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Obecní rada obce Libiš, jako vecne a funkcne príslušn)' orgán obce, podle uSlanovení § 45, písm.b)
zákona c.367/90 Sb" o obcích, ve znení pozd~iších predpisu (dále jen zákona o obcích) vydává na základe
svéhojednání zI2:1. 10 .!.998 a usnesenízasedáníobecního zastupitelstva obce Libiš ze dne.. .~J....+.9.,.1.9.9.~
kterým byl schválenúzemní plán sídelního útvaru obce Libiš v souladu s ustanovením § 24 zákona o obcích a
podleustanovení§ 29, odsU zákona c.50176 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, ve znení pozd~iších
zmena dophíku zákona, tuto vyhlášku o závazné cásti ÚzenmÍho plánu sídelního útvaru obce Libiš (dále jen
ÚPSÚ).
Vyhláška je závaZll~ pro všeclmy orgány, právnické a fyzické osoby pri cinnostech vyvolávajících
zmeny ve funkcním využití a usporádání území, v provádení staveb nebo je.iich zmen,pri údržbe,užívánía
odstrmlovánístaveb.
Vyhláška vymezt~iezávaznécásti ÚPSÚ schválenéhoobecním zastupitelstvem v Libiši dne
v regulativech úzenmÍho rozvoje obce. Stanoví funkcní a prostorové usporádání území a podmínky jeho
zastavitelnosti, vymezt~iemístní úzenmÍ systém ekologické stability a plochy pro vere.ineprospešnéstavby.
Vymezenou závaznou cástí ÚPSÚ je:

II H.ozsah platnosti

ÚI'SÚ

ÚPSÚzahrnt~e celé administrativní území obce Libiš, kteréje totožné s katastrálním ÚzemímLibiš.
Casovým horizontem platnosti ÚPSÚ je 1.2010.
.-...

11. I1~UllliCllívyužití úzcnlí

- rCl!ulativva liInity

Jevy ft funkce neprípustné pro celé správní území obce:
. skladování toxického odpadu (vyjma areálu.a.s. Spolana)

..

velké zdroje plytmých a prašných emisí

v)lrobya teclmologieznecištující povrchové a spodní vody

Pro zastavenéúzemí (vymezeník návrhovému horizontu)jsou dále neprípustné:
. nové strední zdroje plYlUlýcha prašných emisi

.

v)lroby a technologie, u nichž škodlivé úcinky (hluk, exhalace) presallt~1 hranice areálu

Pro stávajlcí a navrhované zóny s obytnou funkci jsou dále neprípustné:

.
.

zdroje hluku presahujícl hygienickounormu pro obytné územl
v)/robya teclmologieobtežt~lcI zápachem a exhalacemi obytnou funkci na okolních pozemclch
. aktivity s predpoklademvelkéhoobratu zboží a potrebou casté dopravní obsluhy

",.

--

Pro ciste obytná územíjsou neprípustné (viz též tabulku negativu funkcního využití polyfunkcních území):
. jakékoliv obtežující zdr~je hluku
. jakékoliv stacionární zdroje zápachu a exhalací s výjimkou stávajícich malých kotelen na pevná a kapalná
paliva
. jakékoliv komercní aktivity, které predpokládanou hranicí svého atrakcního obvodu presahují hranice zóny
. jakékoliv aktivity, které prímo nesouvisejí s obsluhou a funkcí obytné zóny
ÚPSÚ v území mesta vymezuje jednotlivé kategorie funkcního využití území. Kategorie
funkcního využití území jsou cleneny na monofunkcní a polyfunkcní. Limitující v jednotlivých kategoriích
polyfunkcního využití území jsou cilUlostia stavby domilll~jící,které musí být zastoupeny minimálne 40 % a
dále cilUlostia stavby vhodné a prípustné. Prípustné cilUlOstinesmí mít v jednoUivých územích vetší plošné
zastoupení než cinnosti dominantní a vhodné. Ostatní cinnosti a stavby pak jsou v jednotlivých kategoriích
polyfunkcního využití území neprípustné. Využití monofunkcních území je dáno jejich názvem. Odlišnost
využití území kategorie OV a OS je. dána polohou lokalit vuci prevládajícím vetrum od Spolany, kde hranici
mezi tzv. "starou" a "novou" Libiší tvorí silqice od IV.vrátnice Spolany na silnici 1/9 - Pražskou ulici; "stará"
Libišje od této silnice na severozápad, "nová" Libiš na jihovýchod. Kategorie funkcního využití území:

