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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

A.01 Hlavní cíle e ení

A. 00 Identifika ní údaje

Cílem a ú elem územní studie pro zastavitelnou plochu Z44 v obci Liberk, ve smyslu ustanovení § 30 odst. 2
stavebního zákona, je prov ení a definování podmínek pro plo né a prostorové uspo ádání plochy Z44 vymezené v Územním
plánu Liberk.

Název:
Územní studie pro zastavitelnou plochu Z44 vymezenou Územním plánem Liberk
Obec:
Liberk ( ást obce: Rampu e)

Smyslem studie je prokázat mo nost realizace zám r na výstavbu staveb pro bydlení v p edm tné plo e, p ípadn
stanovit problémy a dal í postup p i jejich e ení tak, aby výstavba v etn související infrastruktury mohla být projednána v
navazujícím ízení, kde budou stanoveny podrobn j í po adavky a podmínky pro realizaci jednotlivých staveb.

A.02 Po adavky vyplývající ze zadání územní studie

Dot ené pozemky:
p.p. . 3042, 3043/1, 3043/2, 3056, 3040, 3041

Územní studie prov í v podrobn j ím územním podkladu podmínky e ené lokality, navrhne koncepci a e ení
zástavby v souladu s koncepcí územního plánu. Studie prov í architektonické a urbanistické provedení ve vztahu k okolní
zástavb za podmínky ochrany hodnot v území i jednotlivých hmot v území, prov í základní dopravní vztahy, mo nosti
napojení na sít technické infrastruktury a umíst ní staveb na pozemcích.

Po izovatel:
M stský ú ad Rychnov nad Kn nou, Odbor výstavby a ivotního prost edí
Havlí kova 136, 516 01 Rychnov nad Kn nou

Navr ené e ení uspo ádání a podmínky pro umíst ní staveb, p ípadn terénních úprav musí odpovídat po adavk m
stavebního zákona a provád cích p edpis . Budou respektovány p edev ím obecné po adavky na vyu ívání ploch dle
vyhlá ky . 501/2006 Sb. v platném zn ní, podmínky dle vydaného Územního plánu Liberk, nad azené územn - plánovací
dokumentace, relevantní po adavky orgán hájících ve ejný zájem (CHKO Orlické hory), po adavky tohoto zadání a pokyny
po izovatele (M Ú Rychnov nad Kn nou, ú ad územního plánování).

Objednatel:
Obec Liberk
Liberk 70, 517 12 Liberk
Zhotovitel:
ALUDA, projektová kancelá
elezná 493/20, 110 00 Praha 1
I : 735 80 872
tel/ fax: 737 149 299 / 225 096 854

A.03 Po adavky vyplývající z návrhu územního plánu
Výchozím podkladem pro zpracování územní studie je zpracovaný ÚP Liberk, vydaný formou opat ení obecné povahy
dne 21. 2. 2012, s ú inností od 8. 3. 2011, kde pro zastavitelnou plochu Z44 je stanovena podmínka zpracování územní studie.
Základním kritériem pro návrh podmínek je respektování charakteru území z hlediska ochrany urbanistických,
krajiná ských a ekologických hodnot, respektování krajinného rázu Orlických hor a respektování podmínek a zásad z ÚP Liberk.

Projektant:
Ing. Eduard aluda, KA 4077

Zastavitelná plocha Z44 je ÚP za azena do ploch s rozdílných zp sobem vyu ití - Bi - plochy bydlení v rodinných
domech, pro které jsou stanoveny následující podmínky plo ného a prostorového uspo ádání:

Autorský kolektiv:
Ing. Eduard aluda, Ing. arch. Edita Vávrová
Ing. Roman Vodný, Ing. Renata Ka párková,
Ing. Slavomír Jaro , Mgr. Vít Holub, Petr Schejbal

Bi - plochy bydlení v rodinných domech
- je charakterizováno venkovským charakterem zástavby s funkcí bydlení
hlavní vyu ití:

Datum:
srpen 2013

- rodinné domy

Stupe :
Územní studie

- parkovací plochy a individuální gará e
- zahrady
- místní obslu né a ú elové komunikace
- komunikace pro p í a cyklisty
- ve ejná zele a vodní toky

p ípustné vyu ití:

podmín n p ípustné vyu ití:
- stavby a za ízení technického vybavení pro obsluhu e eného území
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nep ípustné vyu ití:
- bytové domy
- objekty výroby pr myslové
- objekty výroby zem d lské
- stavby a za ízení pro skladování a odstra ování odpad nad rámec obsluhy území
- erpací stanice pohonných hmot
- hromadné a adové gará e
- stavby nesouvisející s hlavním, p ípustným a podmín n p ípustným vyu itím

B. 02 Urbanistická koncepce
Cílem urbanistické koncepce je dopln ní stávající rozptýlené zástavby a zárove zachovat charakter horského sídla.
e ení je proto navr eno s ohledem na navazující struktury rodinných dom a objekt vyu ívaných pro rodinnou rekreaci.
Zastavitelná plocha je rozd lena na dva stavební pozemky a na ka dém z nich bude umíst njeden hlavní stavební
objekt.

B.03 Specifické charakteristiky e eného území
ir í území

A.04 Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování
Cíle územního plánování jsou uvedeny v § 18 zákona . 183/2006 Sb., ve zn ní pozd j ích p edpis .
e ení územní studie se týkají odst. 1, 2 a 4.
(1) Cílem územního plánování je vytvá et p edpoklady pro výstavbu a pro udr itelný rozvoj území, spo ívající ve vyvá eném vztahu
podmínek pro p íznivé ivotní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudr nost spole enství obyvatel území a uspokojující
pot eby sou asné generace, ani by ohro oval podmínky ivota generací budoucích.
Územní studie vytvá í p edpoklady pro výstavbu vymezením stavebních pozemk ur ených pro bydlení a rekreaci v
souladu se základní koncepcí stanovenou územním plánem. Definováním podrobných podmínek ochrany a rozvoje
urbanistických a p írodních hodnot, pro koordinované umís ování ve ejné infrastruktury, je sou asn posilována vyvá enost
vztahu podmínek jednotlivých pilí udr itelného rozvoje území.
(2) Územní plánování zaji uje p edpoklady pro udr itelný rozvoj území soustavným a komplexním e ením ú elného vyu ití a
prostorového uspo ádání území s cílem dosa ení obecn prosp ného souladu ve ejných a soukromých zájm na rozvoji území. Za
tím ú elem sleduje spole enský a hospodá ský potenciál rozvoje.
Územní studie dosahuje souladu s daným cílem respektováním obsahového rámce a metodického postupu prací
stanovených p íslu nou legislativou v etn souvisejících judikát , která se promítá do e ení studie. Nedílným podkladem pro
tvorbu územní studie jsou p ipomínky zainteresovaných soukromých i ve ejných subjekt s cílem podpo it soulad irokého
spektra zájm na rozvoji území.
(4) Územní plánování ve ve ejném zájmu chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty území, v etn urbanistického,
architektonického a archeologického d dictví. P itom chrání krajinu jako podstatnou slo ku prost edí ivota obyvatel a základ jejich
toto nosti. S ohledem na to ur uje podmínky pro hospodárné vyu ívání zastav ného území a zaji uje ochranu nezastav ného
území a nezastavitelných pozemk . Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru vyu ití
zastav ného území.
Územní studie podrobn rozpracovává koncepci ochrany a rozvoje urbanistických, architektonických a p írodních
hodnot stanovenou v územním plánu. Urbanistickou koncepcí jsou definovány podmínky pro hospodárné vyu ití
zastavitelných ploch v souladu s po adavky vyplývajícími z územního plánu.

