nachází cca 19 km daleko od lokality Horní 
Libina – Nad Muldou. Jedná se o výstavbu 7 VTE v okolí obce Arnoltice. 
 
S výjimkou větrné elektrárny Mladoňov se ostatní realizované VTE a záměry nacházejí 
v takové vzdálenosti, že nemohou výrazně přispívat ke kumulaci negativních vlivů. 

 
 Zájmová oblast se dá charakterizovat jako přechod mezi horami Jeseníků a nížinami 
Hané. Na severovýchodní hranici území začíná Hrubý Jeseník na východní hranici pak 
Nízký Jeseník. Na jihu oblast přechází do rovin Uničovska s viditelným přechodem lesnaté 
pahorkatiny do zemědělsky využívaných rovin. Na západě je patrný přechod do plochého 
Šumperska a stejně ploché Mohelnické brázdy. Samotný střed oblasti má podobu spíše 
pahorkatinnou s rovnoměrným poměrem lesů a zemědělské půdy. Krajina je řekami 
Oskava, Rohlenice a Loučka rozdělena na několik zalesněných hřbetů, mezi kterými se 
převážně v údolích nacházejí sídla. 
  Za dominantní rys oblasti je považován reliéf. Z vizuálního hlediska mají stavby 
větrných elektráren základní charakteristiky, které je předurčují stát se dominantou 
v krajině. Jsou výrazně vertikální, výška převyšuje běžné výšky prvků v krajině. Jsou 
technickým dílem – vnímání člověka je řadí mezi prvky technické infrastruktury. (Záleží 
čistě na osobních preferencích člověka, zda VTE v krajině vnímá pozitivně či negativně).  
Typ krajiny v dotčeném krajinném prostoru, kterou tvoří zalesněné hřbety s údolími, ve 
kterých se nacházejí sídla, snižuje vliv VTE na charakter krajinné scény především 
z pohledu okolních obcí. Výjimku tvoří obce směrem na jih od Libiny. Tedy směrem 
k obcím Nová Hradečná, Šumvald a Uničov, kde krajina přechází do nížin Hané. Obecně 
lze říci, že objekty, které přesahují výšku 120 m, lze do krajiny začlenit jen velmi obtížné 
a téměř vždy lze prohlásit, že narušují měřítko krajiny. 
 
 
Obrázek 6: Krajinná typologie zájmového území 



 
 

41

 
 Zdroj: 
http://portalup.glips.eu/uzemni_studie/us_vetrne_elektrarny/GC/hodnoty_krajiny.pdf 
 
   Lokality plánované výstavby větrných elektráren nespadají do oblasti se zvýšenou 
estetickou hodnotou. Nacházejí se v přechodném stupni typu krajiny mezi krajinou 
antropogenizovanou a krajinou harmonickou. Jedná se tedy o intenzivně využívanou 
kulturní krajinu s výrazným uplatněním agroindustríálních prvků.  
 
Ve vzdálenosti cca 2,5 km od lokality Horní Libina – Strážný vrch se nachází oblast se 
zvýšenou estetickou hodnotou. Jedná se o Přírodní park Sovinecko. Zde se jedná o 
krajinu relativně přírodní s převahou přírodních prvků a nevýraznými civilizačními zásahy. 
Hranice Přírodního parku prochází údolím řeky Oskavy a od ploch určených pro výstavbu 
VTE je odděluje několik vrcholů s průměrnou nadmořskou výškou okolo 450 m. 
 
Další části dotčeného krajinného prostoru spadají převážně do krajiny přechodného typu 
mezi krajinou antropogenizovanou a harmonickou. Dále se v okolí nacházejí oblasti 
krajiny antropogenizované a harmonické. Harmonická krajina především okolo obcí 
Rohle, Kamenná, Brníčko, Kolšov a lesnice. V okolí obce Klopina a Lipinka pak nalezneme 
krajinu relativně přírodní ve vzdálenosti cca 4 km od lokality Obědné. Přibližně 3,5 km 
severovýchodně od Libiny začíná území přechodným typem krajiny mezi harmonickou a 
relativně přírodní krajinou.  
 
Umístění ploch pro výstavbu VTE v krajině s nižší estetickou hodnotou, snižuje narušení 
estetického měřítka krajiny. Vzhledem k výšce stavby lze ale předpokládat, že dojde 
k narušení estetického měřítka krajiny i v krajině antropogenizované.  
 

 
Z historického (kulturně-historického) hlediska jsou zdejší města a obce méně významné. 
Mezi významnější obce lze zařadit Šumperk (mimo zónu zřetelné viditelnosti VTE). 
 
   Do vzdálenosti 5 km od VTE se nachází několik významných i méně významných 
sakrálních staveb. Pohledová konfrontace bude především u sakrálních staveb 
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umístěných do okruhu 5 km od VTE. Vzhledem k charakteru krajinné scény viz níže, 
budou ovlivněny sakrální stavby spíše směrem na jih od Libiny. Tedy směrem k Nové 
Hradečné a Šumvaldu.  
Vliv na hrady a zámky. V okolí se nachází dvě zříceniny hradu a jeden zámek. Všechny 
tyto objekty jsou ve vzdálenosti větší než 5 km. Zříceniny hradů se sice nacházejí na 
vrcholcích, ale vždy jsou od záměrů VTE odděleny vyšším vrcholem, proto by neměli být 
plánovanou výstavbou pohledově významně ovlivněny. Stejně tak zámek se nachází na 
kraji obce v údolí a je oddělen od oblastí VTE dalšími vrcholy.   
 
 
Kulturně historické objekty v jednotlivých obcích v zóně zřetelné viditelnosti: 

- kostel sv. Jiří 
 - kaple Loučení 
 - kaple sv. Rocha 
 - Obědné – kaple sv. Antonína 
 - Dolní Libina – kaple sv. Antonína 

- kaple sv. Michala 
  - malá kaple u Obecního úřadu 
  - Boží muka 
  - pomník Panny Marie Bolestné - morový sloup 
  - Horní Olešná – kaple sv. Rosálie 
  - Dolní Olešná – kaple 
  - kříž v poli

- kostel Nanebevzetí Panny Marie 
  - klasicistní kříž 
  - socha sv. Jana Nepomuckého 
  - sousoší Kalvárie 
  - sloup se sochou Panny Marie Immaculaty 
  - kříž na hřbitově 
  - Mladoňov – kostel sv. Mikuláše, klasicistní kříž 

- kostel Sv. Martina 
   - sousoší Kalvárie 

  - socha sv. Floriána 
  - socha sv. Jana Nepomuckého 
  - sloup Nejsvětější Trojice 
  - socha sv. Rocha 
  - Nedvězí – klasicistní kříž, kříž u školy, kaple

- kaple
- kostel sv. Vavřince 

   - sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého 
  - kaple Navštívení Panny Marie 

  - kostel Sboru dr. Karla Farského 
  - Lazce – kostel sv. Floriána 
  - Pískov – kaple sv. Antonína 

- kostel sv. Mikuláše 
  - socha sv. Jana Nepomuckého 
  - Břevenec – kaple sv. Antonína Paduánského 
  - Boží muka u Plíškova mlýna 

- kostel sv. Antonína Paduánského 
  - socha Panny Marie Immaculaty 
  - Ruda – kostel Panny Marie Sněžné, křížová cesta na Křížový vrch 

   
Sakrální stavby jsou klasifikovány dle jejich významnosti. Kostely patří k významným 
sakrálním stavbám, ostatní (kříže, kaple, sochy, morové sloupy apod.) patří k méně 
významným sakrálním stavbám. 
 
Dále se zde nachází dvě zříceniny hradů a zámek: 
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� Rešov – zřícenina hradu Rešov (vzdálenost od Libiny 8,5 km) 
� Brníčko – zřícenina hradu Brníčko (vzdálenost 6 km) 
� Dolní Studénky – zámek Třemešek se zbytky zámecké zahrady (vzdálenost 6 km) 

 
Návrh regulativů pro umisťování vysokých staveb např. VTE v blízkosti kulturně 
historických objektů: 

� u sakrálních staveb významu 1. je do okruhu 5 km umisťování takovýchto staveb 
nevhodné; 

� v areálu hradu nebo zámku je umisťování takovýchto staveb vyloučeno; 
� výškové stavby je nutno vyloučit v místech, kde by mohly být siluetou areálu 

hradu nebo zámku pohledově konfrontovány; 
� v okruhu 5 km od historických parků a zahrad vyloučit umístění výškových staveb, 

popř. ověřit jejich možný vliv v tomto okruhu. 
 
Ovšem všechna opatření v souhrnu způsobují, že větrné elektrárny by nešlo stavět 
prakticky nikde, kde jsou vhodné větrné podmínky. Proto zpracovatel SEA doporučuje 
v následném stupni dokumentace při posouzení EIA a konkrétního návrhu elektráren 
zapracovat konkrétní pohledové ovlivnění VE a kostela v Libině, včetně návrhu 
minimalizačních opatření – odclonění zelení, atd.  
    Prostředí, využívané k odpočinku a rekonvalescenci obyvatel, klade zvýšené 
požadavky i na kvalitu krajinné scény. Stavbu VTE lze v uvedeném kontextu (zejména 
v případě lázní) považovat za stavbu narušující rekreační kvalitu krajiny. Z těchto důvodů 
se obecně v okruhu 5 km kolem významných rekreačních a lázeňských komplexů VTE 
nedoporučuje. 
 
Nejbližší lázeňské zařízení se nachází v obci Bludov, která je vzdušnou čarou vzdálená 
cca 11 km od místa záměru výstavby VTE. Další lázeňské zařízení ve Velkých Losinách je 
vzdáleno cca 15 km od místa záměru. 
 
Oblast nelze považovat za významné rekreační území.  
 
 

 
 Vyhlídky slouží především jako místa rozhledu do krajiny. Nejbližší rozhledna Háj 
vzdálená 11,8 km od nejbližší plochy určené pro stavbu VTE (Obědné) se nachází již 
mimo dotčený krajinný prostor. Přesto se dá předpokládat ovlivnění výhledu. Vliv na 
rozhlednu Háj lze vzhledem k vzdálenosti hodnotit jako slabý negativní zásah. 
 
Negativní vliv lze předpokládat i v případě vyhlídky Rabštejn vzdálené 7,3 km 
severovýchodně od Libiny. Vzhledem ke snižujícímu se profilu krajiny směrem od 
vyhlídky k Libině je negativní vliv hodnocen jako středně silný, negativní. 
 
V případě vyhlídky z vrcholu Bradlo s nadmořskou výškou 599 m n. m. lze říci, že VTE 
budou zcela viditelné. Výhledy směrem k Nízkému a Hrubému Jeseníku, budou 
viditelností VTE významně ovlivněny. Z tohoto důvodu je vliv VTE na vyhlídku hodnocen 
jako středně silný až silný negativní zásah. 
. 

Zpracovatel sdělil Obecnímu úřadu Libina k uvedenému podání následující vysvětlení:  
 
- podání, které doručil  dne 14.12.2016 na Váš úřad Mgr. M. Liška již nelze považovat za námitku 
k Územnímu plánu Libina. Námitky bylo možné uplatnit v souladu s § 52 odst. 3  nejpozději do 7 dnů 
ode dne veřejného projednání územního plánu, které se konalo dne 30. října 2016. Dne 14.12. 
doba pro podání námitek již tedy průkazně uplynula a se zaslaným dopisem již tedy není třeba 
nakládat jako se skutečnou námitkou k územnímu plánu v souladu s §53 stavebního zákona; 
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- z titulu zpracovatele územního plánu poskytuji následující vysvětlení zařazení pozemku p.č. 
520/1 v k.ú. Libina do ploch s rozdílným způsobem využití: 

a) podkladem pro zařazení jednotlivých pozemků do ploch s rozdílným způsobem využití je 
aktuální katastrální mapa, pozemek p.č.520/1 je v ní veden jako zahrada, v sousedství se však 
nacházejí další pozemky téhož vlastníka: p.č. 520/2, 520/3, 520/4 také vedené jako zahrada a 
stavební p.č. 313 s využitím objekt občanské vybavenosti. Zpracovatel vyhodnotil pozemek 
520/1 jako související se sousedním objektem občanské vybavenosti a zařadil jej do 
stabilizovaného (stávajícího) zastavěného území, využití v souladu s využitím realizované 
stavby. 

b) při přísnějším náhledu bylo možné vymezit na ploše 520/1 pouze plochu zeleně – soukromé a 
vyhrazené. Takto postupoval předcházející územní plán, který jako související se stávající 
stavbou vymezil pouze pozemky 520/2, 520/3 a 520/4 a pozemek 520/1 ponechal jako 
nezastavitelnou plochu s možností umístění nové obytné zástavby v etapě VÝHLED – viz 
legenda hlavního výkresu územního plánu „plochy nové obytné zástavby – výhled - D“. Je 
hrubým omylem vlastníka pozemku, pokud se domníval, že bylo možné tento pozemek v době 
platnosti předcházejícího územního plánu využít pro zástavbu. Etapa VÝHLED je dle nové 
legislativy totožná etapě ÚZEMNÍ REZERVA, tzn. že územně plánovací dokumentace 
ochraňuje dané území před znehodnocením např. vedením technické infrastruktury, ale tento 
pozemek  není předmětem projednání změny využití území v rámci územního plánu a 
výhledový záměr nelze bez přeřazení do etapy návrh realizovat. Informace o tom, že se 
zpracovává nový územní plán v obci byla známa dlouhou dobu a dostatečně zveřejněna (jen 
zadání se projednávalo 2x), vlastník měl tedy dostatek prostoru požádat o změnu přeřazení 
plochy z etapy VÝHLED do etapy NÁVRH; 

c) k zapracování požadavků vlastníků pozemků do návrhu územního plánu bych chtěla uvést 
následující:  

- územní plán musí respektovat stávající (stabilizované) využití území- viz výše aktuální 
katastrální mapa, na provedení změny ve využití území - vymezení nových zastavitelných 
ploch, ploch přestavby, ploch změn v krajině - není právní nárok. Je třeba vždy posoudit 
tento záměr, zda je v souladu s cíli a úkoly územního plánování; 

d) je mylné se domnívat, že pokud se zpracovává nový územní plán, budou do něj přebrány 
všechny záměry z  územního plánu původního; tento princip se uplatňuje pouze u změny 
územního plánu, ne u nové územně plánovací dokumentace; stavební zákon pamatuje v §102 
na možnou újmu vzniklou vlastníkovi v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění vydáním 
nového územního plánu, jedná se však o pozemky v etapě NÁVRH ne VÝHLED. V daném 
případě ani nedošlo ke zrušení možnosti zastavění. Uvedený §102 navíc v obci Libina nebude 
možné vlastníky využít z důvodu, že platnost předchozího územního plánu uplynula ještě před 
vydáním nového územního plánu; 

e) na závěr je třeba konstatovat, že v návrhu Územního plánu Libina byl vymezen  dostatek 
vhodných ploch pro rozvoj bydlení různých forem –viz textová část – odůvodnění územního 
plánu, kapitola č. „ 9 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch“. Vhodnějších než je p.č. 520/1 v k.ú. Libina. Dle terénního 
průzkumu zpracovatele je na st.p.č. provozován objekt pohostinství. Soužití této funkce 
s klidným bydlením je značně problematické, zejména v nočních hodinách, kdy dochází 
k narušování pohody bydlení hlukem. Bydlící si také často stěžují na znečisťování svého 
pozemku návštěvníky pohostinského zařízení. Úkolem územního plánu je problémům v území 
předcházet, ne je vytvářet. Z uvedeného důvodu zpracovatel z vlastní iniciativy nenavrhl 
rozšíření funkce bydlení v daném prostoru. V souladu s regulativy plochy – viz kapitola č. 
6.Textové části územního plánu - zde připouští realizaci služebních bytů a bytů provozovatelů 
občanského vybavení. Předpokládá se, že provozovatelé zařízení si nebudou sami na sebe 
podávat stížnosti.   

f) princip  zákazu hostinské činnosti je uplatněn u ploch bydlení v územním plánu obecně pro 
celé řešené území – viz nepřípustné využití těchto ploch, kapitola č. 6 Textové části. Nejedná se 
o tedy o nějaké specifické omezení pozemků výše uvedeného vlastníka. 
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Silnice II. třídy jsou v majetku a správě Olomouckého kraje.  

II/370 Rýmařov - Libina 

II/446 Šumperk – Libina - Uničov 

Silnice II. třídy mají krajský význam a propojují jednotlivé okresy a regiony. Jsou 
řešeny většinou jako dvoupruhové komunikace. Křižovatky bývají úrovňové, silnice II. 
třídy pronikají do sídelních útvarů, ve kterých vytváří urbanistické osy a ojediněle, v 
případě trvale velké dopravní zátěže mohou vytvářet obchvaty po obvodu sídelních 
útvarů. 

Silnice II/446 propojuje Šumperk s Uničovem. Silnice prochází zastavěným 
území, tvoří základní osu v území, rozděluje obec na dvě části. 

Silnice II/446 je zařazena mezi hlavní tahy krajského významu. 

Silnice II/446 s velkým podílem tranzitní dopravy významně ovlivňuje životní 
prostředí v obci, řešena je přeložka silnice II/446. 

V Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Olomouckého kraje jsou řešeny dílčí části 
přeložky silnice II/446, tyto části dle ZÚR jsou řešeny v návrhové části (D10, D11). První 
část přeložky v délce 1,3 km se napojuje na stávající trasu na severním okraji 
zastavěného území, v této části je přeložka vedena při jihozápadním okraji obce. Poté je 
trasa vedena po stávající komunikaci. Druhá část přeložky v délce 3,3 km tvoří 
severovýchodní obchvat centrální části obce opět s napojením na stávající trasu silnice 
II/446. Třetí část přeložky dvoří dvě dílčí směrové úpravy komunikace  II/446 a II/370 (v 
délce 0,5 a 0,6 km) v prostoru křižovatky obou silnic v jižní části Dolní Libiny.  

