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[a]
(1)

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBERK
TEXTOVÁ ČÁST

Změna č. 1 Územního plánu Liberk (dále jen „Změna č. 1“) mění Územní plán Liberk, vydaný Zastupitelstvem
obce Liberk dne 21. 2. 2011 usnesením č. 1/2011 formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti ke dni
8. 3. 2011, takto:

(1.1)

V kapitole „1/ Vymezení zastavěného území“:

 ruší text:
„Zastavěné území je vymezeno dle zákresu ve výkresu základního členění území a v hlavním výkresu.“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„Zastavěné území vymezené Územním plánem Liberk je Změnou č. 1 Územního plánu Liberk zrušeno a nově
vymezeno k datu 30. 4. 2016. Hranice zastavěného území je patrná z grafické části dokumentace (výkres
základního členění území, hlavní výkres).“
(1.2)

V kapitole „2/ Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot“, podkapitole „2.3 Ochrana a rozvoj
hodnot území“:

 v oddílu „Malý Uhřínov“ ruší text:
„není uvažováno s rozvojem.“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„Charakteristicky rozptýlená zástavba objektů na rozsáhlých pozemcích typicky podhorského osídlení, shluky
několika objektů či zcela izolovaných stavení ve volné krajině. Cílem je chránit tento typ osídlení před nadměrným
rozvojem, zároveň však vytvořit takové podmínky, které zabrání úpadku této historicky cenné struktury osídlení.“
 ruší text:
„V katastrálním území Rampuše, Velký a Malý Uhřínov je s ohledem na ochranu krajinného rázu a estetických
hodnot území nepřípustná výstavba větrných elektráren.“
(1.3)

V kapitole „3/ Urbanistická koncepce“, podkapitole „3.1 Urbanistická koncepce“, oddílu „Zásady urbanistické
koncepce správního území obce Liberk“:

 první odrážku doplňuje za textem „… okrajových partií“ o text:
„, s důrazem zachování kvality prostředí v blízkosti kulturních památek a architektonicky či urbanisticky cenných
objektů“
 v odrážce „Plochy zastavitelné, které jsou navrhovány ve všech obcích správního území Liberk (mimo Malý
Uhřínov) ve svém rozsahu plní požadavky obce a zároveň respektují hodnoty místa a terénní a technické poměry“,
ruší text:
„(mimo Malý Uhřínov)“
 ruší odrážku:
„Mimo stávajících ploch výroby a zemědělské výroby /živočišné i rostlinné/ nejsou navrhovány žádné nové plochy
pro tyto funkce.“
a zároveň ji nahrazuje odrážkami s textem:
„•

Plochy výroby a zemědělské výroby (živočišné, rostlinné), jsou územním plánem stabilizovány v rozsahu
stávajících funkčních areálů, nové zastavitelné plochy s funkčním využitím Vx - plochy výroby a skladování se
specifickým využitím je vymezena v sídlech Hláska a Prorubky v návaznosti na stávající zemědělské nebo
výrobní areály.

•

V rozsahu nefunkčních zemědělských areálů a jiných ploch brownfields územní plán vymezuje plochy
přestavby s novým funkčním využitím za účelem zmírnění či vyloučení negativních vlivů nevhodně
využívaných či devastovaných ploch na estetickou funkci sídel, na životní prostředí či krajinný ráz.“
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textová část

V kapitole „3/ Urbanistická koncepce“, podkapitole „3.2 Návrh plošného a prostorového uspořádání“:

 za text „Územně větší plochy budou podrobněji zpracovány územními studiemi, jejichž pořízení je podmínkou pro
rozhodování. Předmětné plochy jsou vymezeny ve výkresu základního členění území a v tabulce kapitoly 3.3.“ ve
4. odstavci doplňuje text:
„Podmínky pro pořízení územních studií jsou uvedeny v kapitole 10/ Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.“
(1.5)