~

Využití polyfunkcní
1. OCbd- ciste obytné území - bytové domy
-

dominantní funkce

- bytové domy

- vhodnévyužití - drobná hrište lokálního významu, obslužné a peší komunikace, verejná zelelt
- prípustné -nerušící služby lokálního významu, teclmologické vybavení pro potreby zóny, parkovište a
garáže zóny, obchody lokálního významu

2. OV - všeobecne obytné území - ostatní - ..nová" Líbíš

~

- dominantní - rodimlé domy
- vhodné -malá ubytovací zarízení~penziony, drobná hrište, nerušící služby, komunikace, zelen, obchody
- prípustné - bytové domy, turistické a podnikové ubytovny, ubytovací hostince, MŠ, ZŠ, ZvI.Š, SŠ, OU,
domovy mládeže, ZUŠ, detské domovy, domovy duchodcu, domy s pecovatelskou službou,
divadla, kina, muzea, galerie, knihovny, kostely, modlitebny, obecní a státní administrativa,
poštovní a penežní ústavy, polic~jní služebny, zájmové kluby, politické strany, spolky,
komercní administrativa, malá privátní zdravotnická zarízení, lékárny, nerušící služby a
provozy celoobecního významu, technické vybavení lokálního významu, garáže a
parkovište lokálního významu, užitkové zahrady s chovem drobného zvírectva

3. OV - všeobecne obytné území - ostatní - ..stará" Líbiš
vhodné

- roditmé

domy, malá ubytovací

zarízení, drobná hrište pro neorganizovaný

sport místního

v)/znamu, nerušící služby a provozy lokálního v)/znamu, obchodní vybavenost lokálního
významu, príslušné obslužné a peší komunikace,verejne prístupná zelen liniová a plošná
.'
- prípustné -turistické a podnikové ubytovny, ubytovací hostince, divadla, kina, muzea, galerie, knihovny,
kostely, modlitebny, obecní a státní administrativa, poštovní úrady, penežní ústavy, policejní
služebny, zájmové kluby, politické strany, spolky, komercní administrativa, nerušící služby a
provozy celoobecního významu, technické vybavení lokálního významu, odstavné plochy a
garáže a parkovište lokálního významu, užitkové zahrady s chovem drobného zvírectva
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4. OS - smíšené obytné území - "nová Libiš"
-

vhodné-

rodinnédomy, malá ubytovacízarízení,penziony,turistickéa podnikovéubytovny,ubytovací

hostince, drobná hrište, nerušící služby a obchody lokálního významu, komunikace, zelen,
- prípustné - bytové domy, hotely, motely, zahradní chaty o zastavené ploše do 25 m2, MŠ, ZŠ, ZvI.Š, SŠ,
OU, domovy mládeže, ZUŠ, detské domovy, domovy duchodcÚ,domy s pecovatelskou službou,
divadla, kina, muzea, galerie, knihovny, kostely, modlitebny, obecní, státní a komercní
administrativa, poštovní a penežní ústavy, policejní služebny, zájmové kluby, politické strany,
spolky, malá privátní zdravotnická zarízení, zdravotní strediska a polikliniky, lékárny,
telocvicny, sportovní haly, bazény celoobecního významu, nerušící služby a
provozy celoobecního významu, obchody celoobecního významu, technické vybavení
lokálního významu, garáže a parkovište lokálního významu, CSPlI, užitkové zahrady
s chovem drobného zvírectva, rekreacní zahrádky, sady, školky, zahradnictví