Vzhledem k tomu, že původně navržená trasa (dle ZÚR) ve velké části fixuje 
stávající trasu silnice II/446, neřeší celý průtah obcí, prochází zastavěným územím, 
včetně areálu domova důchodců a blokuje další rozvoj obce, je navržena přeložka silnice 
II/446 v rozšířeném rozsahu v celé délce zastavěného území. První část přeložky je 
totožná s původní variantou dle ZÚR. Druhá část v délce 6,1 km plynule navazuje na 
první část v severní části Horní Libiny, pokračuje jihovýchodním obchvatem Horní Libiny, 
Libiny i Dolní Libiny v dostatečné vzdálenosti od zástavby a před stávající křižovatkou se 
silnicí II/370 se napojuje na stávající trasu silnice II/446. Přeložka silnice II/370 v délce 
0,6 m je v této variantě zachována. Trasa přeložky je patrná z výkresové dokumentace. 
Nový návrh přeložky silnice II/446 je řešen jako územní rezerva. 

Silnice III. třídy jsou v majetku a správě Olomouckého kraje. Přes řešené území 
jsou vedeny následující silnice III. tříd: 

III/31545   Police – Rohle – Obědné – Libina 

III/44412 Troubelice – Nová Hradečná - Libina 

III/44629a  Sil. III/31545 – sil. II/446 (Libina) 

III/44630   Libina – sil. III/44631 

Silnice III. třídy zahušťují silniční síť, propojují jednotlivá sídla a 
zprostředkovávají přímou dopravní obsluhu jednotlivých sídel. Významu těchto 
komunikací odpovídají návrhové prvky. Směrové a výškové parametry těchto silnic jsou 
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přizpůsobeny náročné konfiguraci terénu.  

Silnice III/31545 dopravně obsluhuje místní část Obědné. 

Uvedené tahy silnic III. tříd lze považovat za stabilizované a nepředpokládá se 
jejich zásadní směrová úprava. Dle Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. 
třídy Olomouckého kraje do roku 2020 je silnice III/31545 v úseku Obědné – Libina 
(S/529/SU-N) a silnice III/44412 (v celém rozsahu zájmového území, S/554/SU+OC-N) 
určena k modernizaci.   

Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při 
posuzování a navrhování silniční sítě či jejích úseků. Sčítání dopravy je cyklicky 
prováděno Ředitelstvím silnic ČR pravidelně jednou za pět let. Zahrnuje dálnice, všechny 
silnice I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy a místních komunikací.  

Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v obou 
směrech a představují celoroční průměr. Výhledové intenzity jsou extrapolovány dle TP 
225 Prognóza intenzit automobilové dopravy. 

Pro řešené území jsou využitelné následující sčítací úseky: 

č. 7-2129 na silnici II/370 

č. 7-1997 na silnici II/446 (jižní část, od křiž. s II/370) 

č. 7-2000 na silnici II/446 (severní část, po křiž. s II/370) 
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Dopravní zatížení silnic II. tříd odpovídá zařazené kategorii. Průtah silnice II/446 
s vysokým podílem tranzitní dopravy obec zatěžuje, řešena je přeložka této komunikace 
mimo zastavěnou část obce. 

Na silnicích III. třídy dopravní sčítání prováděno nebylo. Lze důvodně 
předpokládat, že intenzity nepřekročí hodnoty 600 až 800 vozidel za 24 hodin 
průměrného dne v roce. 

 Místo Libina 
 Posuzovaný 
profil 7-2129  

 Číslo komunikace II/370  Typ komunikace II. 

1  Výchozí rok      2015 

2  Výhledový rok       2030 

       skupina vozidel 

       LV TV SV 
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3  Výchozí intenzita dopravy  lD (voz/den) 896 193 1089 

4 
 Koeficient vývoje intenzit dopravy pro 
výchozí rok  ko   1.09 1.01   

5 
 Koeficient vývoje intenzit dopravy pro 
výhledový rok  kv   1.46 1.04   

6  Koeficient prognózy intenzit dopravy  kp   1.46 1.04   

7  Výhledová intenzita dopravy  lD (voz/den) 1309 201 1510 

 

Místo Libina 
 Posuzovaný 
profil 7-1997 

 Číslo komunikace II/446  Typ komunikace II. 

1  Výchozí rok      2015 

2  Výhledový rok       2030 

       skupina vozidel 

       LV TV SV 

3  Výchozí intenzita dopravy  lD (voz/den) 1700 285 1985 

4 
 Koeficient vývoje intenzit dopravy pro 
výchozí rok  ko   1.09 1.01   

5 
 Koeficient vývoje intenzit dopravy pro 
výhledový rok  kv   1.46 1.04   

6  Koeficient prognózy intenzit dopravy  kp   1.46 1.04   

7  Výhledová intenzita dopravy  lD (voz/den) 2482 297 2779 

 

Místo Libina 
 Posuzovaný 
profil 7-2000 

 Číslo komunikace II/446  Typ komunikace II. 

1  Výchozí rok      2015 

2  Výhledový rok       2030 

       skupina vozidel 

       LV TV SV 

3  Výchozí intenzita dopravy  lD (voz/den) 1809 305 2125 

4 
 Koeficient vývoje intenzit dopravy pro 
výchozí rok  ko   1.09 1.01   

5 
 Koeficient vývoje intenzit dopravy pro 
výhledový rok  kv   1.46 1.04   

6  Koeficient prognózy intenzit dopravy  kp   1.46 1.04   

7  Výhledová intenzita dopravy  lD (voz/den) 2642 318 2960 

 

Pro místní dopravu jsou využívány průtahy silnic II. a III. tříd, tyto komunikace 
umožňují přímou obsluhu objektů. Na krajské silnice jsou napojeny obslužné místní 
komunikace k zástavbě různých délek a různých parametrů. V okrajových částech obce 
mají komunikace charakter cest se zpevněným nebo nezpevněným povrchem v šířce 
kolem 2,5 - 3 m vycházející z terénních podmínek a fixované zástavbou. 

Kvalita krytů vozovek je rozdílná, od živičných po nezpevněné cesty. 

Síť místních komunikací doplňuje síť polních a lesních cest.  

Většina místních komunikací má charakter zklidněných komunikací se smíšeným 
pěším a motorovým provozem. 
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V roce 2009 proběhla v centru obce revitalizace veřejných prostranství, včetně 
úprav komunikací, chodníků a parkovacích ploch. 

Závadné (nevyhovující rozhled, úhel křížení) je napojení některých místních 
komunikací a sjezdů na silnici II/446 (Libina) a III/31545 (Obědné). Uspořádání těchto 
komunikací je však fixováno zástavbou i konfigurací terénu.  

Stávající místní komunikace budou upravovány ve stávajících trasách a jejich 
úpravy budou směřovat ke zmírnění a odstranění lokálních dopravních závad, ke 
zkvalitnění povrchů a dodržování kategorijních šířek. Navrženo je dopravní zklidnění s 
doplněním o jednotlivé prvky dopravního zklidnění, dobudování výhyben a osazení 
silničních zrcadel v místě nevyhovujícího rozhledu.  

Navrženo je postupně dobudovat chybějící části chodníků na průtazích krajských 
silnic obcí, především při silnici II/446. 

Další návrh místních komunikací sestává z doplnění stávající a návrhové sítě 
komunikacemi obsluhujícími zástavbu v zastavitelných a přestavbových plochách. Tento 
návrh, který bude proveden v územních studiích popř. dokumentacích pro řízení 
v následujících stupních, musí splňovat následující požadavky: 

- ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo 
souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace 
šířky nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. 

- dopravní připojení staveb musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, 
parkování a přístup požární techniky. Úpravy dopravní sítě je nutno 
realizovat s ohledem na přístup vozidel osob zdravotně postižených, vozidel 
záchranných sborů (hasiči, zdravotníci) a služeb (svoz odpadu). 

- při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet 
požadované parametry a ustanovení příslušných platných ČSN a souvisejících 
předpisů. Nutné je zachování rozhledových parametrů křižovatek v souladu 
s ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110. 

- nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu 
lze tuto šířku snížit až na 10,5 m.  

- nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu 
lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. 

Navrhované úpravy a doplnění komunikační sítě jsou patrné z výkresové 
dokumentace. 

 

Silniční kategorie vyjadřuje číslicí volnou šířku vozovky lomenou návrhovou 
rychlostí v kilometrech za hodinu. 

Kategorie silnic II/446 a II/370 je s ohledem na dopravní zatížení uvažována 
min.7,5/60. 

U silnic III. tříd lze s ohledem na jejich dopravní zatížení a jejich význam 
uvažovat s minimální silniční kategorií S 7,5/50.  

Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 
736110 Projektování místních komunikací. Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých 
místních komunikací nedostačující, je však dostačující provozu po nich 
uskutečňovanému. Tento rozpor je nutno řešit v odůvodněných případech změnou 
způsobu provozu motorových vozidel a jejich souběhu s pěšími ve společném prostoru 
místní komunikace.  

Funkční skupina stávajících průtahů krajských silnic II a III. tříd má úroveň B až 
C. Místní komunikace mají funkční skupinu C, obytné zóny skupinu D1. Komunikace 
nepřístupné provozu silničních motorových vozidel (stezky, pruhy a pásy pro cyklisty, 
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stezky pro chodce a chodníky) mají funkční skupinu D2. 

Návrh nových a zařazení stávajících komunikací do režimu obytných zón musí 
splňovat podmínky jejich uspořádání dle příslušných ČSN a TP. 

Parkování a odstavování vozidel je uskutečňováno převážně na soukromých 
pozemcích, v profilu komunikací a na některých samostatných mimouličních 
parkovištích..  

Dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno 
dimenzovat u všech potenciálních cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a 
administrativních zařízení, škol a zařízení občanské vybavenosti. Majitelé navržených 
staveb si musí řešit parkování i odstavování vozidel na vlastním pozemku. Potřeba 
parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem dle ČSN 736110. 

Řešeny jsou nové parkovací plochy u zdravotního střediska, u ZŠ Libina, u pošty 
a MŠ, u stadionu Dr. Urbáška, u Horní ZŠ a MŠ v Horní Libině a u hřbitova v Dolní Libině. 

Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastním pozemku, tento stav 
je třeba preferovat i v budoucnosti.  

 

Hromadná doprava osob je v řešeném území prováděna prostředky autobusové 
a železniční dopravy. Zájmové území je zahrnuto do systému integrované dopravy 
(IDSOK). 

Autobusové zastávky jsou umístěny v zájmovém území v jednotlivých místních 
částech. 

Zastávky budou stavebně upraveny ve smyslu požadavků ČSN 736425-1 
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - část 1: 
Navrhování zastávek. 

U zastávek je potřebné řešit chybějící úpravy pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  

Na železniční trati č. 290 Šumperk - Uničov je v zájmovém území zřízena 
železniční stanice Libina. 

 

Zájmovým územím prochází následující značená cyklotrasa (značení dle jednotné 
klasifikace Klubu českých turistů). Trasa je vedena převážně po méně zatížených silnicích 
III. třídy nebo zpevněných cestách: 

  č. 6032  Uničov – Troubelice – Libina – Oskava - Rabštejn 

Další neznačené místní trasy jsou vedeny po stávajících zpevněných nebo 
částečně zpevněných cestách s minimální intenzitou automobilové dopravy. 

V rámci zavádění integrovaného dopravního systému je nutná podpora 
dovybavení železničních stanic zařízeními pro bezpečné parkování jízdních kol cestujících.  

 

Chodníky jsou v obci vybudovány většinou pouze v centrální části..  

Navrženo je postupně dobudovat chybějící části chodníků na průtazích krajských 
silnic obcí, především při silnici II/446. 

Chodníky, včetně přechodů přes vozovky a přístupů na autobusové zastávky, je 
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nutno budovat dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích, zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

U zastávek je potřebné řešit chybějící úpravy pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, vlastní nástupiště a přístupy k zastávce.  

Z důvodů terénních a kompaktní zástavby existuje v obci několik pěších spojení 
v samostatných trasách, které umožňují zkrácení cest. 

Zájmovým územím prochází značené turistické trasy (pásové značení Klubu 
českých turistů): 

žlutá    Bílý Kámen – Obědné – Libina – Oskava - Tvrdkov 

modrá  Úsov – Lipinka – Libina – Třemešek - Rabštejn 

 

Řešeným územím prochází celostátní železniční trať č. 290 Olomouc - Šumperk. 
V řešeném území je zřízena železniční stanice Libina. 

Trať je jednokolejná, trakce motorová, traťová rychlost 65 – 70 km/h. 

Na trati je provozována v současné době osobní doprava v počtu 26 spojů za den 
v obou směrech.  

Úpravy tratě, mající územní nároky, se nepředpokládají, je možná její 
rekonstrukce pro zachování normového stavu na trati, sledována je i elektrizace trati č. 
290.  

 

Letecká, ani vodní doprava není v zájmovém území provozována. V Šumperku se 
nachází vnitrostátní letiště. 

 

Silnice 

Problematiku silničního ochranného pásma upravuje Zákon č.13/1997 o 
pozemních komunikacích. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na 
ní mimo souvisle zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební 
činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky uděluje v 
odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán. 

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami 
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

silnice II. a III. třídy   .......   od osy vozovky 

 

Železnice 

Železniční ochranné pásmo je stanoveno Zákonem o drahách č. 266/94 Sb. a 
tvoří prostor po obou stranách dráhy do vzdálenosti  od osy krajní koleje, nejméně 
však do vzdálenosti  od hranic obvodu dráhy.  

U vlečky je ochranné pásmo  od osy krajní koleje.  

V ochranném pásmu je dovoleno stavět pouze drážní stavby, výjimky lze povolit 
pro stavby pozemních komunikací, vodních děl, zařízení vedení, měřičských znaků a 
signálů a jen v odůvodněných případech pro ostatní pozemní stavby. Výjimky povoluje 
Drážní správní orgán, který přitom stanoví podmínky. 

 

Letecká doprava 

V rámci širších vztahů musí být respektováno ochranné pásmo vnitrostátního 
letiště Šumperk.  
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Poznámka: stávající zařízení byla do grafické části zakreslena dle podkladů předaných Obecním úřadem  Libina. 
Stav realizovaných zařízení byl aktualizován k datu zpracování návrhu – tzn. Březen 2015 
 
 

 

 Obec Libina (Horní a Dolní Libina) i místní část Obědné mají vybudován systém 
veřejného zásobování vodou. V obci je vybudován veřejný vodovod, který však není 
současní žádného systému skupinového vodovodu.   

 Zdroje vody 
 
Vodní zdroj 

Jímací 
území  

NA BERLÍNĚ POD 
BRADLEM 
+ NAD 
TRATÍ  

ZA 
NEMOCNICÍ 

OBĚDNÉ KAMČATKA CELKEM DOLNÍ 
LIBINA 

Katastrální 
území  

Horní Libina Horní 
Libina 

Horní Libina Obědné  Hrabišín   Dolní 
Libina 

Parcelní 
číslo  

2211/2 932/3, 
885/3 

2148/2 638/3 
 

637/1  284 

 Vrt 
V1 

Vrt 
V2 

7zářezů zářez vrt studna HV101 HV102  studna 

Průměr l/s 3,00 1,00 2,15 0,50 0,52 0,06 0,06 1,00 8,83 0,40 
Max l/s 4,00 1,50 5,00 1,00 1,00 0,06 0,06 1,00 14,16 0,40 
 
 Podzemní vody z jímacího území „Kamčatka“ nejsou pro zásobování obce Libina 
v současné době využívány.  

 
 Tlakové poměry, akumulace 
 
 Z prameniště Bradlo je voda sváděna přes sběrnou jímku do zemního vodojemu o 
obsahu 140m3, z prameniště nad tratí do vodojemu 50m3. Vrty v lokalitě Berlín jsou 
napojeny na nový vodojem 2x 200m3. 
 Rozvodné řady 
 
 Hlavní zásobovací řad v Libině je z DN 160 a 110 mm. Podružné zásobovací řady 
jsou z dimenzí DN 80 z nichž jsou budovány vodovodní přípojky k jednotlivým 
nemovitostem.  
 Zásobovací řady v Libině vyhovují ČSN 730873 - Zásobování požární vodou. 
 
  
 

 Urbanistický návrh vytváří předpoklady pro rozvoj zájmového území. Navrhována 
je převážně rodinná individuelní zástavba, rozvoj občanské vybavenosti a ploch pro 
výrobu a skladování .  

 Celkově je dle urbanistického návrhu uvažován návrhový počet obyvatel pro Horní 
a Dolní Libinu 3250, pro Obědné 250. 
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Orientační výpočet potřeby vody pro Horní a Dolní Libinu 
 

   Výpočet potřeby vody je zpracován dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  Specifická potřeba 
vody je uvažována pro bytový fond 96 l/os.den,  pro rodinné domy je potřeba navýšena 
o 1,0 m3/r  a je dle odst. 1. pro možnost údržby okolí domu. Potřeba vody pro občanskou 
a technickou vybavenost je uvažována dle směrnice č. 9/73. Procento napojení obyvatel 
na vodovod je pro  výhledové období uvažováno 100 % .  

 A. Potřeba vody pro bytový fond 

 3250 ob. á 96 l/ob.den              312,00 m3 /d  

 500domů á 2,74 l/d.den              25,60 m3/d 

  B. Potřeba vody pro obč. a tech. vybavenost 

  - jedná se o lokalitu nad 1 000 obyvatel 

  3250 ob. á 30 l/ob.den              97,50 m3/d 

  C. Potřeba vody pro průmysl 

   
V zájmovém území se nacházejí plochy lehkého průmyslu a drobné a řemeslné 
výroby  

450prac. á 154 l/ob.den            69,30 m3/d  

D. Potřeba vody pro zemědělství 

 Pro potřeby rezerv je uvažováno s potřebou 40,0 m3/d. 
 