Do kapitoly „3/ Urbanistická koncepce“, podkapitoly „3.2 Návrh plošného a prostorového uspořádání“:

 doplňuje text:
Lokální charakter a struktura zástavby:
Charakter a struktura zástavby v rámci administrativního území obce Liberk vycházejí především z geografických
podmínek a historického vývoje postupného osidlování horských a podhorských oblastí v pohraničí. Z hlediska
urbanismu a vztahu staveb k okolní volné krajině lze v území definovat dva základní typy zástavby.
Typickým prvkem osídlení je rozptýlená zástavba solitérních objektů ve volné krajině, které jsou v krajině zcela
izolovány, popř. jsou formovány do menších sídelních enkláv (3 - 7 objektů). Větší sídelní jednotky podhorských
sídel jsou pak tvořeny hustější zástavbou situovanou podél hlavních cest a veřejných prostranství s významným
podílem vzrostlé sídelní zeleně, která je výrazná i v dálkových pohledech. Typická je především listnatá solitérní
zeleň v blízkosti objektů, liniová zeleň břehových porostů, silniční stromořadí či liniová zeleň mezí, ovocné sady
apod. Negativním a cizorodým jevem je vysazování kompaktních živých plotů z jehličnanů a jejich zastřihávání do
pravidelných geometrických tvarů.
Parcelace
Pro rozptýlenou zástavbu, která je Územním plánem definována plochami s rozdílným způsobem využití Bx plochy bydlení venkovského typu rozptýlené, je charakteristická nepravidelná parcelace i zástavba. Rozlehlé
parcely (2 000 - 6 000 m2) mají nepravidelný tvar i orientaci, jejich hranice jsou často definovány terénními či
přírodními podmínkami (terén, vodní toky, hranice lesa apod.). Pozemky nejsou oploceny a často není hranice
parcely ani jinak fyzicky patrná, neboť plochy soukromých zahrad plynule přecházejí v okolní krajinu. Stavby jsou
na pozemcích orientovány tak, že jsou hřebeny střech rovnoběžné s vrstevnicemi.
Jednotlivá sídla s větší koncentrací staveb jsou Územním plánem Liberk vymezena plochami s rozdílným způsobem
využití Bv - plochy bydlení venkovského typu a Bi - plochy bydlení v rodinných domech. Parcely nejsou tak rozlehlé
- v těžišti sídel v průměru 1 000 m2, plošná výměra se zvětšuje směrem do volné krajiny (2 000 m2). Parcelace
tradiční zástavby je nepravidelná, ovšem určitý řád je definován zejména stabilizovanou sítí veřejných prostranství
(cesty, návsi, ostatní komunikace apod.). Stavební objekty jsou orientovány do předních částí parcel a reagují
na hranu veřejného prostranství (štítová i hřebenová orientace). Objekty ve středu sídel bývají oploceny
jednoduchým plotem v transparentním provedení, zadní trakty zahrad v návaznosti na volnou krajinu je vhodné
ponechat neoplocené. Zcela pravidelná parcelace je nežádoucím jevem spojeným s výstavbou v posledních letech,
vhodnější je reagovat na historické formování zástavby.
V obou případech je při umisťování nových objektů vhodné vycházet z dochované urbanistické struktury, tzn.
vycházet z půdorysné stopy původní historické zástavby - předně obnovovat stavby v místech zaniklých objektů
apod. Žádoucí je taktéž minimalizovat rozsah zpevněných ploch a zástavbu vhodně doplňovat vzrostlou zelení.
Stavební objekty
Pro celé administrativní území obce Liberk jsou charakteristické nízkopodlažní stavby (přízemí + podkroví, výšková
hladina zástavby maximálně 10 m) obdélného půdorysu, s poměrem stran ideálně 1:2. Možné jsou drobné
modifikace ve tvaru písmena L nebo T, vždy však se zdůrazněním hlavního obdélného traktu domu. Střechy
objektů jsou sedlové symetrické, se sklonem 40° - 45° na území CHKO Orlické hory, v ostatních případech 35°- 45°.
Šířka štítové stěny zpravidla 6 - 10 m. Stavby jsou osazeny na terén, popř. s využitím nízké nadezdívky (jakékoliv
rovnání terénu do ideální roviny je v území nežádoucí).
Typická venkovská zástavba byla v období socialismu i v nedávných letech negativně narušena výstavbou, která
částečně narušila strukturu obce i obraz sídla v krajině (zemědělská družstva, bytové domy, řádková pravidelná
zástavba rodinných domů, okály, hmotově i tvarově výrazně odlišné stavby a další.). Je vhodné prostor sídel
postupně rekultivovat a nepřipouštět další výstavbu tohoto typu, využívat možnosti přestaveb a konverze
chátrajících zemědělských areálů apod.
V okolí architektonických, historických či kulturních dominant není vhodné umisťovat jakoukoliv zástavbu, neboť
by mohl být výrazně negativním způsobem narušen obraz jednotlivých sídel.
Realizaci záměrů výrazně odlišného charakteru a struktury zástavby lze umožnit jen ve výjimečně
odůvodněných případech při vyloučení negativního vlivu na krajinný ráz.“
/ a.2 /
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V kapitole „3/ Urbanistická koncepce“, podkapitole „3.3 Vymezení zastavitelných ploch“, tabulce zastavitelných
ploch:

 ruší řádky:
Z6

Prorubky

Bi

0,65

Z9

Prorubky

Bv

0,39

Z15

Liberk

Bv

0,68

Z28

Hláska

Os

1,30

Z29

Hláska

Bv

0,55

Z30

Hláska

Vx

0,20

Z41

Rampuše

Bi

0,57

ano

Z44

Rampuše

Bi

1,35

ano

Z45

Velký Uhřínov

Osz

5,03

Z47

Liberk ČOV

Ti

0,06

Z48

Velký Uhřínov

Bv

0,72

Z49

Velký Uhřínov

W

0,7

ano

 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z1 ruší text:
„0,83“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,07“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z3 ruší text:
„5,37“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„3,54“
 v 6. sloupci „územ. studie“ vztaženém k zastavitelné ploše Z3 ruší text:
„pozn.“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z4 ruší text:
„1,64“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„1,93“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z5 ruší text:
„0,67“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,39“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z7 ruší text:
„0,4“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,43“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z8 ruší text:
„0,36“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,38“
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textová část

 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z11 ruší text:
„0,96“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,68“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z12 ruší text:
„0,48“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,53“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z13 ruší text:
„0,62“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,64“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z14 ruší text:
„0,58“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,60“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z17 ruší text:
„0,69“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,54“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z18 ruší text:
„0,34“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,47“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z19 ruší text:
„0,60“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,74“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z20 ruší text:
„1,20“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„1,18“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z21 ruší text:
„1,20“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„1,31“
 do 6. sloupce „územ. studie“ vztaženého k zastavitelné ploše Z21 doplňuje text:
„(X1)“

/ a.4 /
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 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z23 ruší text:
„0,70“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,97“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z25 ruší text:
„0,73“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,26“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z27 ruší text:
„0,44“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,41“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z31 ruší text:
„0,60“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,57“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z32 ruší text:
„1,90“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„1,40“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z33 ruší text:
„4,10“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„4,16“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z34 ruší text:
„0,32“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,86“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z35 ruší text:
„0,64“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,53“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z36 ruší text:
„0,39“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,89“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z37 ruší text:
„0,52“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,57“
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textová část

 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z38 ruší text:
„0,28“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,21“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z39 ruší text:
„0,25“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,23“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z40 ruší text:
„2,88“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„2,69“
 v 6. sloupci „územ. studie“ vztaženém k zastavitelné ploše Z40 ruší text:
„ano“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z42 ruší text:
„1,90“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„1,91“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z43 ruší text:
„0,80“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,29“
 ve 3. sloupci „katastrální území“ vztaženém k zastavitelné ploše Z46 ruší text:
„ČOV“
 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k zastavitelné ploše Z46 ruší text:
„0,23“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,26“
 tabulku zastavitelných ploch rozšiřuje o následující řádky:
Z50

Rampuše

Bi

0,32

Z51

Rampuše

Bi

0,22

Z52

Rampuše

Bi

0,03

Z53

Hláska

Zs

1,56

Z54

Malý Uhřínov

Bv

0,32

Z55

Malý Uhřínov

Bv

0,18

Z60

Velký Uhřínov

Osz

6,26

Z62

Hláska

Bv

0,15

Z63

Prorubky

Vx

0,37

(1.7)

V kapitole „3/ Urbanistická koncepce“, podkapitole „3.3 Vymezení zastavitelných ploch“:

 ruší text:
„Pozn.: při zpracování územní studie bude zachován nezastavěný pás 10m od pozemku p.č. 708 a bude zachována
urbanistická dominanta kostela Sv. Vavřince, objekty budou přízemní s využitím podkroví, max. 7,5m nad stávajícím
terénem, součástí studie bude i řešení prostoru okolo kostela.“
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V kapitole „3/ Urbanistická koncepce“, podkapitole „3.4 Vymezení ploch přestavby“:

 ruší text:
„V plochách přestavby jsou uvažovány plochy přestavby Z29 a Z30 v k.ú. Hláska, Z15 a Z47 v k.ú. Liberk, a Z41 a
Z44 v k.ú Rampuše.“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„Územním plánem Liberk jsou v rámci administrativního území obce Liberk vymezeny následující plochy
přestavby:“
(1.9)