r
I

5. OS - smíšené obytné území - "stará Llbiš"
vhodné- rodinné domy, malá ubytovací zarízení, penziony, ubytovací hostince, drobná hrište pro

fi"

neorganizovaný sport lokálního významu, nerušící služby a provozy lokálního významu,
obchodní vybavenost lokálního významu, príslušné obslužné a peší komunikace, verejne
prístupná zelellliniová a plošná,
- prípustné -hotely, motely, zahradní chaty o zastavené ploše do 25 m2, divadla, kina, muzea, galerie,
knihovny, kostely a modlitebny,obecní a státní
administrativa, poštovní úrady a penežní
ústavy, policejní služebny, zájmové kluby, politické strany, spolky, komercní administrativa,
malá privátní zdravotnická zarízení, lékárny, telocvicny, sportovní haly, bazény celoobecního
významu, nerušící služby a provozy celoobecního významu, technické vybavení lokálního
významu, CSPH, užitkové zahrady s chovem drobného zvírectva, rekreacní zahrádky bez vazby
na bydlení, užitková zelell, sady, školky, zahradnictví

6. NK - území nerušící výroby a komerce
- dominantní- nerušící služby a provozy lokáLníhoa celomestskéhovýznamu, obchodní vybavenost

~

lokálního významu
- vhodné- ubytovací hostince, divadla, kina, muzea, galerie, knihovny, komercní administrativa, drobná
hrište, parkovište a garáže lokálního v)/znamu, komunikace, zeleií
- prípustné - turistické a podnikovéubytovny,hotely, motely, SŠ, OU, domy s peGovatelskouslužbou,
otevrená zábavní zarízení, kostely, modlitebny, obecní a státní administrativa, poštovní a
penežní ústavy, policejní služebny, požární zbrojnice, zájmové kluby, politické strany, spolky,
malá privátní zdravotnická zarízení, lékárny, otevrená sportovište celoobecního v)'znamu,
telocvicny, sportovní haly, bazény celoobecního významu, obchodní vybavenost
nadmístního významu, služby a provozy s velkým obratem zboží, služby a provozy s velkým
obratem návštevníku, teclmickévybavení lokálního významu, CSPH
7. SS - území školských a zdravotnickÝch areálu a sociálních služeb
- dominantní- MŠ, ZŠ, ZvI.Š, SŠ, OU, zdravotní strediska a polikliniky
-

vhodné

- ZUŠ,

malá privátní zdravotnická

zarízení, lékárny, parkovište a garáže lokálního významu,

komunikace, zeleií
- prípustné - domovy mládeže, detské domovy, domovy dÚchodcu,domy s pecovatelskou službou, zájmové
kluby, politické strany, spolky, drobná hrište, otevrená sportovište celoobecního významu,
telocvicny, sportovní haly, bazény celoobecního významu, nerušící služby a
provozy lokálního významu, obchody lokálního významu, teclmické vybavení lokálního
významu
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8. SR - sportovní a rekreacní území
-

dominaiitní -

otevrená

sportovište

c~loobecního významu,

telocvicny,

sportovní

haly,

bazény

celomestského významu

vhodné- drobná hrište, nerušící služby a provozy lokálního významu
prípustné - turistické a podnikové ubytovny, hotely, motely, verejná táborište, stanové tábory, ubytovací

-

-

hostince, letní kina, otevrená zábavní zarízení, zájmové kluby, politické strany, spolky

9. IR - území individuální rekreace
vhodné - drobná hrište, parkovištea garáželokálníhovýznamu,komunikace,zelen,obchodylokálního
významu
prípustné - verejnátáborište,stanovétábory, zahradníchatyo zastavenéplošedo 25 m2,z~movékluby,
politické strany, spolky, nerušící služby lokálního významu, teclmické vybavení lokálního
významu, rekreacní zahrádky

-

1

-

10. PS - území prumyslové výroby a skladu
-

dominantní - služby a provozy s velkým obratem zboží, služby a provozy s rušícím vlivem na hranici
areálu

-

prípustné - drobná hrište, telocvicny, sportovní haly, bazény celoobecního významu, nerušící služby
a provozy lokálního významu, obchody nadmístního významu, služby a provozy s velk)'m
obratem návštevníki't, technické vybavení lokálního významu, verejná zeleií, sady, školky,
zahradnictvÍ.