 

Nerovnoměrnost spotřeby vody 
Nerovnoměrnost spotřeby vody je zohledněna součinitelem denní nerovnoměrnosti kd a 
součinitelem hodinové nerovnoměrnosti kh, které jsou stanoveny takto:   
 součinitel denní nerovnoměrnosti   kd = 1,4 
 součinitel hodinové nerovnoměrnosti              kh = 1,8 

maximální denní potřeba     Qm= Qp *  kd 

maximální hodinová potřeba     Qh= Qm *  kh 

 
  

 

 (m3/d) (m3/d) (l/s) (l/s) 
obyvatelstvo 337,6 472,6 5,47 9,85 
vybavenost 97,5 136,5 1,57 2,84 
průmysl 69,3 69,3  0,80 0,80 
zemědělství 40,0 40,0 0,46 0,46 

 
 
   Při uvažovaném urbanistickém rozvoji obce bude nutno zajistit pro návrhový počet 
obyvatel cca 8,30 l/s max. denního množství vody. Vzhledem k  vydatnosti vývěru  a 
povoleném odběru lze  konstatovat, že vodní zdroje  bude dostatečný i pro návrhové 
období. 
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 Dle ČSN 736650 by měl obsah akumulace odpovídat 60 – 100 % denního maxima, 
v případě Horní a Dolní Libiny se jedná o cca 430-720 m3, stávající akumulace je 
vyhovující. 
  
 
 
Orientační výpočet potřeby vody pro Obědné  

 
   Výpočet potřeby vody je zpracován dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  Specifická potřeba 
vody je uvažována pro bytový fond 96 l/os.den,  pro rodinné domy je potřeba navýšena 
o 1,0 m3/r  a je dle odst. 1. pro možnost údržby okolí domu. Potřeba vody pro občanskou 
a technickou vybavenost je uvažována dle směrnice č. 9/73. Procento napojení obyvatel 
na vodovod je pro  výhledové období uvažováno 100 % .  

 A. Potřeba vody pro bytový fond 

 250 ob. á 96 l/ob.den              17,25 m3 /d  

 85domů á 2,74 l/d.den                          0,23 m3/d 

  B. Potřeba vody pro obč. a tech. vybavenost 

  - jedná se o lokalitu do 1 000 obyvatel 

  250 ob. á 20 l/ob.den              5,00 m3/d 

  C. Potřeba vody pro průmysl 

   

V zájmovém území se nenacházejí podobné plochy.  

D. Potřeba vody pro zemědělství 

 Pro potřeby rezerv je uvažováno s potřebou 10,0 m3/d. 
 
 

Nerovnoměrnost spotřeby vody 
Nerovnoměrnost spotřeby vody je zohledněna součinitelem denní nerovnoměrnosti kd a 
součinitelem hodinové nerovnoměrnosti kh, které jsou stanoveny takto:   
 součinitel denní nerovnoměrnosti   kd = 1,5 
 součinitel hodinové nerovnoměrnosti              kh = 1,8 

maximální denní potřeba     Qm= Qp *  kd 

maximální hodinová potřeba     Qh= Qm *  kh 

 
  

 

 (m3/d) (m3/d) (l/s) (l/s) 
obyvatelstvo 17,48 26,22 0,30 0,54 
vybavenost 5,00 7,50  0,08 0,15 
průmysl 0     0     0      0  
zemědělství 10,0 10,0 0,11 0,11 

 
 
   Při uvažovaném urbanistickém rozvoji obce bude nutno zajistit pro návrhový počet 
obyvatel cca 0,49l/s max. denního množství vody. Vzhledem k  vydatnosti vývěru  a 
povoleném odběru lze  konstatovat, že vodní zdroje  bude dostatečný i pro návrhové 
období. 
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 Dle ČSN 736650 by měl obsah akumulace odpovídat 60 – 100 % denního maxima, 
v případě místní části Obědné  se jedná o cca 26-44 m3, stávající akumulaci bude potřeba 
rozšířit.  

 
Rozvodné řady 
 Pro potřeby navrhovaných investičních aktivit je navrženo prodloužení a zahuštění 
zásobovacích řadů dimenzovaných dle ČSN 730873. Vodovody budou navrženy na 
hodinové maximální množství.  
  
 Pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby upravit a udržovat 
odběrná místa u vodotečí, rybníků a požárních nádrží - dle ČSN 736639. 
Dle z.č. 274/2001 O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena  ochranná pásma   
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. 

 
Požární zabezpečenost 

 
 V Libině jsou vodovodní řady navrhovány i dle ČSN 730873 – zásobování požární 
vodou. Dle konkrétního investičního záměru bude volena i dimenze zásobovacího potrubí. 
 
  
 
Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže 
 

 
Typ zástavby 

 
potrubí 
DN mm 

 
odběr Q l/s 

pro v 
=0,8m/s 

 
odběr Q l/s 

pro v 
=1,5m/s 

 
obsah nádrže 

m3 

1. Rod. domy a 
nevýrobní  
    objekty do 120 m2 

 
80 

 
4 

 
7,5 

 
14 

2. Nevýrobní objekty 
    120 – 1500m2 

výr. objekty a 
sklady 
do 500 m2 

 
100 

 
6 

 
12 

 
22 

3. Nevýrobní objekty 
    větší než 1500m2 

výr. objekty a 
sklady 
500 – 1500 m2 

otevř. tech. zařízení 
do 1500 m2 

 
 

125 

 
 

9,5 

 
 

18 

 
 

35 

4. Výrobní objekty, 
sklady 
    a otevř. tech. 
zařízení 

do 1500 m2 

 
150 

 
14 

 
25 

 
45 

5.Výrobní objekty a 
sklady 
    s vys. pož. 
zatížením 
    větší než 2500 m2 

 
200 

 
25 

 
40 

 
72 
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Největší vzdálenosti vnějších odběrných míst (m)  - od objektu / mezi sebou 

 
 

Typ zástavby 
 

hydrant 
 

výtokový 
stojan 

 
plnící místa 

 
vodní tok 

nebo nádrž 
1. Rod. domy a 
nevýrobní  
    objekty do 120 m2 

200/400 600/1200 3000/5000 600 

2. Nevýrobní objekty 
    120 – 1500m2 

výr. objekty a 
sklady 

do 500 m2 

150/300 400/800 2500/5000 400 

3. Nevýrobní objekty 
    větší než 1500m2 

výr. objekty a 
sklady 
500 – 1500 m2 

otevř. tech. zařízení 
do 1500 m2 

120/240 300/600 2000/4000 300 

4. Výrobní objekty, 
sklady 
    a otevř. tech. 
zařízení 

do 1500 m2 

100/200 200/400 1500/3000 200 

5.Výrobní objekty a 
sklady 
    s vys. pož. 
zatížením 
    větší než 2500 m2 

80/160 120/240 1000/2000 150 

 

 

 
 Stávající stav 
 

 V Libině průběžně po etapách probíhá výstavba splaškové kanalizace. Tato 
kanalizace je součástí soustavného kanalizačního systému Libina, Oskava a Mostkov,  
který odkanalizuje většinu trvale obydlených nemovitostí v předmětném území. Odpadní 
vody jsou společně čištěny v nové čistírně odpadních vod umístěné v Dolní Libině.  

Návrh 

V místech nově navržených zastavitelných ploch, kde to bude technicky možné a 
ekonomicky únosné, byly navrženy nové splaškové kanalizační řady, které bude možné 
napojit do nově budovaného soustavného kanalizačního systému obce. 

Do návrhu územního plánu byla zapracován návrh rozšíření veřejné kanalizace také 
do místní části Obědné.  

Součástí návrhu je také rozšíření obecní čistírny odpadních vod.   
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V okrajových lokalitách obce je vzhledem k rozptýlené zástavbě neekonomické 
budovat soustavnou kanalizační síť. Zde je navržena likvidace odpadních vod ve 
stávajících jímkách na vyvážení, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry nebo 
domovních ČOV. Bezodtoké jímky a septiky musí vyhovovat ČSN 750905 Zkoušky 
vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení. Přečištěné vody ze septiků nebo 
domovních ČOV budou napojeny do stávajících dílčích úseků jednotné kanalizace, příp. 
budou vypouštěny do vod povrchových nebo zasakovány do vod podzemních. 
Vypouštěná přečištěná odpadní voda z těchto zařízení musí splňovat nařízení vlády 
č.229/2007, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění odpadních a povrchových vod.  Odpadní vody z jímek a kaly ze 
septiků a domovních ČOV budou likvidovány na nové obecní ČOV Dolní Libina.  

Dle z. č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná 
pásma 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 

 

 

Provozovatelem elektrického systému VN, TS a NN je ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. 
Zásobování předmětného území elektrickou energií je řešeno systémem 22 kV s  
provozním napojením na TR 110/22 kV Šumperk. Mimo vedení VN  a přípojek ku 
stávajícím stanicím  prochází řešeným územím   vedení   400 kV (V457)  EDS – TR 
Krasíkov.  V současné době probíhá výstavba vedení 400 kV (V458)   propojující TR 
Krasíkov s TR Horní Životice.   Trasa vedení  V458 prochází souběžně s stávajícím 
vedením V457 mimo stávající zástavbu. Investorem vedení je ČEPS a.s.   

 

            V současné době zásobuje předmětné území el. energií 32 stanic (TS)  22/0,4 
kV. Z hlediska technické koncepce je podstatná část TS s nadzemním  přívodem 
systému VN (stožárové, zděné nebo vestavěné), tři   TS jsou kabelové. Z uvedeného 
počtu TS zásobuje obyvatelstvo a služby   24 TS instalovaným transformačním výkonem  
7050 kVA.   V majetku průmyslových odběratelů je 8 TS (2270 kVA). Z energetického 
hlediska je obec Libina zásobována dvojcestně tj elektřinou a zemním plynem. Rozvodný 
systém NN je provozován normalizovanou napěťovou soustavou 230/400 V, 50 Hz, TN-C, 
AC. U rozvodného systému NN převládá nadzemní  vedení.   V nové a ucelené zástavbě 
je uplatněna kabelizace sítě NN. Z hlediska současného odběru el. energie, je stávající síť 
NN vyhovující. V následující tabulce je uveden přehled   stávajících TS zásobujících  
řešené území. 
 
   

El. stanice v majetku ČEZ Distribuce a.s. 
Číslo 
TS 

Název Druh 
TS 

Instalovaný 
transformátor 

14 Libina – Horní kravín 4sl.-bet. 160 
963 Obědné BTS 250 
972 Libina – U policie  2sl.-bet. 400 
975 Libina – U kotelny 3sl.-bet. 400 
976 Libina – U ZŠ příhradová 250 
977 Libina - Za Majerem 2sl.-bet. 400 
978 Libina - Chatoviště příhradová 160 
979 Libina – U Trávníčka 2sl.-bet. 400 
980 Libina - Metra příhradová 100 
981 Libina – nám. 1. máje 4sl.-bet. 250 
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982 Libina – U OUNZ 3sl.-bet. 400 
983 Libina - TVRD příhradová 160 
984 Libina – nák. stř. a 

pekárna 
kabelová 560 

  985 Libina – U Červ. mostu 2sl.-bet. 400 
986 Libina – MDL drátovny 2sl.-bet. 250 
987 Libina – U Brixe 2sl.-bet. 250 
988 Dolní Libina – U potoka 2sl.-bet. 160 
989 Dolní Libina – U pily příhradová 400 
990 Dolní Libina – ZD 

ukravína 
4sl.-bet. 160 

991 Dolní Libina – Za 
mlýnem 

2sl.-bet. 160 

992 Dolní Libina – 
LZBřevenec 

příhradová 100 

1208 Libina – U paneláků  kabelová 630 
1209 Libina -  U Jesanu kabelová 400 
1128 Libina – K Hrabišínu 1sl.-bet. 250 
Instalovaný výkon v TS            7050 kVA 

 
                   El. stanice v majetku podnikatelského odběru 

918
8 

Dolní Libina - ZD lom 1sl.-bet. 100 

903
0 

Libina - Getura Plus 2sl.-bet. 250 

919
7 

Libina - sklad ovoce ZD 2sl.-bet. 50 

919
8 

Libina -  Fa VSV Ptáček BTS 160 

920
0 

Libina -  ZD chov dojnic příhradová 100 

920
1 

Libina - U Studny 2sl.-bet. 100 

920
2 

Libina – Slezam 
F.M.a.s. 

zděná 1260 

920
3 

Libina - Bramborárna 4sl.-bet. 250 

Instalovaný výkon v TS 2270 kVA 
                    Ochranné pásmo je stanoveno obecně platným předpisem. 

            

    Zásobování řešeného území systémem 22kV nevykazuje zásobovací problémy. 
S ohledem na technické možnosti stávajících TS, lze současné výkonové požadavky 
obyvatelstva a podnikatelských aktivit zásobovaných ze sítě NN, zajistit ze stávajících 
stanic zvýšením instalovaného transformačního výkonu.  
           Navrhovaný rozvoj obce předpokládá realizaci 76 RD z podstatné části 
soustředěných při západní straně ve  střední a jižní části zastavěného území. Mimo 
bytovou výstavbu zahrnuje posílení rozvoje  výroby a komerčních  aktivit. Z hlediska 
zajištění dodávky el. energie, lze u navrhované bytové výstavby předpokládat běžný 
bytový odběr vzhledem k tomu, že v rámci řešeného území je realizováno dvoucestné 
zásobování energiemi. Elektrické vytápění u navrhované výstavby se nepředpokládá. 
Očekávaný soudobý el. příkon jednoho RD  je předpokládán ve výši 2,3 kW za 
předpokladu, 1RD odpovídá 1bj. Za výše uvedeného předpokladu navrhovaná výstavba 
RD vyžádá si zajištění el. příkonu ve výši cca 180 kW.  Podstatnou část navrhované  
bytové výstavby a občanského vybavení lze zajistit ze stávajících el. stanic zvýšením 
transformačního výkonu a rozšířením sítě NN. 
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Rozvojovou plochu Z1/BV (3 RD) v severní části obce zajistí TS 1128. Bytovou 
výstavbu navrhovanou na ploše Z3/BI (6 RD) a Z4/OV (rozšíření zdravotního střediska) 
výkonově zajistí TS 983 u které lze zvýšit instalovaný výkon. Výstavba (3 RD)  na ploše 
Z6/BI v těsné blízkosti TS 982 vyžádá si rozšíření místní sítě NN. Zásobování výstavby 
v prostoru chatové  (Z11/RI) bude řešeno z TS 978 rozšířením sítě NN. Větší bytová 
výstavba, která je soustředěna v jižní části obce zahrnující rozvojové plochy Z13/BV, 
Z14/BV a Z15/BV (21 RD, cca 50 kW), nevyžaduje realizaci další el. stanice. Zásobování 
el. energií, bude zajištěno z TS 1209 a TS 985, rozšířením sítě NN. U obou TS lze zvýšit 
transformační výkon. Shodně je posuzováno zásobování el. energií u navrhované 
výstavby na plochách Z12/BV, Z16/BV, Z17/BV a Z19/BV (24 RD, 55 kW). K zásobování 
el. energií lze využít TS 987 a TS 988. Novou výstavbu RD na rozvojových plochách 
Z23/BV a Z24/BV (10 RD, 25 kW) lze zásobovat el. energií rozšířením sítě NN výkonově 
zajištěné z TS 988 a TS 989. Rozšíření zástavby o 10RD (25 kW) v  lokalitě Obědné, 
nevyžaduje realizaci další el.stanice Navrhovaná výstavba je situována v blízkosti 
stávající TS 963 (250 kVA), u které lze zvýšit transformační výkon. Napojení navrhované 
výstavby vyžádá si rozšíření místní sítě NN.  
                Stávající nadzemní vedení VN, jehož  průchod ku stanicím TS 9202 a TS 9030  
ovlivňuje rozvojovou plochu Z8/VL, nebude překládáno. Pro omezení ochranného pásma 
lze použít na vedení VN izolovaných vodičů. U rozvojové plochy Z9/VL, musí být 
dodrženo ochranné pásmo od vedení VN v souladu se zákonem č.458/2000 Sb., §46.  
Přestože nejsou známy výkonové požadavky odběru el. výkonu, u ploch určených 
k drobné řemeslné výrobě Z25/VD, Z28/VD a Z29/VD  předpokládá se k zajištění el. 
výkonu využitím stávajících TS 989 a TS 990. Rozvojovou plochu Z28/VD ovlivňuje 
nadzemní vedení VN. Vzhledem k tomu, že předmětné vedení nelze z prostorových 
důvodů přeložit, lze k omezení ochranného pásma využít izolovaných vodičů na vedení 
VN. Zajištění el. příkonu pro plochu komerčního využití Z30/VD v jižní části obce, vyžádá 
si realizaci el. stanice TS -T1.       .  
              V rámci katastrálního území obce jsou reservovány tři plochy (39a,b/VX, 
40a,b/VX, 41/VX) pro výstavbu větrných elektráren. Zapojení do energetického systému 
VN vyžádá si realizaci vlastních TS, včetně vedení VN.  Napojení na energetický systém a 
další související podmínky projedná   provozovatel VT s ČEZ Distribuce a.s.  
 
Rozvod systém NN. 
            Při zpracování projektové dokumentace u nově budovaných objektů, bude 
v otázce zásobování elektrickou energií rozhodujícím partnerem provozní složka 
provozovatele energetického systému, která stanoví bližší podmínky připojení, případně 
upřesňující požadavky s ohledem na změny způsobené časovým odstupem mezi tímto 
návrhem a vlastní realizací na výše uvedených rozvojových lokalitách.  
 