V kapitole „3/ Urbanistická koncepce“, podkapitole „3.4 Vymezení ploch přestavby“, tabulce ploch přestavby:

 ruší řádky:
Z29

H2

Hláska

Bv

0,55

Z30

H4

Hláska

Vx

0,20

 v 5. sloupci „plocha v ha“ vztaženém k ploše přestavby Z15 ruší text:
„0,68“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,71“
 do 6. sloupce vztaženého k ploše přestavby Z15 doplňuje text:
„ano“
 v 5. a 6. sloupci vztaženém k ploše přestavby Z41 ruší texty:
„0,57“ a „ano“
 do 5. sloupce vztaženého k ploše přestavby Z41 doplňuje text:
„1,44“
 v 5. a 6. sloupci vztaženém k ploše přestavby Z44 ruší texty:
„1,35“ a „ano“
 do 5. sloupce vztaženého k ploše přestavby Z44 doplňuje text:
„1,29“
 ve 3. a 5. sloupci vztaženém k ploše přestavby Z47 ruší texty:
„ČOV“ a „0,06“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„0,16“
 tabulku ploch přestavby rozšiřuje o následující řádky:
Z-P57

Bělá u Liberka

Bx

0,07

Z-P58

Hláska

NZl

0,71

Z-P59

Liberk

Bv

1,24

Z-P64

Prorubky

Zs

0,18

Z-P65

Prorubky

NZl

0,34

Z-P66

Liberk

Zs

0,84

Z-P67

Bělá u Líberka

NZl

0,71

Z-P68

Bělá u Líberka

NZl

1,68

Z-P69

Bělá u Líberka

NZl

0,86

Z-P70

Velký Uhřínov

NZl

0,87

Z-P71

Velký Uhřínov

Zs

0,33

Z-P72

Velký Uhřínov

Zs

0,38

Z-P73

Liberk

Zs

0,16
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textová část

(1.10) V kapitole „4/ Koncepce veřejné infrastruktury“, podkapitole „4.2 Technická infrastruktura“, oddílu „4.2.1
Zásobování vodou“:
 v části „Prorubky“ doplňuje text:
„V lokalitě Prorubky bude vybudována nová vodovodní síť, jejímž zdrojem vody bude (kromě obou současných
zdrojů vody, které zůstanou v provozu a budou přepojeny na novou síť) nový vrt s čerpací stanicí (umístěný cca
10 m na jihozápad od současného vodojemu Prorubky), ze kterého bude voda čerpána do současného vodojemu
Prorubky.“
 v části „Velký Uhřínov“ doplňuje text:
„V obci Velký Uhřínov bude vybudována nová vodovodní síť, jejímž zdrojem vody bude nový vrt s čerpací stanicí,
ze kterého se bude čerpat voda do nového vodojemu objemu 50 m3.“
(1.11) V kapitole „4/ Koncepce veřejné infrastruktury“, podkapitole „4.2 Technická infrastruktura“, oddílu „4.2.6 Vodní
toky a plochy“:
 v části „Liberk“ za větu „V území mezi Hláskou a Liberkem se navrhuje vytvoření dvou vodních nádrží“ doplňuje
text:
„(návrhové plochy Z19 a Z23)“
 v části „Bělá“ ruší text:
„Nic nového není v této oblasti navrhováno.“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„Do k. ú. Bělá u Liberka zasahuje lokalita pro akumulaci povrchových vod „Pěčín“, v rozsahu této lokality je
územním plánem vymezena územní rezerva s rozdílným způsobem využití W - plochy vodní a vodohospodářské.“
 v části „Prorubky“ ruší text:
„Nic nového není v této oblasti navrhováno.“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„Do k. ú. Prorubky zasahuje lokalita pro akumulaci povrchových vod „Lukavice“, v rozsahu této lokality je územním
plánem vymezena územní rezerva s rozdílným způsobem využití W - plochy vodní a vodohospodářské.“
 v části „Velký Uhřínov“ ruší text:
„ a Z49“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„Navrhovány dvě vodní plochy“
 v části „Malý Uhřínov“ ruší text:
„Nic nového není v této oblasti navrhováno.“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„Do k. ú. Malý Uhřínov zasahuje lokalita pro akumulaci povrchových vod „Lukavice“, v rozsahu této lokality je
územním plánem vymezena územní rezerva s rozdílným způsobem využití W - plochy vodní a vodohospodářské.“
(1.12) V kapitole „4/ Koncepce veřejné infrastruktury“, podkapitole „4.3 Občanská vybavenost“:
 ruší text:
„Nic nového není v této oblasti navrhováno.“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„Objekty a zařízení občanské vybavenosti jsou územním plánem stabilizovány v plochách bydlení venkovského
typu (Bv), přičemž podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovují jednotlivé typy občanského
vybavení, které lze v daných plochách realizovat na základě hlavního, přípustného či podmíněně přípustného
využití. Samostatně a s vlastními podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny
hřbitovní areály - a to jako plochy občanského vybavení - plochy hřbitovů (Oh).
Územní plán dále samostatně vymezuje plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (Os). Jako
stabilizované jsou takto vymezeny plochy sportovních areálů, hřišť, dětských táborů apod. Územní plán navrhuje
nové zastavitelné plochy daného způsobu využití v obci Prorubky (Z11 pro rozšíření sportovního areálu u
fotbalového hřiště) a Liberk (Z20 pro realizaci koupaliště).
/ a.8 /
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Územní plán v rámci k. ú. Velký Uhřínov vymezuje zastavitelnou plochu Z60 s rozdílným způsobem využití plocha
občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - zimní sporty (Osz) pro realizaci sjezdovky, lyžařského
vleku a příslušného zázemí na úbočí hory Koruna.“
(1.13) V kapitole „5/ Koncepce uspořádání krajiny“, podkapitole „5.2 Návrh systému ochrany krajiny“, oddílu „Územní
systém ekologické stability - ÚSES“:
 ruší text:
„Územní plán vymezuje regionální a neregionální ÚSES, která je v podstatě dána prostorovým uspořádáním
vodních toků s přilehlými svahy a dále hřebenovou partií Orlických hor. Dále jsou vymezeny prvky místního ÚSES.
Vše dle zákresu v hlavním výkresu..“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„Územní systém ekologické stability (ÚSES) vymezený Územním plánem Liberk je Změnou územního plánu Liberk
č. 1 zrušen a nově vymezen na základě aktuálních podkladů. Změna územního plánu Liberk č. 1 vymezuje a
územně zpřesňuje následující prvky územního systému ekologické stability (ÚSES):
•