'fA

Ve všeobecneobytné zóne "Libiš-stred" se dále stanovuje regulativ.minimální prumerné velikosti
pozemku na 1 rodinn)' dum 10 aru. Regulativ je stanoven na požadavek krajského hygienika z duvodu
dosaženímenšíhustoty osídlení v území nejbližším chemické továrne.

Využití monofunkcní

l'

II. zv 12.TV 13. DV 14. PZ -

plochy živocišné zemedelskévýroby
plochy technickéhovybavení (napr. trafostanice, cerpací stanice, telefonní ústredny ap.)
dopravní vybavenost (napr. garáže, parkovište, cerpací stanice PHM ap.)
parkove upravená zeleií - možno umistovat jen drobná hrište, prírodní sportovište s drobnou
sportovní a parkovou architekturou
15. VZ - mimolesní verejne prístupná zeleií možno umístovat malá detská hrište a prírodní sportovište
s drobnou architekturou
16.HR - hrbitovy
17. SZ - sady, zahrádky, zahrádkárskéosady s oplocením a zahradnickými chatami
18.ZA - zahrady
19. LE - lesy
20. LP - lesoparky
21. LO - louky
22. OP - orná puda
23. VI' - vodní toky a plochy
24. VZp- mimolesní vzrostlá zelen prírodní
25. LEp -les prírodní
26. LPp -lesopark prírodní
Vymezení jednotliv~ch typu funkcního využití území je zakresleno ve výkresu c.2 "Funkcní využití
území".
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III. Prostorová rcgulace
Regulace hmotové struktury se vztahl~e na všeclmy funkcní plochy pro celé rešené území
v návrhovém resp. v)lhledovémobdobí (pred resp. po r. 2010) tak, jak jsou uvedeny v grafické cásti ÚPSÚ
Libiš, výkresu C.2 - Funkcní využití území obce.
l'ro stavební cinnost podléhajícf stavebne správnímu rízení jsou predepsány na funkcních
plochách urcených k zastavení maximální zastavítelnost, minimální podil (procento) zelene na pozemlm a
maximální vvška obieMu.

1
I

1"

V konkrétním prípade všeobecné obytné zóny ve Staré Libiši, oznacenéjako Libiš - Stred a vymezené
ulicemi Melnickou, Štechovou, V chaloupkách a Budovatelu se navíc stanovuje pro novou zástavbu regulativ
minimální prumerné velikosti pozemku na lwdinnv dum na 1 000 m2. Tento regulativ je zaveden
s ohledem na požadavek krajského hygienika v souvislosti s blízkosti areálu Spolany, a.s. Splnení tohoto
regulativu je podmínkou souhlasného stanoviska hygienika k této rozvojové obytné lokalite a uveden)'
požadavekbyl formulovánve fázi projednávání konceptu územního plánu. Podmínkou zástavby této lokalityje
navíc zpracování podrobn~jší dokumentace (viz kap. 7.3. - Podmínecne zastavitelné území), která musí ve
svém rešeníuvedený regulativ hustoty bydlení respektoval.
MAXIMÁLNÍZASTAVlTELNOST:
Zastavitelnost je míra (procento) pokrytí vymezeného území nebo stavebního pozemku stavebními
objekty (objekty vystupující min. lm nad úroveií terénu). Vztalll~iese bud' k celkovým plochám jednoLlivých
území s vymezeným funkcním využitím, poprípade k souborum pozemku nebo k jednotliv)'m stavebním
pozemki'lIl1,
bude-IiÚzemízastavováno postupne.
MINIMÁLNÍ I'ODÍL ZELENE:

Podíl zelene je vyjádren tninimálním procentem zelene (nezpevnené plochy) na pozemku pro
individuální v)'stavbu nebo v jednotlivém areálu, pricemž zbytek plochy mohou tvorit stavební objekty a
zpevnenéplochy (parkovište, chodníky, manipulacní plochy).
Maximální zastavitelnost a minimální podíl zelene jsou definovány ve vztahu k funkcním typum zástavby
takto:
Funkcní typ (kód)

F'"

Ocbd

oe
Ovbd
OV
OS
NK - uvnitr stávající
zástavbyNK - okraj zástavby

PS
ZV
SR
SS
TV
DV
IR

MaxiInálnízastavená Ostatní zpevnené plochy Minimální plocha zelene
do lm vvškv
plocha budova zarízení
60%
25 %
15 %

30%
30%
35 %
40%
50%

15%
15%
15%
15%
25 %

55 %
55 %
50%
45 %
25 %

40%
40%
40%
40%
30%

25 %
30%
25 %
30%
20%
individuálnedleproiektovéhorešení
80%
35 %

35 %
30%
35 %
30%
50%

.'

20%
65 %

5
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VÝŠKA ZÁSTAVBY:
MaximéÍlní v)'ška zéÍslavby je dána nmximálním poclem nadzemních podlaží, event. výškoll nejvyššího
bodu hlavní hmoty objektu (hrebene nebo vrcholu sklonité strechy, horní hrany aliky ploché strechy, atp.) a je
vztaž.cna k prÚmemé v)'šce stávajícího rostlého terénu bezprostredne souvisejícího pozemku, na kterém objekt
stoj í.
,...-------.

.

Kategorie funkcního využili
Území
n_Ocbd
OC
OVbd
-OV
OS

r

NK - centrummesta
NK - okrajmesta
PS
ZV
SR .- )tá zarízení
SR - otevrená zarízení
SS
TV
IR

Maximální pocet NI'

Maximální výška v m nad
terénem

4 NI'
2 NI' + podkroví
4 NI'

10,5

10,5
2 NI'2..Qodkroví
12,0
2 NI' + podkroví
3 NI'
12,0
2 NI'
10,0
2 NI'
10,0
2 NI'
10,0
individuálnírešení overené studií
2 NI'
7,5
15
3 NI'
individuální rešení overené studií
6
1 NI' + podkroví

-=J

Stanovení maximálních výšek se nevztahuje na v)'znamné budovy a speciální zarízení, jako napr. speciální
technologická zarízení, komíny, stožáry, tribuny ap, ale jejich umístení v Území musí b)lt prokázáno
urbanistickýminebo architektonickýlui studiemi.
Konkrétní Územní zpresnení maximálních výškových hladin zástavby muže b)lt provedeno
v podrobn~jšíÚzemnídokumentaci zón (regulacní plány).

l'

IV. Ver-eincprospcšné stavby
Stavby Rroverejnou správu a vybavení:
1. Rozšírení Obecního Úradus poštou
2. Areál sociálních služeb a vybavenosti "U Vojtecha"
StavbYJ!rodopravu:
3. Preložka silnice 1/9nadmístního významu vc. križovatek a doprovodných úprav
4. Úprava križovatky ulic 1Iranicní, Byškovická, Vojtešská - malý kruhový objezd
5. Úpravy ul. Hranicní v souvislosti s preložkou žel. prejezdu a komunikací v prostoru záp. zhlaví nádraží
Neratovice
6. Cyklistická stezka na pravém brehu Labe nadmístního významu
7. Sberná komunikace - spojka ul. Dlouhé s'ul. Železnicní
8. Obslužná komunikace- spojka ul. Ke Spolane - Delnická podél lesa
9. Prodlouženíul. Na pešinách ke spojce ul. Dlouhá - Železnicní
10. Propojení ul. Ovocné s ul. Za Kralupkou
II. Propojeníul. Za Kratupkou - Nová pres železnicníprejezd