B. ŘEŠENÍ STUDIE
B.01 Vymezení e eného území
e ené území Rampu e (k.ú. Rampu e) se nachází 2,5 km severovýchodn od Liberku a navazuje na plochy s
rozptýlenou výstavbou. Území je vymezeno v územního plánu zastavitelnou lokalitou Z44 o celkové plo né vým e 8 054 m2.

po izovatel

M Ú RYCHNOV NAD KN

Obec Liberk le í v území, které je charakterizováno jako kopcovité s velkým mno stvím les a luk a men ím podílem
orné p dy. Zástavba je p evá n rozptýlená, vesnického charakteru s minimální ob anskou vybaveností. ást území le í v
CHKO Orlické hory.
Severní ást území tvo í p evá n lesní porosty ve vy ích polohách, které sm rem k jihu p echázejí v zem d lsky
obd lávanou p du. Území se vyzna uje velmi rozdílnými p írodními podmínkami vzhledem k rozp tí nadmo ských vý ek,
které se pohybují od 430 m n. m. v podh í Orlických hor a po h ebenovou ást hor s nejvy ími vrcholy nad 1000 m n. m.
Typická struktura zastav ní v e eném území pror stá krajinou a její urbanistická hodnota spo ívá p edev ím v
rozmíst ní objekt lidové architektury. Nachází se zde nejen ada nemovitých kulturních památek, ale i dal í hodnotné obytné
domy, proto je zde t eba dbát na ochranu pohledové linie a architektonického e ení jednotlivých objekt .
Charakter zástavby - Rampu e
Obec Rampu e je charakteristická rozptýlenou nízkopodla ní zástavbou objekt obdélného p dorysu se sedlovými
st echami a s h ebenem orientovaným kolmo na komunikaci.

B.04 Regula ní prvky plo ného a prostorového uspo ádání
Umíst ní jednotlivých staveb na parcelách musí respektovat po adavky na vymezování a umís ování staveb dle
vyhlá ky . 268/2009 Sb., o obecných po adavcích na stavby.
S ohledem na charakter e eného území obsahujícího význa né krajiná ské a architektonické hodnoty, je t eba
zabránit znehodnocení krajinného rázu nevhodnými stavbami, tzn respektovat charakter a strukturu okolní zástavby a
nenaru it dálkové a panoramatické pohledy na místní dominanty (sakrální stavby, k í ky apod.) a zárove zachování
harmonického m ítka a vztah v krajin .
Podmínky plo ného a prostorového uspo ádání:
- max. vý ka stavby 10, 0 m nad terénem (1 nadzemní podla í + podkroví)
- koeficient KZP 1 max. : 5% (vztahuje se pouze na nadzemní objekty)
- koeficient KZP 2 max. : 5% (vztahuje na na ostatní zpevn né plochy mimo nadzemní objekty)
- st echy sedlové se sklonem 35 - 45 o
- respektovat nep ekro itelnou stavební áru vymezenou ve vzdálenosti 10 m od hranice pozemku
(vztahuje se pouze na hlavní objekty - viz. p íloha . 9)
- na ka dém stavebním pozemku umístit pouze jeden hlavní objekt a k n mu max. 2 dopl kové stavby
(dopl kové stavby budou hmotov pod ízeny hlavnímu objektu)
- výrazn obdélný p dorys stavebních objekt (pom r stran 1:2 - 2:3); lze pou ít i odvozené tvary (L, T)
(pouze v p ípad , e budou hmotov pod ízeny hlavnímu traktu)
- minimalizovat terénní úpravy a p ístupové komunikace ke stavebním objekt m
- max. vý ka op rných konstrukcí: 1m
- neoplocovat stavební pozemky
- v JZ ásti e ené lokality zachovat stávající stromo adí tvo ící p irozenou hranici - viz p íloha . 9
- nedoporu ené prvky (tj. nehodící se do oblasti Orlických hor): vstupy do objekt títovou stranou, balkony, arký e, apod.)

zhotovitel

NOU

Odbor výstavby a ivotního prost edí
Havlí kova 136, 516 01 Rychnov nad Kn nou

ALUDA, projektová kancelá
elezná 493/20, Praha 1, 110 00, I : 735 80 872, tel/fax: 225 096 854

akce

datum

ÚZEMNÍ STUDIE pro zastavitelnou plochu Z44 vymezenou ÚP Liberk
na pozemcích: 3042, 3043/1, 3043/2, 3056, 3040, 3041
k.ú. Rampu e