nadregionální biocentrum:
o

•

nadregionální biokoridory:
o
o

•

RBK H067
RBK H068
RBK 805
RBK 812
RBK 812/1

lokální biocentra:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

RBC H103 - Prorubecké údolí
RBC K80MB/RC497 - Zdobnice - Říčka
RBC 498 - Liberské údolí
RBC 504 - Bukový - Mezina - Polanka
RBC K80MB/RC509 - Antoiino údolí
RBC K80MB/RC1630 - Stará huť

regionální biokoridory:
o
o
o
o
o

•

NBK K80H (složen z částí K11, K12 a K13)
NBK K80 MB (složen z částí K2, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24)

regionální biocentra:
o
o
o
o
o
o

•

NBC 86 - Sedloňovský vrch - Topielisko

LBC - U mostu
LBC 10
LBC 11
LBC C39 - Prameny Kněžné
LBC C40 - U Kamence
LBC C41 - U sklářské hutě
LBC C42 - Luisino údolí
LBC K80H/C9 - Pod Jelenkou
LBC K80H/C10 - Pod Korunou
LBC K80MB/C15 - Pod Bělou
LBC K80MB/C16 - U Hutí
LBC K80MB/C17 - Nad Zámečkem
LBC K80MB/C18 - Nad Hutěmi

lokální biokoridory:
o
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LBK 9, LBK 9b, LBK K9, LBK K13, LBK K20, LBK K81, LBK K81b, LBK K91, LBK K92, LBK K93, LBK
K94, LBK K95, LBK K96, LBK K97, LBK K98, LBK K99, LBK K100, LBK K101, LBK K102, LBK K103,
LBK K106, LBK 812, LBK 812b“
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textová část