Ochranná pásma  
             Dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), s platností 
od  1. 1. 2001, dle § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, který potvrzuje platnost dosavadních 
právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona č. 79/1957 a zákona č. 
222/1994 Sb., § 19 (s účinností od 1. 1. 1995) jsou pro zařízení v elektroenergetice 
platná následující ochranná pásma: 
 
                        Zařízení Dle zákona 

č. 79/1957 
Sb. 

Dle zákona 
č. 222/1994 

Sb. 

Dle zákona 
č.458/2000 

Sb. 
nadzemní vedení nad 220 kV do 400 kV 25 20 20 
nadzemní vedení do 35kV - vodiče bez 
izolace             

10 7 7 

nadzemní veden do 35kV   - s izolací základní     - - 2 
podzemní kabelové vedení do 110 kV, vč. 
měřicí  a zabezpečovací techniky 

 
1 

 
1 

 
1 

zděné elektrické stanice s převodem  do 52 - - 2 
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kV 
stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7 7 
Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě 
strany. U zděných TS od oplocení nebo zdi. OP pro podzemní vedení elektrizační soustavy 
do 110 kV.

 
  

 Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
zajišťuje vymezení systému ekologické stability uchování a reprodukci přírodního 
bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření 
základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků 
a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na 
kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát. 
 Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZUR OK) vydaných v roce 
2008 a aktualizovaných v roce 2011 zasahují do řešeného území následující prvky 
regionálního územního systému ekologické stability:  

- podél severozápadní hranice řešeného území regionální biokoridor RK 896 s vloženým 
regionálním biocentrem RC 432 Benkovský kopec; tento biokoridor na severním okraji 
přechází v RK 895 

- podél severovýchodní hranice k.ú. Horní Libina regionální biokoridor RK 897 
s vloženým regionálním biocentrem RC 9(485) Mladoňovské údolí (v ZUR OK 
označeným jako OK21) 

- jihovýchodním okrajem řešeného území podél toku Oskavy je v k.ú. Dolní Libina 
veden regionální biokoridor 16(9), v ZUR OK označený jako OK47 s vloženým 
biocentrem RC 15(489( Hradecká niva (v ZUR OK označeno jako OK 20)  

         Lokální územní systém ekologické stability byl zpracován v roce 2000 (zpracovatel 
Dr. Bauer) a aktualizován v roce 2006 firmou Ekoservis. Tato aktualizace systému byla 
zapracována do návrhu územního plánu. V předkládaném návrhu územního plánu bylo 
provedeno v součinnosti s provedenými komplexními pozemkovými úpravami  několik 
upřesnění prvků ÚSES: 

. 

  Přehled prvků   územního systému ekologické stability:  

 

Biocentra: 

 

označení charakter funkčnost 
výměra 

(v 
katastrálním 
území) 

charakteristika 

navrhovaná opatření 

lesní – 
mezofilní 
bučinný, 
mezofilní 
hájový  

funkční  42,16ha 
 

Bučiny, místy se smrkem a 
modřínem v prostoru 
Mladoňovského vrchu u 
Račího potoka. 
Smrčiny přeměnit na 
porosty odpovídající 
cílovému stavu 
(dubohabřiny, bučiny, 
jasanové olšiny), v bučině 
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eliminovat smrk, modřín, 
podpořit jedli, likvidovat 
křídlatku.   
  

 lesní funkční  4,60ha 

Z části bučina, převládá 
buk, častý smrk, vtroušeně 
jedle, místy líska, ojediněle 
modřín a borovice.  
Smrčinu přeměnit na 
bučinu, eliminovat smrk, 
modřín a borovici.  

 
lesní     funkční 8,83 ha 

 

Svahový lesní porost nad 
Libinským potokem 
v severní části řešeného 
území.                
Podpora přirozené 
dřevinné skladby.               

 
lesní  funkční 

3,22ha 
 

Mladé smrčiny téměř bez 
podrostu a porosty starších 
modřínů.  
Cílový stav – bučiny.     

 lesní  částečně funkční 

5,28 ha 
z toho 
2,29ha 

nefunkční 

Lesní porosty v severní 
části H. Libiny u trati ČD, 
v jižní části zemědělsky 
obdělávané plochy.                 
Dolesnění,podpora 
přirozené dřevinné 
skladby.               

 lesní částečně funkční 

5,03 ha 
z toho 
1,59ha 

nefunkční 

Lesní porosty, vodní tok a 
niva v lokalitě Sady. 

Dolesnění,podpora 
přirozené dřevinné 
skladby.               

 lesní      funkční 
4,26ha 

 

Zčásti smrčina, na větší 
části listnatý porost-
dubobučina. 
Smrčinu přeměnit na 
dubohabřinu a bučinu, 
v bučině eliminovat smrk, 
modřín a borovici.  

lesní  funkční     5,06 ha 

Lesní porosty- jižní část 
Farského lesa nad 
levostranným přítokem 
Mladoňovského potoka 
v severovýchodní části 
Horní Libiny.  
Podpora přirozené 
dřevinné skladby.               

 lesní  funkční 13,29ha 

Svahové lesní porosty 
v jihovýchodní části Horní 
Libiny pod vrcholem 
„Brdo“.  
Podpora přirozené 
dřevinné skladby.               

lesní      funkční   14,61ha Svahové lesní porosty 
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  v jihozápadní části Horní 
Libiny v lokalitě Nad 
Dráhou. 
Podporovat přirozenou 
dřevinnou skladbu.  

 

Biokoridory: 
 

označení charakter funkčnost šířka 
délka  

 
(v katastrálním 
území)  

charakteristika 
navrhovaná 

opatření 

lesní funkční 
min. 40 
m 

 
 
 

0,01km 

Lesní porosty na 
severozápadním 
okraji  řešeného 
území.  
Podpora přirozené 
druhové skladby.  

lesní 
funkční, 
částečně 
nefunkční 

min. 40 
m 

 
 
 

0,45km 
z tohoto 
0,05km 

nefunkční  

Převážně lesní 
porosty podél 
severozápadní 
hranice řešeného 
území. V k.ú. 
Obědné zemědělsky 
obdělávané plochy.  
Podpora přirozené 
druhové skladby, 
trvalé zatravnění 
orné půdy. 

lesní funkční  
min. 40 
m 

 
 
 

1,10km 

V řešeném území 
lesní porosty 
v severovýchodní 
části Horní Libiny, 
svahové porosty 
nad údolím 
Mladoňovského 
potoka.  
Podpora přirozené 
druhové skladby.  

 
lesoluční 

část funkční, 
část nefunční 

min. 15 
m 
v lesních 
porostech
,  ostatní 
část min. 
20m  

 
2,40km 
z toho 

0,67km 
nefunkční 

Lesní porosty a 
zemědělsky 
obdělávané plochy 
v severní části 
Horní Libiny.  
Podpora přirozené 
dřevinné skladby 
lesních porostů, 
trvalé zatravnění na 
orné půdě.  

 
lesoluční  

část funkční, 
část nefunční 

min. 15 
m 
v lesních 
porostech
,  ostatní 

 
1,50km; 

z toho 0,86 
km nefunkční 

Lesní porosty a 
zemědělsky 
obdělávané plochy 
ve východní části 
Horní Libiny. 
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část min. 
20m  

Podpora přirozené 
dřevinné skladby 
lesních porostů, 
trvalé zatravnění na 
orné půdě.  

luční  nefunkční 
min. 20 
m 

 
0,30km 

Pole, mezernatá 
mez.  
Trvalé zatravnění 
orné půdy. 

nivní funkční min. 20 
m  

 
0,60km 

Vodní tok včetně 
břehových porostů. 
Pouze vegetační 
úpravy toku, údržba 
a doplnění 
břehových 
porostů,kosení luk 
v nivě, zabránit 
výstavbě v nivě a 
skládkování do 
neudržovaných 
břehových porostů. 

luční funkční min. 20 
m  

 
0,59km 

Trvalé travní 
porosty, 
doprovodná zeleň 
podél železniční 
trati, náletová 
zeleň.  
Údržba skupinové i 
soliterní zeleně 
v lučních porostech.  

lesoluční  
část funkční, 
část nefunční 

min. 15 
m 
v lesních 
porostech
,  ostatní 
část min. 
20m  

 
1,62km; 
z toho 

0,75km  
nefunkční 

Lesní porosty a 
zemědělsky 
obdělávané plochy 
v jihozápadní části 
Horní Libiny. 
Podpora přirozené 
dřevinné skladby 
lesních porostů, 
trvalé zatravnění na 
orné půdě.  

lesní  funkční min. 15 
m  

 
0,45km 

Lesní porosty 
v jihozápadní části 
Horní Libiny. 
Podpora přirozené 
dřevinné skladby 
lesních porostů.  

 
lesní   funkční  

min. 15 
m  

 
1,45km 

Lesní porosty ve 
východní části Horní 
Libiny, přechází 
také na katastr 
Václavov u Oskavy. 
Podpora přirozené 
dřevinné skladby a 
bezbariérovosti 
biokoridoru.  

vodní  částečně min. 20  Přirozený tok 
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funkční m   
2,00km; 
z toho 

0,20km  
nefunkční 

Mladoňovského 
potoka 
s doprovodnými 
břehovými porosty.  
Zachovat přirozené 
koryto toku, 
zachovat 
prostupnost 
koridoru.  

luční částečně 
funkční 

min. 20 
m  

 
1,68km; 
z toho 

1,10km  
nefunkční 

Rozptýlená zeleň 
v krajině, 
doprovodná zeleň 
podél 
odvodňovacích 
kanálů, zemědělsky 
obdělávané plochy. 
Trvalé zatravnění 
na orné půdě. 

 
lesní   funkční  min. 15 

m  

 
0,15km 

Smíšený les ve 
východní části Horní 
Libiny, veden také 
v k.ú. Mostkov a 
Dolní Libina.  
Podpora přirozené 
dřevinné skladby a 
bezbariérovosti 
biokoridoru. 

 

Biocentra: 

 

označení charakter funkčnost 
výměra 

(v 
katastrálním 

území)  

charakteristika 

navrhovaná opatření 

Lesní, nivní  funkční  
1,50 ha 

 

Smíšené listnaté porosty 
v nivě zregulované Oskavy 
a jejího meandrujícího 
pravobřežního přítoku.  
Listnaté porosty ponechat 
samovolnému vývoji, 
odstraňovat nepůvodní 
dřeviny, smrčiny přeměnit 
na porosty odpovídající 
cílovému stavu(tvrdý luh, 
dubohabřiny). Ponechalinu 
a louku osázet 
odpovídajícími dřevinami.  
  

 

lesní, nivní  
nefunkční, část 
funkční 

4,62 ha; 
z toho 

2,12 ha  
nefunkční  

Břehové porosty, vlhké 
ponechaliny, pole 
v jihozápadní části Dolní 
Libiny podél toku Oskavy.        
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Ponechaliny a pole osázet 
dřevinami odpovídajícími 
cílovému stavu (jasanové 
olšiny, vrbiny) 

 lesní      částečně funkční 

4,01 ha; 
z toho 

1,85 ha  
nefunkční 

Zčásti olšina a habřiny 
s bukem a lípou, částečně 
zemědělsky obdělávané 
pozemky. 
Zalesnění zemědělských 
pozemků. Podpora 
přirozené dřevinné skladby. 

 luční  nefunkční 
3,36ha 

 

Zemědělsky obdělávané 
pozemky, zregulovaný 
kanál, ojediněle vysoká 
zeleň.  
Trvalé zatravnění na orné 
půdě, osázet 
odpovídajícími dřevinami.  

nivní nefunkční  4,12 ha 

Zčásti břehové porosty 
Oskavy, zčásti pole a 
nekosená louka s náletem 
olší.Sousedí se zastavěným 
územím. 
Doplnit zatravnění, osázet 
dřevinami odpovídajícími 
cílovému stavu – jasanové 
olšiny, vrbiny.  

 
nivní   částečně funkční 4,08 ha 

Nekosené louky a břehové 
porosty kolem Oskavy a 
náhonu. 
Osázet odpovídajícími 
dřevinami – jasanové 
olšiny.   

 

 
 
 

 
Biokoridory: 
 

označení charakter funkčnost šířka 
délka 

(v katastrálním 
území)  

charakteristika 
navrhovaná 

opatření 

nivní 
částečně 
funkční  

min. 40 
m 

 
 

1,71 km; 
z toho 0,70 

km  
nefunkční 

 

Břehové porosty 
řeky Oskavy, 
částečně veden 
v zastavěném 
území obce.  
Pouze vegetační 
úpravy toku, údržba 
a doplnění 
břehových porostů  
kosení luk v nivě, 
zabránit výstavbě 
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v nivě a 
skládkování do 
neudržovaných 
břehových porostů. 

luční nefunkční  min. 20 
m 

 
 
 

1,25 km 

Odvodňovací kanál 
podél zemědělské 
účelové 
komunikace, 
zemědělsky 
obdělávané plochy. 
Trvalé zatravnění 
na orné půdě, 
doplnění keřovým a 
stromovým patrem.  

 lesní,nivní  funkční  

min. 15 
m 
v lesních 
porostech
,  ostatní 
část min. 
20m  

 
1,05km 

Smíšený les 
v severovýchodní 
části  východní části 
Dolní Libiny, 
pravostranný přítok 
Oskavy.  
Podpora přirozené 
dřevinné skladby a 
bezbariérovosti 
biokoridoru. 

 
lesní,nivní  funkční  

min. 15 
m 
v lesních 
porostech
,  ostatní 
část min. 
20m  

 
1,50km 

Lesní porosty nad 
údolím 
pravostranného 
přítoku Oskavy, 
břehové porosty 
toku.  
Podpora přirozené 
dřevinné skladby 
břehových porostů 
a zajištění 
bezbariérovosti 
koridoru.  

luční nefunkční  min. 20 
m 

 
 
 

1,60 km 

Odvodňovací kanál 
podél zemědělské 
účelové 
komunikace, 
zemědělsky 
obdělávané plochy. 
Trvalé zatravnění 
na orné půdě, 
doplnění keřovým a 
stromovým patrem.  

nivní   
funkční 
 

min. 20 
m  

 
0,38km 

Mezernaté břehové 
porosty 
levobřežního 
přítoku Oskavy.  
Údržba břehových 
porostů.  
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Biocentra: 

 

označení charakter funkčnost 
výměra 

(v 
katastrálním 

území)  

charakteristika 

navrhovaná opatření 

lesní – 
mezofilní 
bučinný, 
mezofilní 
hájový  
 

funkční  
 

3,52ha  
 

Bučiny a smrčiny 
s vtroušeným bukem, jedlí, 
jasanem a klenem.  

Cílový stav – dubohabřiny 
a doubravy. Eliminovat 
smrk.  
  

lesní  
 

funkční   
 

3,05ha        
 

Smrčina s modřínem a 
bukem, část paseka.  
Smrčiny a paseku postupně 
převést na les odpovídající 
cílovému stavu- 
dubohabřiny, bučiny.  

 

Biokoridory: 
 

označení charakter funkčnost šířka 
délka 

(v katastrálním 
území)  

charakteristika 
navrhovaná 

opatření 

luční  nefunkční min. 20 
m 

 
0,75km 

Pole, mezernatá 
mez.  
Trvalé zatravnění 
orné půdy. 

lesoluční  částečně 
funkční 

min. 20 
m 

 
 
 

0,46km, 
z toho 0,23 

km nefunkční 

Bučina s dubem, 
smrčina 
s modřínem, trvalé 
travní porosty a 
orná půda 
v západní části 
Obědné.  
Podpora přirozené 
druhové skladby, 
trvalé zatravnění 
orné půdy.  

nivní, 
antropicky 
ovlivněný 

částečně 
funkční 

min. 20 
m  

 
1,05km; 
z toho 

0,35km 
nefunkční 

Vodní tok včetně 
břehových porostů, 
prochází 
zastavěným 
územím. 
Pouze vegetační 
úpravy toku, údržba 
a doplnění 
břehových porostů 
(alespoň keřové 
patro + solitery OL, 
LP, DB, KL), kosení 
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luk v nivě, zabránit 
výstavbě v nivě a 
skládkování do 
neudržovaných 
břehových porostů. 

lesní   funkční 
min. 15 
m  

 
0,40km 

Lesní porosty 
v lokalitě Libeček, 
návaznost LK v obci 
Rohle.                         
Podpora přirozené 
dřevinné skladby 
lesních porostů.            

 
 

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

   V řešeném území se nenachází žádný stálý úkryt. Ukrytí obyvatel Libiny bude řešeno 
v improvizovaných úkrytech splňujících požadavky příručky MV- GŘ  HZS „ Sebeochrana 
obyvatelstva“. Úkryty pro obyvatelstvo jsou evidovány v Plánu ukrytí obecního úřadu. U 
ukrytí osob před toxickými účinky nebezpečných látek budou využívány přirozené 
ochranné vlastnosti staveb posílené úpravami proti pronikání těchto látek do krytového 
prostoru (olepení spár, utěsnění stupů,apod.).  

Varování a informování obyvatelstva 

   Obyvatelé v Libině jsou o hrozícím nebezpečí vyrozuměni veřejným rozhlasem. 
   K varování obyvatel slouží zvuk tří sirén, umístěných v H. Libině v budově obecního 
úřadu a v objektu RS strojíren,  v Dolní Libině na budově hasičské zbrojnice.  

Evakuace obyvatel  

  Shromaždiště evakuovaných obyvatel je v náměstí ve středu obce, objekt základní 
školy a kulturní dům mohou sloužit pro ubytování evakuovaných osob.  
 
Skladování materiálu CO a humanitární pomoci  
 
Tento materiál bude skladován v objektu umístěném ve sběrném dvoře.  
 