08/2013

TEXTOVÁ ČÁST
Pozn.: Vysv tlení pojm :

Bilance
Bilance pot eby elektrické energie navrhované zástavby (2 RD):

Koeficient KZP1 vyjad uje pom r zastav ných ploch v ech nadzemních ástí staveb k vým e pozemku

(lokalita není plynofikována, proto je po ítáno s p edpokladem elektrického vytáp ní u v t iny objekt )

Koeficient KZP2 - vyjad uje pom r ostatních zpevn ných ploch (mimo nadzemních objekt ) k vým e pozemku
Maximální vý ka stavby je vý ka m ená od nejni ího místa soklu po h eben st echy m ené od úrovn p vodního rostlého
terénu

P = 2*(6 + 4/21/2) = 18 kW
Sekundární rozvody
Zásobování elektrickou energií e eného území bude zaji t no rozvody NN (ze stávající trafostanice v e eném území
(TS 157). Sekundární rozvody budou provedeny normalizovanou nap ovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC, TN-C,
podzemním vedením.

B.05 Návrh e ení dopravy, ob anského a technického vybavení
Doprava

Rozvody budou realizovány v plochách ve ejných prostranství (p íp. v profilech místních komunikací).

Na základ místního pr zkumu území, získaných znalostí konfigurace terénu a prov ení mo ností dopravního
napojení budou stavební pozemky vymezené v rámci zastavitelné plochy Z44 napojeny na stávající systém místních a
ú elových komunikací.
Parkování a odstavování vozidel bude e eno na jednotlivých pozemcích v rámci navazujících stup
dokumentací.

Zásobování plynem
Obec není plynofikována. S plynofikací se neuva uje.

projektových

Technická infrastruktura
Zásobování vodou
V Rampu i není ve ejný vodovod, ale v t ina trvale obydlených dom je napojena na vodovod pro zem d lské
st edisko Hláska. Zásobování je hodnoceno shodn jako napojení na ve ejný vodovod. Dle ÚP Liberk je navr eno napojení
nových objekt v Rampu i na stávající vodovod. V p ípad po adavku investora lze e it zásobování pitnou vodou také
individuálním zp sobem.
Kanalizace spla ková
V Rampu i není ve ejná kanalizace, odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou odstra ovány individuáln a to u
nové zástavby v t inou v septicích s p epadem vy i t né vody do potoka nebo terénu, u star í zástavby zem d lského
charakteru v umpách.
Dle ÚP Liberk je v ásti obce Rampu e zachován stávající systém ump a septik s výhledovou výstavbou spla kové
kanalizace napojené na centrální OV pod Rampu í, p ípadn prota ené a na OV Liberk.
PRVK navrhuje vzhledem k velikosti obce a rozptýlenému charakteru zástavby ponechat individuální i t ní pro
jednotlivé objekty (nebo skupiny objekt ) i do výhledu.
Územní studie navrhuje e it likvidaci odpadních vod individuálním zp sobem.
Kanalizace de ová
De ové vody ze zpevn ných ploch jsou p evá n odvád ny p ímo do vodote í. Pozemky jsou v sou asnosti
vyu ívány pro zem d lské ú ely. Realizací zám ru dojde ke zm n odtokových pom r v e eném území.
Srá kové vody budou v maximální mo né mí e zadr ovány na pozemcích. U komunikací a zpevn ných ploch je
doporu eno e it odvád ní pomocí p í ných sklon , následné akumulace a vsakování v p íkopech a pr lezích v profilech
ve ejných prostranství.
U pozemk pro výstavbu RD budou de ové vody vsakovány, p íp. akumulovány p ímo na vlastních pozemcích.
V dal ím stupni projektové dokumentace bude proveden hydrogeologický pr zkum a prov ena a posouzena
schopnost území absorbovat pot ebné mno ství srá kových vod.
Zásobování el. energií
V jádrové ásti Rampu e je umíst na stávající trafostanice 35/0,4 kV (TS 157) o výkonu 100 kVA. Zásobování bude
e eno ze stávající TS 157.
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