(1.14) V kapitole „5/ Koncepce uspořádání krajiny“, podkapitole „5.3 Opatření proti povodním“:
 ruší text:
„, rezervní plochy nejsou stanoveny.“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„Územní plán vymezuje dvě plochy územních rezerv se způsobem budoucího využití W - plochy vodní a
vodohospodářské (R1, R2) jako rezervní plochy lokalit pro akumulaci povrchových vod.
Lokalita pro akumulaci povrchových vod Pěčín (územní rezerva R1) může být víceúčelově využita pro významnou
transformaci povodňových průtoků na ochranu zástavby podél Zdobnice v úseku Vamberk - Slatina nad Zdobnicí.
Lokalita pro akumulaci povrchových vod Lukavice (územní rezerva R2) může být víceúčelově využita k zajištění
lokální protipovodňovou ochranu Rychnova nad Kněžnou a přilehlých obcí.
Územní plán zároveň v řešeném území vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití W - plochy vodní a
vodohospodářské (Z1, Z19, Z23). Tyto plochy lze využít k realizaci retenčních nádrží, které nahrazují přirozené
retenční vlastnosti krajiny, ochranu před velkými vodami, dešťovými odtoky, ale zachycují i smyvy. Retenční
nádrže a protipovodňová opatření lze realizovat i v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití, je-li to
slučitelné s jejich hlavním, přípustným či podmíněně přípustným využitím dle kapitoly 6/ Podmínky pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití.“
(1.15) Do kapitoly „5/ Koncepce uspořádání krajiny“:
 doplňuje podkapitolu a text:
„5.7 Ochrana krajinného rázu
Územní plán vymezuje ochranný krajinný koridor (OKK) za účelem ochrany a zachování jedinečného krajinného
rázu Orlických hor a jejich podhůří. V ochranném krajinném koridoru jsou vyloučeny následující činnosti:
•
•

výstavba větrných elektráren
výstavba solárních parků (vyjma fotovoltaických článků v sídlech, např. v rámci individuálního bydlení,
které je prováděno jako součást střech objektů, a které není v rozporu se zájmy ochrany přírody a
krajinného rázu)“

(1.16) V kapitole „6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, podkapitole „Bv - plochy bydlení
venkovského typu“:
 v oddílu „Podmíněně přípustné využití“ doplňuje odrážku s textem:
„- oplocení na území CHKO OH za podmínky, že nebude narušen krajinný ráz a prostupnost krajiny“
 v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ ruší odrážku s textem:
„- koeficient míry využití území KZP = 0,5“
 v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“, v odrážce „- výšková hladina zástavby“, před text „10,0 m nad
terénem“ doplňuje text:
„maximálně“
 do oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ doplňuje odrážky s textem:
„- minimální výměra pro vymezení stavebního pozemku: 1 500 m2 (závazné pro stabilizované i zastavitelné
plochy a plochy přestavby)
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-

je-li Územním plánem Liberk vymezena zastavitelná plocha nebo plocha přestavby o plošné výměře menší než
1 500 m2, pak se minimální výměra pro vymezení stavebního pozemku rovná plošné výměře navrhované
plochy (zastavitelná plocha nebo plocha přestavby představuje plochu pro jeden stavební pozemek, který
nelze dále dělit)

-

koeficient zastavěnosti stavebního pozemku (podíl výměry ploch zastavěných hlavními a doplňkovými
stavbami vzhledem k celkové výměře, vztaženo ke vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu
využití jednoho majitele): maximálně 0,25

-

koeficient zeleně (podíl výměry nezastavěných a nezpevněných ploch vzhledem k celkové výměře, vztaženo ke
vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu využití jednoho majitele): minimálně 0,60

-

respektovat lokální strukturu a charakter zástavby, definovaný v kapitole 3. 2 Územního plánu Liberk“
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 v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ ruší odrážku s textem:
„- střechy šikmé se sklonem 35 – 45° (pro území CHKO Orlické hory 40 – 45°)“
 v oddílu „Podmínky pro další členění plochy na pozemky“ ruší text:
„Z13, Z14,“
 v závěrečném odstavci z výčtu zastavitelných ploch či ploch přestavby ruší texty:
„Z9,“ a „Z29,“
 do závěrečného odstavce, výčtu zastavitelných ploch či ploch přestavby doplňuje text:
„, Z54, Z55, Z-P59, Z61, Z62“
 v závěrečném odstavci ruší text:
„stávajícím“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„stabilizovaným“
(1.17) V kapitole „6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, podkapitole „Bi - plochy bydlení
v rodinných domech“:
 v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ ruší odrážku s textem:
„- koeficient míry využití území KZP = 0,5“
 v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“, v odrážce „- výšková hladina zástavby“, před text „10,0 m nad
terénem“ doplňuje text:
„maximálně“
 do oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ doplňuje odrážky s textem:
„- minimální výměra pro vymezení stavebního pozemku: 1 500 m2 (závazné pro stabilizované i zastavitelné
plochy a plochy přestavby)
-

je-li Územním plánem Liberk vymezena zastavitelná plocha nebo plocha přestavby o plošné výměře menší než
1 500 m2, pak se minimální výměra pro vymezení stavebního pozemku rovná plošné výměře navrhované
plochy (zastavitelná plocha nebo plocha přestavby představuje plochu pro jeden stavební pozemek, který
nelze dále dělit)