 Uskladnění kontaminovaného materiálu  
 
 Pro přechodné uskladnění kontaminovaného materiálu budou využívány velkoobjemové  
kontejnery, které budou po obci rozmísťovány dle potřeby a okamžitě po naplnění 
z území odváženy  na řízenou skládku. 
 
Nouzové zásobování pitnou vodou 
 
 Zásobování vodou v nouzových případech bude řešeno přistavením cisteren v lokalitě u 
obecního úřadu.  
 
Plochy pro zasahující techniku a laboratoře 
  
   V případě potřeby budou využity plochy sportovní plochy ve středu obce.  
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   Řešeným územím prochází zájmové území elektronického komunikačního zařízení 
Ministerstva obrany podle ustanovení §175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu – jev 81. 
 V zájmovém území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu 
jen na základě stanoviska ČR – Ministerstva obrany, Brno.  

Vydání závazného stanoviska podléhá následující výstavba v řešeném území: 

 
-  stavby vyšší než 15 m nad terénem  
- výstavba nebytových objektů  
- stavby vyzařující elektromagnetickou energii 
- stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN  a VVN 
- změny využití území  
- nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky,rekonstrukce; výstavba, 
rekonstrukce a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM 
- nové dobývací prostory včetně rozšíření původních  
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity 
- zřizování vodních děl 
- vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodních toků a ostatní 
stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny 
- říční přístavy- výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich 
rušení 
- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich 
- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod. 
- veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO
 

 

        Předkládaný návrh územního plánu respektuje požadavky obsažené v Zadání 
Územního plánu Libina. Toto zadání bylo schváleno dne 13.06. 2012- č.usnesení 9.14.1. 
Požadavky uvedené v zadání jsou do územního plánu zapracovány následujícím 
způsobem:  

 

Zapracování uvedených požadavků je uvedeno v kapitole 2 Textové části – odůvodnění 
ÚP Libina.  
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     V návrhu územního plánu jsou respektovány limity využití území a jevy uvedené 
v zadání a jsou zapracovány do návrhu územního plánu.Pro zpracování konečného 
návrhu byly předány ÚAP ORP Šumperk – aktualizace 2014.  

 
   Návrh územního plánu řeší posílení všech tří pilířů udržitelného rozvoje – viz kapitola 2. 
Textové části ÚP Libina.  
 

 

Byla provedena aktualizace zastavěného území obce Libina – viz kapitola 1. Textové 
části ÚP Libina.  

   Zapracování požadavků na vymezení nových rozvojových ploch je uvedeno v kapitole 
3-5 Textové části ÚP Libina.  

 

   Zapracování požadavků je uvedeno v kapitole 3.1, 3.3 a 5 Textové části ÚP Libina. 

Podmínky pro využití plocha s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v kapitole 6 
Textové části ÚP Libina .  

O plochách územních rezerv pojednává kapitola 11 Textové části ÚP Libina.  

Koordinace s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí je popsána v kapitole 
3. Textové části – odůvodnění ÚP Libina.  

Koncepce uspořádání krajiny je popsána v kapitole 5. Textové části ÚP Libina.  

 
Zapracování požadavků je uvedeno v kapitole 4. Textové části ÚP Libina a odůvodněno 
v kapitole 7. Textové části – odůvodnění ÚP Libina. 

   Dle aktualizovaných územně analytických podkladů ORP Šumperk (2014)  ochranné 
pásmo letiště do řešeného území nezasahuje.  

 
Zapracování požadavků je uvedeno v kapitole 2.2 a 5 Textové části ÚP Strážná  a 
kapitole 14. Textové části – odůvodnění ÚP Libina.

 
Zapracování požadavků je uvedeno v kapitole 7. a 8.  Textové části ÚP Libina. 

 

Zapracování požadavků je uvedeno v kapitole 7. Textové části – odůvodnění.

 
        Zapracování požadavků je uvedeno v kapitole 6. Textové části .

 

 

Zapracování požadavků je uvedeno v kapitole 3.2 a 6 Textové části ÚP Libina. 

Před zpracováním návrhu zadání územního plánu byly vzneseny následující konkrétní 
požadavky na rozšíření zastavitelného území obce, tyto požadavky budou zpracovatelem 
ÚP při vyhotovení návrhu prověřeny : 
 



 
 

72

Lokalita č.1 - stavba větrné elektrárny o výkonu max. 2 MW na parc. 1485/101  
                        (firma Bohemia Wind – Salač Vítězslav)  
                                     Zařazení do územního plánu: 

- v prostoru Na Kamčatce vymezena zastavitelná plocha pro výrobu 
a skladování – se specifickým využitím – větrné elektrány ( 
Z43a,b/VX) 

    
Lokalita č.2 -   stavba zemědělské haly parc.č. 1660 ZE původ GPP  

Zařazení do územního plánu: 
                                      - záměr nebyl zařazen, v předmětné ploše vymezena plocha 

územní rezervy pro vedení přeložky silnice II. třídy. Předmětný 
záměr by znesnadnil realizaci této komunikace 

 
              (Libánek Rudolf, Libina 158) 
Lokalita č. 3 -  parc.č. 268/1 zahrnout do zastavitelné části obce 
             (vlastník není uveden na LV - návrh obec) 

 Zařazení do územního plánu: 
- proluka v zastavěném území, pozemek byl zařazen jako 
stabilizovaná plocha smíšená obytná – venkovská  

Lokalita č. 4 - plocha na výstavbu RD u domova důchodců na parc.č. 2026,  
              2027/38, 2027/2, 2069/2 a parc.ZE původ EN 2025/101 
   (návrh obec) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- obytné plochy vymezeny severně od domova důchodců, 
v sousedství domova rozvíjeny plochy občanského vybavení, 
v předmětném území zachován také koridor pro vedení přeložky 
silnice II. třídy  

 
Lokalita č. 5 -  plocha na výstavbu RD na parc.č. 2071/8 cca 25.000 m2   
                  (p. Miroslav Mráz, Libina 78) 
  - plocha na výstavbu RD na parc.č. 2071/9, pozemky ve ZE původ 
GPP  
   parc.č. 2078 a 2124 
   (požadavek pí Šimková, návrh obec) 

Zařazení do územního plánu: 
- požadavek byl uspokojen pouze částečně, zastavitelná plocha pro 
rozvoj bydlení – v rodinných domech – městské vymezena pouze 
v západní části předmětného území podél stávající místní 
komunikace,  v současné době nelze zdůvodnit potřebu vymezení  
požadovaného rozsahu zastavitelných ploch, ve východní části 
předmětného území se navíc nacházejí půdy vyšších tříd ochrany  

Lokalita č. 6 - stavba RD na parc.č. 2071/1 zahrnout do zastavěné části obce 
             (Mráz Miroslav, Libina 78) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- na pozemku již RD postaven, pozemek zařazen do zastavěného 
území v ploše bydlení – v rodinných domech – městské  

Lokalita č. 7 - parkovací plocha u DD a zdravotního střediska na pozemcích  
   parc.č. 2027/1 a 150/2 

 (návrh obec) 
Zařazení do územního plánu: 
- uvedené pozemky jsou zařazeny ve stabilizované  ploše 
občanského vybavení, realizace  parkovacích  ploch je 
v předmětném území přípustná v souladu se zpracovanou 
charakteristikou plochy  (regulativem) 

Lokalita č. 8  - parkovací plocha u ZŠ Libina na pozemcích parc.č. 614/5, 614/6 
              (návrh obec) 
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                                      Zařazení do územního plánu: 
- uvedené pozemky jsou zařazeny ve stabilizované  ploše 
občanského vybavení, realizace  parkovacích  ploch je 
v předmětném území přípustná v souladu se zpracovanou 
charakteristikou plochy  (regulativem) 
  

Lokalita č. 9  -  zrušit rezervu C – plocha na bydlení, stavba garáží na pozemcích ve 
ZE  
   původ GPP parc.č.2751/1, 1023/1, 995 a 2743 
   (návrh obec)  
                                     Zařazení do územního plánu: 

- požadavek byl uspokojen, zastavitelná plocha byla vypuštěna, 
v návrhu řešen dostatek jiných zastavitelných ploch pro funkci 
bydlení  

Lokalita č.10 - plocha na výstavbu RD na pozemku parc.č. 1050/8 a parc.č. 1050/7 
                (Machek Jiří, Libina 689) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- pozemek1050/7 zařazen do zastavitelné plochy Z5a/BI, určené 
pro rozvoj bydlení – v rodinných domech – městské, pozemek 
1050/8 určen pro rozvoj dopravní infrastruktury 

 
Lokalita č.11 - lokalita na ukládání zeminy na pozemcích parc.č. 1020 a 1021/3
  
   (návrh obec) 

Zařazení do územního plánu: 
- není předmětem řešení územního plánu 

 
Lokalita č.12 - zrušit vodní zdroj na pozemku ve zjednodušené evidenci parc.č. 
1000 
               (návrh obec) 

Zařazení do územního plánu: 
- zrušení vodního zdroje není předmětem územního plánu, není 
předmětem řešení územního plánu 

 
Lokalita č.13 -  parkovací plocha u pošty a MŠ, Libina 211 na pozemku parc.č.  
2821/1 
              (návrh obec) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- parkovací plocha nebude konkrétně vyznačena, bude realizována 
na základě přípustného využití ploch s rozdílným způsobem využití 

 
Lokalita č.14 - zahrnout vodojem Berlín na pozemku parc.č. 2211/2 
             (návrh obec) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- plocha vodojemu zařazena jako plocha s rozdílným způsobem 
využití – technická infrastruktura – inženýrské sítě            

 
Lokalita č.15 -  plocha na výstavbu RD u čapího hnízda na pozemku parc.č. 899/2,  
      899/9 a 899/8 
   (Firichová Jana, Libina 248, (Kobylka Miroslav– stolárna, návrh 
obec) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- do zastavitelného území zařazeny části výše uvedených pozemků 
přiléhajících k místní komunikaci (Z15/BV). V současné době nelze 
zdůvodnit potřebu vymezení  požadovaného rozsahu zastavitelných 
ploch, v předmětném území  se navíc nacházejí půdy vyšších tříd 
ochrany  
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Lokalita č.16 - parkovací plocha u stadionu Dr. Urbáška parc.č. 2179  
   (návrh obec) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- parkovací plocha nebude konkrétně vyznačena, bude realizována 
na základě přípustného využití ploch s rozdílným způsobem využití 
(tzn. občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, 
plochy dopravní infrastruktury –silniční) 

 
Lokalita č.17 - plocha na výstavbu RD na pozemcích parc.č. 845/14,845/15, 

845/13,  
               845/12, 845/11, 845/8 a  845/10  
               (Krahulcovi, Hrubý David, návrh obec) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- pozemky v současné době částečně zastavěny, zbývající plochy 
zařazeny do zastavitelného území (Z12/BV a Z16/BV)  

 
Lokalita č. 18 -              parc.č. 787/1 zahrnout do zastavitelné části obce 
               (manž. Lašákovi - návrh obec) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- proluka v zastavěném území, pozemek byl zařazen jako 
stabilizovaná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské   

 
Lokalita č. 19 - průmyslová a zemědělská výroba na pozemcích parc.č. 2389/1, 

zrušit  
 sběrný dvůr surovin, skládky odpadu 
   (návrh obec, Úsovsko a.s.) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- vyznačení sběrného dvora a skládky odpadu v předmětné ploše je  
vypuštěno, plocha zařazeno do plochy výroba a skladování – lehký 
průmysl  

 
Lokalita č. 20 - rozšíření rekreační plochy část parc.č. ZE 1964,ZE 1936 aZE 1925. 

Rekreační  
 plochu zahrnout do zastavitelné části obce 
 (návrh obce) 
                                      Zařazení do územního plánu: 

- pozemky byly zařazeny do zastavitelné plochy Z11/RI, 
určené pro rozvoj rekreace – rodinné. BezE změny byla ponechána 
východní část lokality, na které se nachází zeleň přírodního 
charakteru  

Lokalita č. 21 -  panelové sídliště parc.č. 628 v k.ú. Horní Libina – dát do souladu  
 s projektovou dokumentací „Zelená Libina“ (zeleň a parkovací 

plochy) 
   (návrh obec) 

Zařazení do územního plánu: 
- sídliště zařazeno  do územního plánu jako plochy bydlení – 
v bytových domech, v přípustném využití této plochy je možné 
realizovat související zeleň i parkovací plochy  

Lokalita č. 22 -              parkovací plocha u Zdravotního střediska č.p. 534 na 
pozemku parc.č.  
   623/4 v k.ú. Horní Libina 
   (návrh MUDr. Šotolová Naděžda – zastupitel obce) 
                                     Zařazení do územního plánu: 
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- parkovací plocha nebude konkrétně vyznačena, bude realizována 
na základě přípustného využití plochy s rozdílným způsobem 
využití, v daném případě plochy smíšené obytné – v centrech sídel  

 
Lokalita č. 23 -             parkovací plocha pro Horní ZŠ a MŠ na pozemku parc.č.158 
a 271  
                         v k.ú. Horní Libina 
   (návrh obce) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- parkovací plocha nebude konkrétně vyznačena, bude realizována 
na základě přípustného využití ploch s rozdílným způsobem využití 

 
Lokalita č. 38 – zařadit pozemek 331/2 do zastavitelného území – stavební parcela pro 

bydlení (Danuše Sládková, Václavské náměstí 4, Třebíč) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- pozemek se nachází již v zastavěném území (plocha bydlení – 
v rodinných domech – venkovské), na pozemku se nachází stavba 
stp. 205                                           

 
Lokalita č. 24 -            parkovací plocha i hřbitova na pozemku parc.č. 846 
              (návrh obec) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- parkovací plocha nebude konkrétně vyznačena, bude realizována 
na základě přípustného využití plochy s rozdílným způsobem 
využití, v daném případě veřejná prostranství – veřejná zeleň, 
výměra zde omezena v rozsahu 

 
Lokalita č. 25 -              zrušit ve stávajícím ÚPO lokalitu na výstavbu RD – již 
zastavěno  
              parc.č. 830/8, 830/7, 830/10, 829/3, 828, 830/9 – zahrnout do 
zastavěné  
    části obce 
   (návrh obec) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- zařazeno jako zastavěné území – plochy smíšené obytné- 
venkovské, území je zasaženo navrhovanou přeložkou – úpravou 
směrového oblouku – na silnici II. třídy    

Lokalita č. 26 - malé zařízení kompostárna na pozemku parc.č. 834 a 834, 
manipulační  

 plocha na pozemku parc.č. 837, 838, 839 
   (návrh obec) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- pozemky zařazeny v zastavěném území jako plocha přestavby, 
v ploše výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba, realizace 
záměru je přípustná v případě, že budou splněny regulativy 
předmětné plochy   

Lokalita č. 27 - plocha na výstavbu RD na pozemcích parc.č. 406, 407 a 408 
              (Blažek Jiří, starosta obce Paseka) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- zařazena pouze severní část p.č. 406 do stabilizovaných ploch pro 
bydlení – v rodinných domech – venkovské tak, aby byla zajištěna 
kompaktnost zastavěného území. V sousedství se nacházejí prvky 
územního systému ekologické stability, není vhodné zde rozšiřovat 
zastavitelné území. V obci vymezen dostatek vhodnějších ploch.  

Lokalita č. 28 -              plocha na výstavbu RD na pozemku parc.č. 568 
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              (Krmelová Jana, Dolní Libina 65) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- pozemek nezařazen pro výstavbu, v sousedství je uvažováno 
s realizací přeložky silnice II. třídy

Lokalita č. 29 -             plocha na výstavbu RD na pozemku parc.č. 553 
             (návrh obec) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- proluka v zastavěném území,  pozemek zařazen jako stabilizovaná 
plocha bydlení - v rodinných domech – venkovské 

Lokalita č. 30 -            parc.č. 524 zahrnout do zastavitelné části obce – plocha na 
bydlení 
             (Hrubý Zdeněk, Dolní Libina 115)    
                                     Zařazení do územního plánu: 

- proluka v zastavěném území,  pozemek zařazen jako stabilizovaná 
plocha bydlení - v rodinných domech – venkovské 
 

Lokalita č. 31 -             na pozemku parc.č. 723 – malá vodní elektrárna 
   (Kechrt Antonín, Nový Malín 406) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- pozemek zařazen do plochy přírodní – lokální biocentrum, 
realizace malé vodní elektrárny bude uvedena jako přípustné využití 
v dané ploše  

Lokalita č. 32 - zrušit plochu na bydlení parc.č. 505 v k.ú. Dolní Libina – záplavová  
 oblast 
   (návrh obec) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- zastavitelná plocha byla vypuštěna  
Lokalita č. 33 - rybníky na pozemcích parc.č. 742, 743 ve vlastnictví Ing. Jančíka a  
 parc.č. 2207, 2226 a 2229 v k.ú. Dolní Libina ve vlastnictví p. 