6

Stavby Dro energetiku:
12. Horkovodní privadec z horkovodu EME - Praha podél kralupské žel. trati do Neratovic - Nádražní ul.
13. Dálková trasa vzdušného el. vedení velmi vysokého napetí 400 kV nadmístního významu
14. Preložka zaústenÍ jižní vetve el. vedení 110 kV do rozvodny Libiš
15. Nové trasy vzdušného el.vedení 110 kV
16. Distribucní trafostanice 22/0,4 kV v soucasne zastavené cásti obce
Stavby pro spoie:
17. Nové trasy dálkových optických kabelu nadmístního významu
1

v. Specificl{é POdlllÍIlI{yvýstavby
1. Podmínecne zastavítelná území
"jP\

Výstavba v územích vymezených pro další výstavbu je podmínena zpracováním dílcích, nebo
kompletních urbanistick)'ch studií a generelu, prípadne nedojde-Ii k dohode mezi vlastníky pozemku a
stavebníky, zpracováním územních plánu zón, dle znení novely stavebního zákona c.83/98 Sb. t.zv.
"regulacních plánt't". Druh, rozsah a podrobnost techto Územníchpodkladu, ci nutnost zpracování regulacních
plánÍ!urcí stavební Úrad. Úcelem tohoto omezeníje vyloucení nahodilé, nekoncepcní výstavby v jednotlivých
územích, zejména pokud se t)'ká komunikací a inženýrských síLÍ.V územních podkladech, ci dokumentaci se
pak stanoví podrobnejší regulacní zásady.
ÚPSÚ navržená komunikace a teclmická vybavenost v Územíurcených pro další výstavbu je pouze
smerná, jelikož v merítku ÚPSÚ I :5000 nelze citlive rešit trasy komunikací a inženýrských sítí ve vztahu
k vlastnickýmhranicím pozemku.
Podmínecnezastavitelná územíjsou vyznacena ve výkresu ÚPSÚ c.9.

2. Výstavba v ochranných pásmech komunikací a liniových staveb technické
vybavenosti

r

Výstavba v uveden)'ch pásmech je omezena príslušnými zákony a podléhá stanoviskum správcll
komunikacía zarízení.

3. Omezení výstavby z hlediska ochrany kulturne historických hodnot
a) Archeologickénálezy:
Vzhledem k tomu, že Území obce Libiš je územím castých archeologick)'ch nálezu, podléh3:iíveškeré
stavby, pri nichž dochází k zemním pracím stanovisko AVCR Archeologickéhoústavu, klel}' stanoví bližší
podmínky, tj. zejména povinnost ohlásil vcas provedení zemních prací, umožnení záchranného
archeologického pruzkumu (bude.li narízen) a obecnou povilUlost ohlášení náhodných archeologických
nálezu.

b) Chránené stavební památky:
Úpravy, zmeny využití a výstavba v bezprostrední blízkosti chránených kulturne historických staveb
podléhá vyjádrení Okresního Úradu - referátu kultury. Chránené kulturne historické stavby jsou uvedeny
v textu ÚPSÚ.

7

Vl. ÚZCluuí SystélU c1{ologicl{é stability (ÚSES).LY.ýznalnné kraiJ.!!!!í
prvl{y a cvidované panlátllé stroluy
Prvky územního systému ekologické stability území, tj. biocentra a biokoridoryjsou zvláštní kategorií
využili Území vycházející z ÚSES. Režim hospodárské a stavební cinnosti v prvcích ÚSES je stanoven
zákonemo ochrane krajiny a prírody a prvky, které prekr)'vají rtlzné druhy funkcních ploch zelene (ve výkresu
c.2 znacenéjako zelen prírodní VZp, LEp, LPp) jsou nadrazeny funkcnímu využili ploch.
Závazná je ochrana významných krajinl1ých prvku a evidovan~'cll památných stromu uvedených
v textu a zakreslených do v}'kresuc.8 ÚPSÚ.

VII. Záverecná ustanovení
~

I) ÚPSÚ je uložen na Obecním úradu v Libiši a na referátu regionálníhorozvoje Okresního úradu v Melníku.
Výkresová a textová cást ÚPSÚ tvorí nedílnou soucást této vyhlášky.
2) Tato vyhláška nabývá úcinnosti dnem jejího zverejnení.
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