-

koeficient zastavěnosti stavebního pozemku (podíl výměry ploch zastavěných hlavními a doplňkovými
stavbami vzhledem k celkové výměře, vztaženo ke vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu
využití jednoho majitele): maximálně 0,25

-

koeficient zeleně (podíl výměry nezastavěných a nezpevněných ploch vzhledem k celkové výměře, vztaženo ke
vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu využití jednoho majitele): minimálně 0,60

-

respektovat lokální strukturu a charakter zástavby, definovaný v kapitole 3. 2 Územního plánu Liberk“

 v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ ruší odrážku s textem:
„- střechy šikmé se sklonem 35 – 45° (pro území CHKO Orlické hory 40 – 45°)“
 v oddílu „Podmínky pro další členění plochy na pozemky“ ruší texty:
„Z6,“ a „Z40, Z41 a Z44“
 v závěrečném odstavci z výčtu zastavitelných ploch či ploch přestavby ruší text:
„Z6,“
 do závěrečného odstavce, výčtu zastavitelných ploch či ploch přestavby doplňuje text:
„, Z50, Z51, Z52“
 v závěrečném odstavci ruší text:
„stávajícím“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„stabilizovaným“
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(1.18) V kapitole „6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, podkapitole „Bx - plochy bydlení
venkovského typu rozptýlené“:
 v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ ruší odrážku s textem:
„- koeficient míry využití území KZP = 0,5“
 v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“, v odrážce „- výšková hladina zástavby“, před text „10,0 m nad
terénem“ doplňuje text:
„maximálně“
 v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ ruší odrážky s textem:
„-

střechy šikmé se sklonem 35 – 45° (pro území CHKO Orlické hory 40 – 45°)
rozšíření skutečně zastavěné plochy stávajícího objektu max. o 30%“

 do oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ doplňuje odrážky s textem:
„- minimální výměra pro vymezení stavebního pozemku: 2 000 m2 (závazné pro stabilizované i zastavitelné
plochy a plochy přestavby)
-

je-li Územním plánem Liberk vymezena zastavitelná plocha nebo plocha přestavby o plošné výměře menší než
2 000 m2, pak se minimální výměra pro vymezení stavebního pozemku rovná plošné výměře navrhované
plochy (zastavitelná plocha nebo plocha přestavby představuje plochu pro jeden stavební pozemek, který
nelze dále dělit)

-

koeficient zastavěnosti stavebního pozemku (podíl výměry ploch zastavěných hlavními a doplňkovými
stavbami vzhledem k celkové výměře, vztaženo ke vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu
využití jednoho majitele): maximálně 0,20

-

koeficient zeleně (podíl výměry nezastavěných a nezpevněných ploch vzhledem k celkové výměře, vztaženo ke
vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu využití jednoho majitele): minimálně 0,70

 ruší závěrečný odstavec s textem:
„Toto funkční využití není přiřazeno k novým návrhovým plochám, pouze pro stávající zástavbu.“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„Toto funkční využití je přiřazeno k návrhové ploše Z57 i ke stabilizovaným plochám.“
(1.19) V kapitole „6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, podkapitole „Ri - plochy rekreace
individuelní pobytové“, v oddílu „podmínky prostorového uspořádání“:
 ruší odrážku s textem:
„- koeficient míry využití území KZP = 0,5“
 v odrážce „- výšková hladina zástavby“, před text „7,0 m nad terénem“ doplňuje text:
„maximálně“
 doplňuje odrážky s textem:
„- koeficient zastavěnosti stavebního pozemku (podíl výměry ploch zastavěných hlavními a doplňkovými
stavbami vzhledem k celkové výměře, vztaženo ke vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu
využití jednoho majitele): maximálně 0,20
-

koeficient zeleně (podíl výměry nezastavěných a nezpevněných ploch vzhledem k celkové výměře, vztaženo ke
vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu využití jednoho majitele): minimálně 0,70“