Sekaniny. 
   (návrh-Ing. Kobza Tomáš) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- pozemky742, 743 a 2229 jsou  zařazeny do plochy přírodní – 
lokální  a regionální biocentrum, realizace vodních ploch  bude 
uvedena jako přípustné využití v dané ploše, pozemky 2207 a 2226 
jsou zařazeny do plochy smíšeného nezastavěného území, realizace 
vodních ploch bude možná na základě přípustného využití   

Lokalita č. 39 – zapracovat do územního plánu záměr vybudování provozovny malé 
porážky s výrobnou  a prodejnou na ppč. 191 a 192 (Ing. Jan 
Jančík  

                                     Zařazení do územního plánu: 
- pozemky zařazeny v zastavěném území, v ploše smíšené obytné- 
venkovské, realizace záměru je přípustná v případě, že budou 
splněny regulativy předmětné plochy   

 
Lokalita č. 34a - plocha na bydlení pozemek parc.č. 588/6 
             (Dušan Trnka, Jeník ml.) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

-  proluka v zastavěném území,  pozemek zařazen jako 
stabilizovaná plocha bydlení - v rodinných domech – venkovské 

Lokalita č. 34b - plocha  na bydlení pozemek v zjednodušené evidenci parc.č. 588/1 
   (Navrátilová, Libina 757) 
    Zařazení do územního plánu: 

- pozemek ve zjednodušené evidenci (pozemkový katastr) 
zahrnuje již zastavěné pozemky 
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Lokalita č. 34 c -           zahrnout pozemky parc.č. 590/1, 590/2, 590/1, 569/2, 591/2 do 
zastavitelné části obce Obědné  

   (manž. Körnerovi, Obědné 93, návrh OÚ Libina) 
              Zařazení do územního plánu: 

- pozemky 590/1, 590/2 a část pozemku 591/2 zahrnuty již do 
zastavěného území obce, souvisejí s již realizovaným objektem stp. 
197,v souvislosti s realizací tohoto objektu byly zařazeny do 
zastavěného území také pozemky 589/3, 589/5 a 589/6 

 
Lokalita č.35 - vymezit plochu hřbitova v k.ú. Obědné na pozemcích parc.č. 594/4 

a  
 parc.č.st.89 
 (návrh obce) 
                                     Zařazení do územního plánu: 
                                     - uvedené pozemky byly zařazeny do zastavěného území obce 

s využitím občanské vybavení - hřbitovy 
 
Lokalita č.36 –              zařadit pozemky 590/1, 589/3, 590/2 a stp. 197 do zastavěného 

území obce, v předmětném prostoru již kolaudována stavba 
rodinného domu, v platném územním plánu zařazeno 
v nezastavěném území (Marta a Norbert Körnerovi, Obědné 93) 

                                      Zařazení do územního plánu: 
- viz lokalita 34c  

 
Lokalita č.37  -  zařadit pozemky ppč. 588/3, 588/4 a 588/9 do zastavitelného území 

územního plánu (Iveta Janků, Na Nivách 1364, Uničov) 
                                     Zařazení do územního plánu: 

- pozemky zařazeny již do zastavěného území obce, souvisejí 
s již realizovanou stavbou na stp. 105  
 

SEZNAM POŽADAVKŮ ZASLANÝCH OBČANY OBCE LIBINA K ÚZEMNÍMU 
PLÁNU PO SCHVÁLENÍ ZADÁNÍ:  

1. 26.února 2013  e-mail ing. Fruhwirth Žádost o zařazení pozemku p.č. 365 
v k.ú. Dolní Libina do zastavěného 
území. 
 
Zapracování do územního plánu: - je 
zařazeno v zastavitelné ploše 
Z24/BV 
 

2. 10.dubna 2013 e-mail ing. Fruhwirth Žádost o zařazení pozemků p.č. 524 
a 525 v k.ú. Dolní Libina do 
zastavitelných ploch.  
 
Zapracování do územního plánu:  
- p.č. 524 zařazena jako 
stabilizovaná plocha pro bydlení 
venkovské (proluka v zastavěném 
území), na p.č. 525 vymezen 
regionální biokoridor podél řeky 
Oskavy  
 

3. 13. května 2013 e-mail ing. Fruhwirth Možnost bytové výstavby na p.č. 
636/1 v k.ú. Obědné.   
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Zapracování do územního plánu: -
uvedená parcela je ve 
zpracovávaném územním plánu 
navržena do rozvojového území pro 
bydlení venkovské (zastavitelná 
plochy Z31/BV)  

4. 15. května 2013 e-mail ing. Fruhwirth Možnost výstavby na p.č. 577/2 
v k.ú. Obědné.  
Zapracování do územního plánu:  
- uvedený pozemek je zařazen do 
stabilizované plochy smíšené obytné 
venkovské, při umisťování nových 
objektů v území je třeba respektovat 
ochranné pásmo dráhy   

5. 17. července 2013, 
5.srpna 2013 

e-mail ing. Fruhwirth Možnost bytové výstavby na p.č. 
588/6  v k.ú. Obědné.  
Zapracování do územního plánu:  
- jedná se o proluku ve 
stabilizovaném území, vymezena 
plocha bydlení – v rodinných domech 
– venkovské  
 

6. 19.  února 2014 e-mail ing. Fruhwirth Zařazení pozemků 4/2 a 5/3 v k.ú. 
Horní Libina do zastavitelného území 
(žádá vlastník – Mánek Pavel) 
Zapracování do územního plánu:  
Pozemek 4/2 je zařazen v návrhu 
územního plánu jako stabilizovaný 
pozemek pro bydlení, na pozemku 
p.č. 5|/3  je vymezena zastavitelná 
plocha pro občanské vybavení 
komerčního charakteru  
 

7. 15. dubna 2014 Obec Libina Změna využití území z ploch zeleně 
do smíšeného obytného území 
(bydlení + občanská vybavenost). 
Jedná se o parcely p.č. 99/2, 99/3, 
stp. 54/1, stp.51, p.č. 92/1, p.č. 
99/1 a stp 1169 v k.ú. Horní Libina. 
Zapracování do územního plánu: 
Plochy budou zařazeny do 
smíšeného obytného území.  
 

8. 12.června 2014 e-mail ing. Fruhwirth 
(na základě usnesení 
rady obce) 

Zařadit pozemky p.č. 2228/12 a 
2228/9 v k.ú. Horní Libina do 
zastavitelných ploch pro bytovou 
výstavbu. 
Zapracování do územního plánu: 
Jedná se o plochy nevyužívaného 
zahradnictví. Plochy budou zařazeny 
jako smíšené obytné – přestavbová 
plocha. 

9. 20. listopadu 2014 e-mail ing. Fruhwirth Možnost bytové výstavby na p.č. 
524/2 v k.ú. Dolní Libina. 
Zapracování do územního plánu:  
- jedná se o proluku v zastavěném 
území, vymezeny plochy bydlení – 
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v rodinných domech – venkovské  
10. 10. prosince 2014 e-mail ing. Fruhwirth Možnost výstavby na p.č.588/6 a 

588/7 v k.ú. Obědné.  
Zapracování do územního plánu:  
- jedná se o proluku ve 
stabilizovaném území, vymezena 
plocha bydlení – v rodinných domech 
– venkovské  

11.  Podzim 2014 Telefonický rozhovor 
p. Kovář, Teplo 
Rýmařov, ověřeno 
dotazem u p. 
starosty 

Do územního plánu uvést podmínku, 
že bytové domy v centru obce budou 
zásobovány teplem pouze ze 
stávající kotelny, kterou bude 
vlastnit společnost Teplo Rymařov. 
Zapracování do územního plánu: 
Územním plánem je možné 
směřovat plochy v obci na 
ekologické způsoby vytápění, nelze 
však jednoznačně stanovit jejich 
dodavatele.  

12.  19.ledna 2015 Písemná žádost 
společnosti 
LIBinvestment s.r.o. 
Libina, zastoupené 
Ing. Vlastimilem 
Vymazalem, 
Šumperk 

Změna využití části areálu 
společnosti – v současné době 
plocha pro výrobu a skladování.  
Možnost realizace nájemních bytů a 
občanského vybavení.  
Zapracování do územního plánu: 
V předmětné ploše je v územním 
plánu vymezena plocha přestavby.  

13.  19. ledna 2015 Obec Libina  Do charakteristiky ploch specifických 
určených pro umístění větrných 
elektráren uvést podmínku, že 
umístění stožárů větrných elektráren 
je pouze podmíněně přípustné, 
s konkrétním umístěním musí 
souhlasit obec, resp. Zastupitelstvo 
obce.  
Zapracování do územního plánu: 
Podmínka je do charakteristiky 
plochy zapracována.  

14. 4. března 2015 Ing. Jan Jančík, D. 
Libina 163 

Zařadit pozemky 191, 192, 193, 
190, 197, 198 a 207 v k.ú. Dolní 
Libina do zemědělské zóny.  
Zapracování do územního plánu: 
- jedná se o stabilizované obytné 
území obce, v kterém je nevhodné 
nově vymezovat výrobní plochy. Na 
uvedených pozemcích je možné 
realizovat výrobní aktivity, pokud 
budou splňovat podmínky regulativů 
ploch smíšených obytných 
venkovských 

 

 
 

 

Požadavek na vymezení územních studií nebyl v územním plánu uplatněn. 
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V zpracování návrhu územního plánu nevyplynula potřeba pro vymezení těchto ploch a 
koridorů.  

 

Viz kapitola 10 Textové části – odůvodnění. Posouzení bylo zpracováno společností 
GHC regio s.r.o. Olomouc v srpnu 2015.    

 
Při zpracování návrhu řešení se neobjevily důvody pro zpracování konceptu 

územního plánu.  

 
Požadavky na obsah dokumentace jsou respektovány.  

 
 

 
 

 

 
  Z tabulky je zřejmé, že v posledním období je počet obyvatel Libiny poměrně 
stabilizovaný a pohybuje se kolem hodnoty 3500 obyvatel.  

 

        
 

 
 

    

   absolutní počet          538              2387                             550 

     v   %            15,5             68,7                          15,8 

 
  Věková struktura v obci je poměrně příznivá, zastoupení obyvatel v poproduktivním 
věku přibližně odpovídá zastoupení dětské složky obyvatelstva. V nejbližším období 
nehrozí nebezpečí snižování počtu obyvatel v důsledku přirozené reprodukce.  
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  Návrhu nových zastavitelných ploch v území předcházel terénní průzkum zpracovatele a 
následný urbanistický rozbor, který prokázal velkou proměnlivost v intenzitě využití 
zastavěného území. Vedle ploch soustředěné zástavby jsou ve velké míře zachovány 
původní zemědělské usedlosti s výraznými plochami související zeleně. Výrazné 
zahušťování zástavby v těchto prostorách je z hlediska sídelní struktury nežádoucí. 
Stavební proluky byly do zastavitelného území v rámci územního plánu zařazeny pouze 
v případě, že vlastník pozemku souhlasil se změnou jeho využití, v případě, že souhlas 
nebyl získán, byla plocha zařazena pouze do územní rezervy. Obec nemá zájem 
zhodnocovat pozemky, které nebudou pro potencionální stavebníky dostupné.  
    Z hlediska funkčního využití v území převládají smíšené obytné plochy a plochy 
bydlení – v rodinných domech. 

   Návrh územního plánu byl zpracován tak, aby pro další zastavění byly využívány 
především plochy, funkčně související se stávajícím zastavěným územím, tzn. plochy 
zajišťující zkompaktnění hranice zastavěného a zastavitelného území, případně plochy, 
kterými dojde k oboustrannému  obestavění stávající komunikace a zároveň, umožňující 
využit stávající veřejnou infrastrukturu obce.  

    Hlavním úkolem územního plánu Libina  bylo vytvořit podmínky pro další rozvoj bytové 
výstavby, a to nejen pro stabilizaci vlastního obyvatelstva, ale i podchycení zájmu 
obyvatel ze sousedních sídelních jednotek – Libina je největší obcí v ORP Šumperk, 
zajištěna je široká nabídka občanského vybavení i pracovních příležitostí.  
    
      Potřeba ploch pro výstavbu rodinných domů byla stanovena na období 10 let od 
schválení územního plánu, vedle demografických údajů, které jsou pro obec v současné 
době příznivé, byla akceptována snaha obce o kladné saldo migrace a také skutečnost, 
že se zřejmě nepodaří získat vhodné pozemky od všech vlastníků nemovitostí. 
Přihlédnuto bylo tak k poloze obce v rámci sídelní struktury oblasti.   
 
 
 

:  
 
a) výpočet dle metodického pokynu 
Návrhový počet obyvatel                                                  3500 

obyvatel 
Požadavky vyplývající z demografického 
vývoje  

 (3500-3475):3(tj.prům. obložnost bytů v roce 2011)  
                                                         8 
bytů               

Požadavky vyplývající z nechtěného soužití                                                         50 
bytů 

Požadavky z důvodu plánovaného rozšíření 
nabídky pracovních míst ve výrobním 
areálu    

                                                       10 
bytů  

Potřeba nových bytů                                               cca   68 
bytů  

 
 
Poznámka - požadavek nechtěného soužití vychází z následujících údajů:  
- v roce 2011 bylo v Libině 1164 bytových domácností a 1240 hospodařících domácností, 
z toho 44 bylo tvořeno 2 a více rodinami 
 
b) výpočet vycházející ze změny obložnosti bytů při stabilizovaném počtu obyvatel  
Návrhový počet obyvatel                                                  3500 

obyvatel 
Obložnost bytů v roce 2001(počet 
obyvatel/počet trvale obydlených bytů) 

 3457:1133=3,05 

Obložnost bytů v roce 2011(počet  3475:1164=2,98 
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obyvatel/počet trvale obydlených bytů) 
Předpokládaná obložnost v roce 2024 2,89 
Celková potřeba bytů v roce 2024  3500 :2,89 =1211  
Potřeba nových bytů (TOB2024-TOB2011)  1211-1164=                                  47  

bytů                               
Požadavky z důvodu plánovaného rozšíření 
nabídky pracovních míst ve výrobním 
areálu    

                                                       10 
bytů  

Potřeba nových bytů                                               cca   57 
bytů  

 
c) výpočet vycházející ze statistických údajů rozvoje bytového fondu v obci   
Počet domů postavených v letech 1981-
2001 

                                                160 
domů  

Počet domů postavených nebo 
rekonstruovaných v letech 2001-2011        

                                                 75 domů  

Předpokládaná výstavba v letech 2014-
2024 

                                             cca   80 
bytů  

 
 
 
 
Aritmetickým průměrem vychází předpokládaná potřeba 68 bytů na období 10 let.  
 

:  
 
V území je uvažováno pouze o rozvoji bydlení v rodinných domech. 
Číslo 
zastavitelné 
plochy 

Výměra (ha) Počet bytů  

Bydlení    
H.L.   
Z1/BV 0,93 3 
Z3/BI 1,35 6 
Z5a/BI 0,05 1 
Z6/BI 0,71 3 
Z12/BV 0,50 4 
Z13/BV 1,70 8 
Z14/BV 1,70 8 
Z15/BV 0,79 5 
Z16/BV 1,28 6 
Z19/BV 2,91 14 
D.L.   
Z23/BV 1,68 5 

Z24/BV 1,24 5 
O.   
Z31/BV 0,55 2 
Z32/BV 0,24 1 
Z33/BV 0,80 3 
Z34/SV 0,34 1 
Z35/SV 0,45 1 
CELKEM                  17,22 76 
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:  
 
Číslo plochy přestavby Počet navrhovaných bytů  
Bydlení  
P3/SV 15 
P5/SV 4 
            CELKEM: 19 
 
 
       Na vymezených zastavitelných  a přestavbových plochách je možné realizovat 
celkem 76+ 19 =95 bytů, 18 bytů,  což představuje 139% zjištěné potřeby. 
V předkládaném územním plánu je uvažováno s  převisem navrhovaných bytů oproti 
zjištěné potřebě. Důvodem vytváření převisu je zajištění konkurence na trhu se 
stavebními pozemky a zajištění  přijatelné cenové  za jejich prodej.  

 
 
Další plochy s rozdílným způsobem využití jsou rozvíjeny již jen v omezeném počtu 
lokalit:  
 

Číslo 
zastavitelné 
plochy 

Výměra (ha) 

Rekreace  
H.L.  
Z11/RI 1,08 

 
Číslo 
zastavitelné 
plochy 

Výměra (ha) 

Občanské 
vybavení  

 

H.L.  
Z4/OV 0,88 
Z10a, b/OM 0,74 
CELKEM: 1,62 

 
Číslo 
zastavitelné 
plochy 

Výměra (ha) 

Výroba 
průmyslová  

 

H.L.  
Z8/VL 2,96 
Z9/VL   2,61 
CELKEM: 5,57 
 
Číslo 
zastavitelné 
plochy 

Výměra (ha) 

Výroba drobná     
D.L.  
Z25/VD 0,39 
Z28/VD  1,29 
Z29/VD  1,28 
Z30/VD  4,96 
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CELKEM: 7,92 
    

Číslo 
zastavitelné 
plochy 

Výměra (ha) 

Sídelní zeleň    
H.L.  
Z2/ZS 0,64 
Z7/ZS 0,36 
D.L.  
Z27/ZO  0,08 
O.  
Z36/ZO  0,12 
Z37/ZO  0,09 
CELKEM: 2,29 
 
 

   Dle sdělení Krajského úřadu  
 pokud budou součásti 

ÚP Libina plochy pro umístění větrných elektráren,ÚP Libina bude nezbytné a účelné 
.   

   Dle sdělení Krajského úřadu  
předložená koncepce 

nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý 
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  

 
Posouzení vlivu Územního plánu Libina na udržitelný rozvoj bylo zpracováno souběžně 

s návrhem územního plánu. 
  
Vyhodnocení byla vypracováno v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., 

v platném znění a jeho prováděcími předpisy a dále zákonem č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí.  

Zpracovatelem kapitoly A., tzn. vyhodnocení vlivů územního plánu na životní 
prostředí  je společnost GHC regio s.r.o. Olomouc, kolektiv zpracovatelů: Ing. Aleš 
Calábek, MBA, RNDr. Lukáš Merta, PhD., Ing. Klára Calábková a Ing. Gabriela Součková. 

 
V dokumentaci Posouzení vlivu Územního plánu Libina na životní prostředí je 

v kapitole č.11 Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech 
z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí uvedeno následující:  

 

� Funkční využití území je definováno v rámci územního plánu, je pro lokality 
závazné.  

� Jednotlivé záměry musí být v souladu s aktuálními platnými zákonnými limity ve 
všech parametrech. 

� stavba větrných elektráren bude posuzována především v návaznosti na zák. č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
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� Další omezení vzhledem k rozsahu záměrů nevznikají.   

 
Zpracovatelem kapitol C- F Posouzení vlivu Územního plánu Libina na udržitelný 

rozvoj  je zpracovatel vlastního územního plánu. Z uvedeného posouzení vyplynuly 
následující skutečnosti:  

      (Dle závěrů ÚAP ORP Šumperk – aktualizace 2014 má obec tento pilíř ve špatném 
stavu). 
Návrh územního plánu Libina posiluje kvalitu životního prostředí následujícím způsobem: 

a) respektuje prvky ochrany přírody v řešeném území, vymezuje je jako přírodní 
hodnoty v území (evropsky významná lokalita, památný strom) 

b) posiluje ekologickou stabilitu krajiny, vymezuje prvky územního systému 
ekologické stability a navrhuje jejich doplnění ( v řešeném území má být doplněno 
14 částečně funkčních biocenter a biokoridorů a založeno celkem 5 nových 
biocenter a biokoridorů); doplňovány jsou také interakční prvky, vymezené jako 
plochy doprovodné zeleně podél zemědělských cest a vodotečí zejména 
v nezastavěném území  

c) rozšiřuje plochy zeleně v zastavěném a zastavitelném území obce (jsou 
vymezovány plochy veřejné zeleně, soukromé zeleně a ochranné zeleně)  

d) jsou rozšiřovány plochy lesů (v rámci navržených prvků územního systému 
ekologické stability + dvě lokality zalesnění s prioritou hospodářského využití lesa) 

e) součástí návrhu jsou také protipovodňová a protierozní opatření (jsou 
vymezovány nové plochy trvalého zatravnění a plochy poldrů) 

f) v řešeném území jsou nově vymezovány 3 lokality pro možné využití energie 
z obnovitelných zdrojů – větrné elektrárny  

g) ze střední části zastavěného území obce je vymisťována tranzitní doprava, do 
návrhu územního plánu je zapracována přeložka silnice II. Třídy 

h) jsou rozvíjeny systémy technické infrastruktury (zásobování el. energií, plynem, 
vodou). Je doplněna koncepce odvádění odpadních vod z místní části Obědné, tzn. 
u všech  třech místních částí bude možné využívat systém veřejné kanalizace 
s odváděním odpadních vod na obecní čistírnu 

i) je doplňována cestní síť v nezastavěném území – lepší zpřístupnění krajiny, její 
rekreační využití 

 
Návrh územního plánu Libina snižuje kvalitu životního prostředí následujícím způsobem: 
 

a) jsou vymezovány nové zastavitelné plochy (jejich počet a velikost je podložen 
rozborem sociodemografických podmínek – viz kapitola č. 9 Textové části odůvodnění 
ÚP Libina a jejich rozmístění v řešeném území odůvodněno v kapitole č.14 předmětné 
textové části). Je třeba konstatovat, že rozvojové plochy jsou z hlediska záboru půdy 
lokalizovány v relativně optimální poloze vzhledem k současně zastavěnému území i 
organizaci zemědělského půdního fondu a stávající cestní síti. Zábor navrhovaný pro 
plochy je vyčíslen jako plocha celých pozemků při 100% zastavěnosti, skutečný zábor 
tedy bude významně menší.   
 
b) součástí návrhu územního plánu jsou plochy pro umístění větrných elektráren, 
které ovlivní krajinný ráz území  
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      (Dle závěrů ÚAP ORP Šumperk – aktualizace 2014 má obec tento pilíř v dobrém 
stavu.) 
Návrh územního plánu Libina posiluje kvalitu životního prostředí následujícím způsobem: 

a) jsou vymezovány nové plochy pro výrobu a skladování; tyto plochy jsou 
vymezeny v přiměřeném rozsahu a lokalizovány tak, aby navazovaly na stávající 
funkce v území a nebyly zbytečným zdrojem nepříznivých vlivů vůči rezidenčním 
částem obce  

b) jsou vymezovány nové plochy pro bydlení, jejichž cílem je zamezit migraci 
obyvatel z obce a navíc vytváří možnost přílivu nových obyvatel z blízkých sídel a 
tím i zajistit dostatek pracovních sil v území  

  

      (Dle závěrů ÚAP ORP Šumperk – aktualizace 2014 má obec tento pilíř ve špatném 
stavu).  
Návrh územního plánu Libina posiluje kvalitu sociálních vztahů a podmínek  následujícím 
způsobem: 

a) jsou vytvářeny podmínky pro snížení vystěhování obyvatelstva, jsou vymezovány 
rozvojové plochy pro bydlení různých forem 

b) je navrhován rozvoj občanského vybavení, a to jak v oblasti veřejné 
infrastruktury, tak komerčních zařízení 

c) jsou vymezovány nové plochy sídelní zeleně – zeleně soukromé a vyhrazené   

d) jsou respektovány hodnoty kulturního dědictví v území (nemovité kulturní 
památky), nově je zajišťována ochrany dalších památek místního významu  a 
cenných urbanistických celků   

 Celkově lze konstatovat, že územní plán dává rámec pro, vzhledem k demografické 
situaci a stávajícím trendům v území, přiměřený budoucí rozvoj obce.  Zároveň je zřejmá 
snaha respektovat, usměrnit a optimalizovat stávající vývoj v rozvoji urbanizovaného 
území tak, aby byly v maximální míře respektovány hodnoty a limity území.    

 
                                                          

Souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí ve fázi návrhu 
bylo vydáno Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem životního prostředí a 
zemědělství dne 24.2.2016 pod č.j. KÚOK 16924/2016, Sp. Zn. 
KÚOK/12591/2016/OŽPZ/507 za dodržení následujících podmínek – viz citace ze 
stanoviska: 
 
 
   Na základě návrhu , vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu 
na životní prostředí, výsledku společného jednání a vypořádání došlých stanovisek a 
připomínek dotčených správních úřadů a dotčených územních samospráv, krajský úřad 
jako příslušný orgán podle § 22 e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
smyslu ustanovení § 10g a § 10i odst. 2 citovaného zákona vydává  
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k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k návrhu  
                                        „  
za dodržení následujících podmínek:  
 
1) V rámci řízení následujících po schválení územního plánu, je nutné jednotlivé záměry 
posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat některá z 
ustanovení § 4 uvedeného zákona.  
 
2) V textové části upraveného návrhu územního plánu (výrok) požadujeme v souladu s § 
18 odst. 5 stavebního zákona u ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném 
území uvést jako nepřípustné využití těžbu nerostů.  
 
3) Dle požadavků orgánu ochrany přírody, Odboru životního prostředí Městského úřadu 
Šumperk, uvedených ve stanovisku ze dne 6. 1. 2016, č. j. MUSP 95102/2015 bude 
součástí posouzení záměru výstavby větrných elektráren dle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí (proces EIA) provedení celoročního sledování lokalit pro zpracování 
biologického hodnocení (včetně ornitologického a chiropterologického průzkumu), které 
detailně posoudí umístění navrhovaných větrných elektráren do území a dále mimo jiné i 
detailní zpracování posouzení vlivů na krajinný ráz - se zhodnocením ovlivnění 
„dálkových pohledů“ řešenými záměry, t. j. pohledů i z okruhu „slabé viditelnosti“ (20 
km). Z vyhodnocení vlivu na krajinný ráz musí být prokazatelně zřejmé zachování 
přírodní, kulturní a historické charakteristiky území a dále musí být zřejmé, že větrné 
elektrárny se nebudou negativně pohledově projevovat v typických průhledech na 
chráněná území (CHKO, PP a MZCHÚ) a stejně tak i v průhledech z těchto území. 
Umístění větrných elektráren v navržených lokalitách vyžadují provedení procesu EIA dle 
zákona o posuzování vlivů na životního prostředí a souhlas orgánu ochrany přírody podle 
ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny (ochrana krajinného rázu).  
 
4) Konkrétní projekty větrných elektráren budou podrobně posouzeny ve vlastních 
procesech EIA po určení technických parametrů navržených typů větrných elektráren 
(dále jen „VTE“) a jejich přesného umístění. V rámci procesu EIA bude provedeno mj.:  
- celoroční sledování lokality pro zpracování biologického hodnocení a detailního 
zpracování posouzení vlivů na krajinný ráz, (v souladu s výše uvedenými požadavky 
orgánu ochrany přírody Odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk),  
- analýza viditelnosti a analýza pohledové exponovanosti území, včetně kumulativních 
vlivů,  
- vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, detailní hluková studie dle navržených typů VTE (s 
aktualizací a konkretizací vstupních výpočtových dat) a hodnocení případného 
stroboskopického efektu,  
- detailní posouzení umístění navrhovaných větrných elektráren do území,  
- budou konkretizována minimalizační a kompenzační opatření pro umístění VTE,  
- detailní vyhodnocení vlivů VTE na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví 
s přihlédnutím na kumulaci vlivů jednotlivých záměrů.  
 
5) Doporučujeme konkrétní umístění VTE provést tak, aby odstupové vzdálenosti 
uvedené v regulativech územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje 
byly respektovány.  
 
6) Navrhnout a respektovat ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem navržené 
přeložky silnice II. třídy a kolem větrných elektráren a z důvodu zajištění ochrany 
veřejného zdraví před hlukem z dopravy na komunikacích II. třídy, s odkazem na § 82 
odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., musí navržené rodinné domy být situovány a 
navrženy tak, aby v chráněném venkovním prostoru staveb rodinných domů, a to ve 
vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, který je významný z hlediska 
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pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru, byly splněny hygienické limity 
hluku upravené § 12 odst. 3 příl. č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – požadavek v 
souladu s § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., tak jak je 
požadováno ve vyjádření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v 
Olomouci, územní pracoviště Šumperk, ze dne 16. 11. 2015, č. j.: 
KHSOC/24565/2015/SU/HOK.  
 
7) Respektovat opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných 
negativních vlivů na životní prostředí uvedená v kapitole 6. 3 (Vyhodnocení vlivů 
navržených opatření v koncepci) a v kapitole 8 (Popis navrhovaných opatření pro 
předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných 
záporných vlivů na životní prostředí) vyhodnocení vlivů územního plánu na životní 
prostředí, .  
 
 

    Podmínky uvedené ve výše citovaném stanovisku byly zohledněny následujícím 
způsobem: 
 

- týká se řízení následujících po vydání územního plánu  
 

- uvedený požadavek byl součástí textové části Územního plánu (výrok) již v etapě 
návrhu  
 

- týká se řízení následujících po vydání územního plánu 

- týká se řízení následujících po vydání územního plánu 

- týká se řízení následujících po vydání územního plánu  

- týká se řízení následujících po vydání územního plánu, ochranná pásma kolem staveb 
lze v souladu s §83 stavebního zákona vydávat  rozhodnutím v rámci řízení o umístění 
konkrétní stavby

- k uvedené podmínce bylo získáno následující vyjádření zpracovatele SEA (e-mail):

                  Na základě Vašeho požadavku o vyjádření (a na základě dnešních telefonátů) 
Vám sděluji, že podmínka č. 7 souhlasného stanoviska KÚ je zapracovaná do SEA i ÚP. 
   V SEA, kap. 6.3, uvádí vyhodnocení vlivů navržených opatření v ÚP, tedy popisuje vlivy 
jednotlivých ploch obsažených v ÚP. 
V kap. 8 je uvedeno, že opatření navržená v ÚP Libina respektují uvedené podmínky ochrany 
prvků ŽP (jsou uvedeny v odrážkách níže v textu SEA).Dále jsou v kap. 8 SEA uvedena 
konkrétní opatření navržená k prevenci prozáměry obsažené v ÚP. Jsou to opatření navržená 
k dodržení při projekční přípravě konkrétních záměrů a projektů, do ÚP je není třeba 
dopracovávat,protože jsou v podrobnosti návazné projektové přípravy. 
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 Ing. Aleš Calábek, MBA 
jednatel 
 
GHC regio s.r.o. 
Sokolská 541/30, 779 00 Olomouc 
 

- z vyjádření vyplývá, že požadavky jsou již v územním plánu uvedeny nebo se 
týkají řízení následujících po vydání územního plánu  

 
Z pohledu zpracovatele územního plánu je sporný zpřesňující požadavek uvedený 
v kapitole č. 8 následujícího znění:   

 
- v nově navrhovaných prvcích v krajině (biocentra, biokoridory, interakční prvky, 

doprovody cest) , ale roztroušenou výsadbu domácích 
dřevin, v blízkosti vodních toků vlhkomilné druhy. Nevysazovat plošně, ale ve 
skupinách, aby plocha mohla nabídnout více heterogenních plošek, které by 
podporovaly druhovou rozmanitost 

 

Převážná část prvků územního systému ekologické stability v řešeném území je 
 a  v návrhu územního plánu jsou navrhovány další prvky k založení- 

např. lokální biocentrum LC 4, 5, 13, regionální biokoridor RK 896. Charakter přírodní 
zeleně je možné zohlednit druhovou skladbou lesního porostu.  

    V rámci předkládaného územního plánu je řešena nová trasa přeložky silnice II. třídy, 
která je vedena pouze v nezastavěném území. V návrhu územního plánu vedena tato 
trasa jako koridor územní rezervy. Obec požádala o zapracování předmětného koridoru 
do územně plánovací dokumentace kraje v rámci probíhající aktualizace.  

 

 
   Kvalita zemědělské půdy je charakterizována bonitovanými půdně ekologickými 
jednotkami (BPEJ), v územním plánu jsou tyto charakteristiky uvedeny jak v grafické 
příloze, tak v textu, uvedena je  také třída ochrany ( I - V) podle příslušné vyhlášky  o 
stanovení tříd ochrany.   V řešeném území  se nacházejí půdy s následujícími kódy BPEJ:  

 

  

5.12.10 II 5.43.10 II 

5.14.00 I 5.44.00 III 

5.14.10 II 5.44.10 III 

5.14.40 III 5.46.10 III 
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5.15.00 II 5.46.12 IV  

5.15.10 II 5.47.00 III 

5.15.50 III 5.47.02 III 

5.22.12 IV 5.47.10 III 

5.22.13                 V 5.47.12 IV  

5.26.11 III 5.47.13 V   

5.26.51 IV 5.47.52 IV  

5.29.01 II 5.50.11 III 

5.29.04 III 5.50.41 IV 

5.29.11 II 5.53.11 IV 

5.29.14 III 5.56.00 I   

5.29.41 IV 5.58.00 II 

5.29.44 V  5.59.00 II 

5.29.51 IV 5.64.01 III 

5.29.54 V  5.67.01 V   

5.37.15 V  7.29.11                   I 

5.37.16 V  7.29.41                   IV 

5.37.45 V  7.29.44                   V 

5.37.46 V  7.29.51                   IV 

5.37.55 V  7.29.54                   V 

5.37.56 V  7.37.16                   V 

5.40.67 V  7.37.46                   V 

5.40.68 V  7.40.67                   V 

5.40.77 V  7.40.77                   V 

5.40.78 V  7.40.99                   V 

5.40.89 V  7.46.10                  III 

5.40.99 V  7.47.12                  IV  

5.41.77 V  7.50.11                  III 

5.41.78 V  7.50.41                  V   

5.43.00 II   

 

 

 - bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně na 
rovinatých nebo jen mírně sklonitých pozemcích, které je možno odejmout ze 
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s 
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu 
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 - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů 
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního 
fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné ze ZPF a to s ohledem 
na územní plánování, jen podmíněně využitelné pro stavební účely 

 
 – v jednotlivých klimatických regionech se jedná převážně o půdy s průměrnou 

produkční schopností, které je možné využít v územním plánování pro výstavbu a jiné 
nezemědělské způsoby využití 

 
 - zahrnuje v rámci jednotlivých klimatických regionů převážně půdy s 

podprůměrnou produkční schopností, jen s omezenou ochranou, využitelné pro 
výstavbu a i jiné nezemědělské účely 

 
 - sdružuje zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), které 

představují půdy s velmi nízkou produkční schopností, jako jsou mělké půdy, 
hydromorfní půdy, silně skeletovité a silně erozně ohrožované. Tyto půdy jsou 
většinou pro zemědělské účely postradatelné. Lze připustit i jiné, efektivnější, využití 
než zemědělské. Jedná se zejména o půdy s nízkým stupněm ochrany, s výjimkou 
vymezených ochranných pásem a chráněných území. 

 

**  12 **    Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny 
včetně slabě oglejených forem na svahových hlínách, středně těžké 
s těžkou spodinou, až středně skeletovité, vododržné, ve spodině 
s místním převlhčením  

**  14 **    Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených forem na 
sprašových hlínách nebo svahových hlínách s výraznou eolickou příměsí,  
středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry  

**  15 **    Luvizemě modální a  hnědozemě luvické,  včetně oglejených variet na 
svahových hlínách s  eolickou příměsí,  středně těžké až těžké, až 
středně skeletovité, vláhově příznivé pouze s krátkým převlhčením  

**  22 **    Půdy stenického typu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i 
fluvizemě na mírně těžších substrátech typu  hlinitý písek nebo písčitá 
hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než HPJ 21 

**  26 **   Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně 
středně těžké, až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry 

**  29 **   Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených 
variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až 
středně těžké lehčí, bez skeletu  až středně skeletovité, s převažujícími 
dobrými vláhovými poměry  

**  37 **   Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery 
modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně 
skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici 
středně těžké až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách   

**  40 **    Půdy se sklonitostí vyšší než 12°; kambizemě, rendziny, pararendziny, 
rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně 
těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a 
expozici  

**  41 **    Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké 
s poněkud příznivějšími vláhovými poměry  
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**  43 **    Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách 
(prachovicích), středně těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s 
příměsí, se sklonem k převlhčení 

**  44 **  Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách 
(prachovicích), středně těžké, těžší ve spodině, bez skeletu nebo 
s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření  

**  46 **  Hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na svahových hlínách,  
středně těžké, těžší ve spodině, bez skeletu až středně skeletovité, se 
sklonem k dočasnému zamokření  

**  47 **  Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na 
svahových hlínách, středně těžké, ve spodině těžší a až středně 
skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření  

**  50 **  Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných 
pevných horninách (které jsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až 
středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému 
zamokření  

**  53 **  Pseudogleje pelické planické, kambizemě oglejené na těžších sedimentech 
limnického tercieru, středně těžké až těžké, pouze ojediněle středně 
skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamokřené 

**  56 **  Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, 
koluvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, 
středně těžké lehčí až středně těžké,zpravidla bez skeletu, vláhově 
příznivé  

**  58 **  Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, 
středně těžké lehčí nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, 
hladina vody níže 1m, vláhové poměry po odvodnění příznivé  

**  59 **  Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě těžké i velmi těžké, 
bez skeletu, vláhové poměry nepříznivé, vyžadují regulaci vodního 
režimu  

**  64 **  Gleje modální,stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, 
nivních uloženinách, jílovitých a slinitých materiálech, zkulturněné, 
s upraveným vodním režimem, středně těžké až velmi těžké, bez 
skeletu nebo slabě skeletovité 

  **  67 **  Gleje modální na různých substrátech, často vrstevnatě uložených, 
v polohách širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, 
při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko 
odvodnitelné   

 

  Obec Libina patří k sídlům, která byla založena na úrodné zemědělské půdě. Pro lepší 
názornost navrhovaného řešení byla v grafické části odůvodnění zpracována příloha 
B.2.3a – Rozbor řešeného území z hlediska možného rozvoje, která znázorňuje mimo jiné 
vztah zastavěného území obce a zemědělského půdního fondu.  
 V současné době se prakticky celé zastavěné území nachází na těch nejkvalitnějších 
půdách (I.a II. třídy ochrany), a podobně je tomu také v sousedství zastavěného území, 
v prostoru potenciálního rozvojového území. Méně kvalitní půdy (III. – V. třída ochrany) 
se nacházejí ve vzdálenosti cca 60-100 m od hranice zastavěného území  a tedy mimo 
dosah jakékoli veřejné infrastruktury.  
   Výjimku tvoří pouze severozápadní  a jihovýchodní okraj k.ú. Horní Libina. 
Jihovýchodní okraj k.ú. H. Libina je v současné době již z převážné části zastavěn 
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(průmyslová zóna, veřejná zeleň, sportovní plochy). V návrhu územního plánu je zde 
vymezována plocha pro rozvoj městského bydlení. Bohužel nebylo možné využít celý 
prostor. V rámci zpracování územního plánu bylo jednáno s vlastníky pozemků o jejich 
možném využití pro výstavbu, v předmětném územím byl vysloven nesouhlas. Písemný 
doklad o vyjádření vlastníka k zástavbě je založen na obecním úřadě, v kopii pak i u 
zpracovatele dokumentace. Pro rozvoj obce nemá smysl vymezovat v územním plánu 
pozemky, u kterých vlastník nesouhlasí se změnou využití.  
  Z hlediska urbanistické koncepce obce není možné vymezovat významné rozvojové 
plochy ani v severozápadní části Horní Libiny. Zemědělské plochy, které se v daném 
prostoru nacházejí nejblíže centru obce, jsou v současné době využívány jako intenzivní 
sady a se změnou se v nejbližší době neuvažuje. V odlehlé severní části se jedná již o 
svažité pozemky, pro zástavbu hůře využitelné. V rámci pozemkových úprav zde byla 
navržena řada protierozních a protipovodňových opatření, nejsevernější část je pak 
zasažena navrhovanou přeložkou silnice II. třídy. Bylo by tedy kontraproduktivní tuto 
přeložku nově obestavovat.  
  V předmětném prostoru také chybí dopravní a technická infrastruktura, jedná se zde o 
rozptýlenou venkovskou zástavbu, vlastníci pozemků v předmětném prostoru vyjádřili 
nesouhlas i se zástavbou proluk v zastavěném území.  
 
  Při návrhu zastavitelných ploch se zpracovatel řídil prioritou č. 16, uvedenou 
v dokumentaci aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky, která zní: 
„ 

  
 
A. Bydlení -  v rodinných domech – venkovské  
 

 – zástavba stavební proluky v severní části zastavěného území H.Libiny,zajištění 
kompaktnosti zastavěného území 

 – zástavba stavební proluky v jižní části H. Libiny,zajištění kompaktnosti 
zastavěného území, oboustranné obestavění komunikace, veřejná 
infrastruktura realizována, plocha vymezena jako rozvojová již v platném 
územním plánu 

rozvoj obytného území ve střední části obce 
v blízkosti zařízení občanského vybavení, oboustranné obestavění místní 
komunikace, technická infrastruktura dobře dostupná, územní rozvoj v duchu 
založené původní sídelní struktury obce, vzhledem k rozsahu rozvojových 
ploch stanovena etapizace výstavby  
rozvoj obytného území v západní části Dolní Libiny, oboustranné obestavění 
komunikace, zajištění kompaktnosti zastavěného území, dobrá dostupnost 
veřejné infrastruktury   
dostavba proluky v zastavěném území D. Libiny, oboustranné obestavění 

komunikace, dobrá dostupnost veřejné infrastruktury   
 

rozvoj obytné zástavby na severovýchodním okraji Obědné, 
zkompaktnění zastavěného území,  dobrá dostupnost veřejné infrastruktury   
dostavba proluky v zastavěném území Obědné dobrá dostupnost veřejné 

infrastruktury   
       
 B. Bydlení -  v rodinných domech – městské  
 

 – zástavba ve střední části obce v blízkosti občanského vybavení, v rámci 
pozemkových úprav lokalita parcelačně připravena, veřejná infrastruktura dobře 
dostupná   

 - zástavba ve střední části obce v blízkosti občanského vybavení, v rámci 
pozemkových úprav lokalita parcelačně připravena, veřejná infrastruktura dobře 
dostupná   
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 – zástavba ve střední části obce v blízkosti občanského vybavení, oboustranné 

obestavění komunikace, veřejná infrastruktura dobře dostupná, rozvojová 
plocha vymezena již v platném územním plánu   

 
C. Plochy smíšené obytné – venkovské   
 

 – návrh smíšené obytné zástavby na jihozápadním okraji Obědné, 
dosažení kompaktnosti zastavěného území, veřejná infrastruktura dobře 
dostupná   

 – zástavba ve střední části obce v blízkosti občanského vybavení, oboustranné 
obestavění komunikace, veřejná infrastruktura dobře dostupná, rozvojová 
plocha vymezena již v platném územním plánu   

 
D. Občanské vybavení    

rozšíření stávajících ploch občanského vybavení – veřejné infrastruktury 
v daném prostoru, zajištění provozní provázanosti, bude dosaženo 
kompaktnosti zastavěného území, dopravní a technická infrastruktura dobře 
dostupná   

 
- realizace ploch občanského vybavení komerčního charakteru ve střední části 
obce u silnice II. třídy, dostavba proluky v zastavěném území, veřejná 
infrastruktura dobře dostupná  

 
E. Výroba a skladování  

plocha potřebná pro rozšíření stávající výrobního  areálu v předmětném území, 
zajištění provozní návaznosti, dobrá dostupnost veřejné infrastruktury 

plocha potřebná pro rozšíření stávající výrobního  areálu v předmětném území, 
zajištění provozní návaznosti, dobrá dostupnost veřejné infrastruktury 
umožnění územního rozvoje stávajících výrobních ploch v sousedství obecní 
čistírny v D. Libině, dobrá dostupnost veřejné infrastruktury               

umožnění územního rozvoje stávajících výrobních ploch v sousedství 
bývalého kravína, plocha výhodná pro umístění podnikatelských aktivit, 
nachází se u frekventované krajské komunikace, dobrá dosažitelnost technické 
infrastruktury              

rozvoj podnikatelských aktivit u vjezdu do zastavěného území obce u 
frekventované krajské komunikace, vzhledem k poloze lokality nebudou 
podnikatelské aktivity negativně ovlivňovat obytné území obce  

F. Rekreace - rodinná  
 

 – dostavba proluky v rekreačním území na severovýchodním okraji H. Libiny, 
funkce rodinné rekreace se v rámci řešeného území uplatňuje pouze v tomto 
prostoru, dodržení této koncepce, zamezení vzniku izolovaných rekreačních 
území malého  

 
G. Dopravní infrastruktura    

komunikační napojení zemědělských ploch 
v jihozápadní části H. Libiny 

komunikační napojení rozvojové plochy pro bydlení Z23/BV 
komunikační napojení plochy vodního zdroje v Obědné 

plocha pro přeložku silnice II. třídy, potřeba vymezení je dána 
dokumentací Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje  

 
H. Technická infrastruktura    

plocha pro územní rozvoj obecní čistírny odpadních vod, zajištění provozní 
návaznosti stabilizované a rozvojové plochy 
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CH. Sídlení zeleň             
 rozšíření ploch soukromé zeleně v sousedství smíšeného obytného území 

v severní části H. Libina, lokalita zařazena na základě konkrétního požadavku 
vlastníka pozemku a bude využívána zejména jako sad  

- původně plocha pro rozšíření veřejné zeleně v sousedství veřejného pohřebiště, 
zachování piety prostoru, na základě projednání návrhu na základě připomínky 
vlastníka upraveno na zeleně soukromou a vyhrazenou   

- návrh plochy izolační zeleně mezi funkcí výrobní a obytnou v Dolní Libině 

- návrh plochy izolační zeleně mezi areálem zemědělské výroby a 
obytným územím v Obědné  

   Podrobnější charakteristika využití jednotlivých zastavitelných ploch je uvedena 
v textové části územního plánu v kapitole č. 3.2 Nároky na plochy pro jednotlivé 
rozvojové lokality jsou podle způsobu využití vyčísleny v tabulce, jsou vyhodnoceny podle 
BPEJ, kultur, výměr a vztahu k zastavěnému území, v poznámce jsou uvedena parcelní 
čísla dotčených pozemků.  

 

  Do návrhu územního plánu je zapracován záměr regionálního významu – přeložka 
silnice II. třídy v severní části Horní Libiny. Tento záměr je již součástí schválených 
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.  

  Pro realizaci záměru dojde k záboru cca 1,38 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa 
(výpočet je uveden pro vymezovaný koridor). Důvodem přeložky silnice v daném 
prostoru je řešení dopravní závady v předmětném území – nenormové oblouky v trase 
krajské silnice.               

   Ochranné pásmo lesa je třeba respektovat při umisťování objektů v lokalitě .
Konkrétní stavby je třeba umisťovat v uvedených plochách do prostoru, kam ochranné 
pásmo nezasahuje, plochy v ochranném pásmu využít pouze  pro  zeleň; případně získat 
výjimku z tohoto ochranného pásma



Katastrální území                         

Z1/BV Plochy bydlení  0,93 0,93         0,93   

Z3/BI Plochy bydlení  1,26 1,26       1,26     

Z5a/BI Plochy bydlení  0,05 0,05       0,05     

Z6/BI Plochy bydlení  0,71 0,71        0,71    

Z12/BV Plochy bydlení  0,50 0,50      0,43 0,07     

Z13/BV Plochy bydlení  1,70 1,39     0,31 1,70      

Z14/BV Plochy bydlení  1,70 1,70       1,70     
Z15/BV Plochy bydlení  0,79 0,78     0,01 0,79      

Z16/BV Plochy bydlení  1,28 1,28      1,28      

Z19/BV Plochy bydlení  2,91 2,91      2,91      

  

Z4/OV 0,87 0,26   0,61    0,85 0,02    

Z10a,b/
OM 

0,74 0,74       0,74     

  

Z7/ZV 0,26      0,26   0,26   

  

Z2/ZS 0,64 0,64       0,64   
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Katastrální území                         

Z8/VL 2,96 0,67   1,47  0,82  0,06 2,90 

Z9/VL 2,54 2,54      0,37  2,17 

Z11/RI 1,08      1,08 0,88   0,20 

Z5b/DS 0,05 0,05       0,05     

Z18/DS 0,04 0,04      0,04      

Z42a/D
S 

1,75 1,75       0,75  0,67 0,33  

Z42b/D
S 

2,61 2,61       2,61     

Z42c/D
S 

5,09 4,90     0,19 0,53 2,47 2,09    

  

Z40a/V
X 

3,16      3,16     3,16  

Z40b/V
X 

3,16 8,69        1,97 0,05 6,67  

Z41/VX 9,36 9,36       0,08 0,02 5,64 3,62  
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K2a/NL 1,37      1,37     1,37  
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Katastrální území                         

Z23/BV 1,68 0,01     1,67  1,66  0,02 

Z24/BV 1,24 0,18     1,06  1,24   

  

Z25/VD 0,39      0,39 0,39     

Z28/VD 1,29 1,29      1,06 0,23    

Z29/VD 1,28 1,28      0,67 0,61    

Z30/VD 4,96 4,96        0,08 4,88  

  
Z26/TI 0,36      0,36 0,36    

  
Z27/ZO 0,08      0,08 0,08   

  

Z22/DS 0,14      0,14  0,14     
Z42d/DS 0,66 0,08   0,02  0,56 0,58    0,08  
Z42e/DS 1,75 1,73   0,02    0,11  1,64   
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Katastrální území                         

Z31/BV Plochy bydlení  0,55 0,55         0,55 

Z32/BV Plochy bydlení  0,24    0,02  0,22   0,24  

Z33/BV Plochy bydlení  0,80 0,80        0,80  

Z34/SV 0,30      0,30     0,30 

Z35/SV 0,45 0,45        0,45   

 

Z36/ZO 0,12      0,12   0,12    

Z37/ZO 0,09      0,09   0,09    

  

Z38/DS 0,02 0,01     0,01   0,02   

  
Z39a/VX 2,01 2,01        2,01   
Z39b/VX 7,37 7,37        7,37   

  

K2b/NL 0,02      0,02     0,02  
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V průběhu řízení o návrhu územního plánu Libina nebyly ve smyslu ustanovení § 
52 odst. 3 stavebního zákona podány ve stanovené lhůtě žádné námitky proti návrhu 
územního plánu Libina, proto nebyl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných 
k návrhu územního plánu Libina dle ustanovení § 53 odst. 1 stavebního zákona. 

   

 

František Pospíšil, Libina 35, 788 05 Libina 

(připomínka ze dne 29.10.2015) 

 
Připomínka: podává námitku tykající se navrhované funkce využití parcely číslo 2227/2. 

Stávající funkce využití je plocha zemědělství. V ÚP je navrhovaná jako ZV (zeleň veřejná, 
zařazena v zastavitelných plochách pod označením Z7. Z důvodů plánované výstavby 
oplocení a využívání pozemku k rekreaci současně žádá, aby tato parcela byla v návrhu ÚP 
zahrnuta mezi plochy značené RI (rekreace, plochy staveb pro rodinou rekreaci) 

Vyhodnocení:  
- v současné době se jedná o   menší izolovanou plochu trvalých travních porostů 
v sousedství stávající veřejné zeleně v centru obce. Využití plochy pro  Intenzivní 
zemědělské obhospodařování není vzhledem k  její  výměře 2670 m2 a izolované poloze 
příliš výhodné. Pozemek bezprostředně sousedí s plochou veřejného pohřebiště, v které 
jsou umístěny dvě kulturní památky.  Severovýchodně od pozemku je veden návrhový 
koridor pro přeložku silnice II. Třídy – požadavek převzat z krajské územně plánovací 
dokumentace.  
- z hlediska urbanistické koncepce obce  není účelné vymezovat v daném prostoru novou 
funkční plochu – plochu rodinné rekreace. Podmínky v daném prostoru neodpovídají 
požadavkům, kladeným na rekreační území – v centru obce, u návrhu frekventované 
komunikace, územím úhlopříčné prochází nadzemní vedení VN, plocha v ochranném 
pásmu vodního zdroje II. stupně. 
- v návrhu  územního plánu již je vymezena  plocha pro rozvoj rodinné rekreace ve 
vhodnějším prostoru – Z11/RI.  

- je doporučováno zachovat návrh rozšíření zeleně, bude se však jednat o zeleň 
soukromou a vyhrazenou  

 

Ing. Jana Němečková, Libina 813 

Připomínka: podává připomínku a požaduje změnit plochu označenou v návrhu ÚP Libina 
jako plochu BV – bydlení v rodinných domech – venkovské (vymezenou pozemky parc.č. 
461, 465, 466, st.456, st.279/1, st.279/2, 467, 478, 469, 479, 2650, st.295/1, st.295/2, 480/1, 
480/2, 477, st.292 a st.293 v k.ú. Horní Libina na plochu s funkčním využitím SV – plochy 
smíšené obytné venkovské. 

Vyhodnocení:  

- připomínce bude vyhověno 
- v předmětném území se v současné době vyskytují pouze objekty pro bydlení (stp. 
279/1, stp. 295/1 a stp.295/2), v budoucnosti se však uvažuje s realizací 
podnikatelských záměrů, které  by zakládali možnost vymezení území jako smíšené 



 

obytné plochy. Dle žadatele druh podnikání v současné době nelze ještě přesně 
specifikovat 

- z důvodu snahy předejít případným námitkám v dalším stupni projednávání 
dokumentace, byla připomínka doplněna souhlasy všech vlastníků v žádosti uvedených 
pozemků  

 

 
Proti Územnímu plánu Libina, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze 

podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění). 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Bc. Lada Cinegrová                                                               Mgr. Ing. Tomáš Kobza               
    místostarostka obce             starosta obce 