 ruší odrážku s textem:
„- střechy šikmé se sklonem 35 – 45° (pro území CHKO Orlické hory 40 – 45°)“
(1.20) V kapitole „6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, podkapitole „Ti - plochy technické
infrastruktury - (trafostanice a ČOV)“, oddílu „podmínky prostorového uspořádání“:
 ruší odrážky s textem:
„- koeficient míry využití území KZP = 0,5
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-

výšková hladina zástavby – 5,0 m nad terénem

-

střechy sedlové sklon 35 – 45° (pro území CHKO Orlické hory 40 – 45°)“
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a zároveň je nahrazuje odrážkami s textem:
-

koeficient zastavěnosti stavebního pozemku a koeficient zeleně nejsou stanoveny (závisí na konkrétním
technickém řešení) při zajištění vhodného systému odvádění srážkových vod ze zastavěných a zpevněných
ploch v odpovídající kapacitě

-

maximální výšková hladina zástavby není stanovena (závisí na konkrétním technickém řešení) při vyloučení
negativního vlivu staveb a zařízení na krajinný ráz“

(1.21) V kapitole „6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, podkapitole „Os - plochy občanského
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení“:
 v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ ruší odrážku s textem:
„- koeficient míry využití území KZP = 0,2“
a zároveň ji nahrazuje odrážkou s textem:
-

koeficient zastavěnosti stavebního pozemku (podíl výměry ploch zastavěných hlavními a doplňkovými
stavbami vzhledem k celkové výměře, vztaženo ke vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu
využití v rámci jednoho sportovního areálu): maximálně 0,30

 v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“, v odrážce „- výšková hladina zástavby“, ruší text:
„5,0m“
a zároveň ho nahrazuje textem
„maximálně 10,0 m“
 v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ ruší odrážku s textem:
„- střechy šikmé se sklonem 20 - 45°“
 v oddílu „Podmínky pro další členění plochy na pozemky“ ruší text:
„- nutno zpracovat územní studii u ploch Z20.“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„- nejsou stanoveny“
 v závěrečném odstavci z výčtu zastavitelných ploch či ploch přestavby ruší texty:
„Z28,“
 v závěrečném odstavci ruší text:
„stávajícím“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„stabilizovaným“
(1.22) V kapitole „6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, podkapitole „Osz - plochy občanského
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení zimní sporty“:
 v závěrečném odstavci ruší text:
„návrhovým plochám Z45 a ke stávající ploše.“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„návrhové ploše Z60 a ke stabilizované ploše.“
(1.23) V kapitole „6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, podkapitole „Vx - plochy výroby a
skladování se specifickým využitím“:
 v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ ruší odrážku s textem:
„- koeficient míry využití území KZP = 0,7“
a zároveň ji nahrazuje odrážkou s textem:
„- koeficient zastavěnosti stavebního pozemku (podíl výměry ploch zastavěných hlavními a doplňkovými
stavbami vzhledem k celkové výměře, vztaženo ke vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu
využití jednoho rámci jednoho výrobního / zemědělského areálu): maximálně 0,70
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 v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“, v odrážce „- výšková hladina zástavby“, před text „10,0 m nad
terénem“ doplňuje text:
„maximálně“
 v závěrečném odstavci z výčtu zastavitelných ploch či ploch přestavby ruší text:
„Z30,“
 v závěrečném odstavci do výčtu zastavitelných ploch či ploch přestavby za text „Z31“ doplňuje text:
„, Z63“
 v závěrečném odstavci ruší text:
„stávající ploše“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„stabilizovaným plochám“
(1.24) V kapitole „6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, podkapitole „W - plochy vodní a
vodohospodářské“:
 do oddílu „Nepřípustné využití“ doplňuje text:
„- stavby, zařízení a opatření pro těžbu nerostů“
 v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“ ruší odrážku s textem:
„- koeficient míry využití území KZP = 0,1“
a zároveň ji nahrazuje odrážkou s textem:
„- koeficient zastavěnosti stavebního pozemku (podíl výměry ploch zastavěných hlavními a doplňkovými
stavbami vzhledem k celkové výměře, vztaženo ke vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu
využití): maximálně 0,10“
 v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“, v odrážce „- výšková hladina zástavby“, před text „10,0 m nad
terénem“ doplňuje text:
„maximálně“
 v oddílu „Podmínky pro další členění plochy na pozemky“ ruší text:
„- nutno zpracovat územní studii u ploch Z19, Z23..“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„- nejsou stanoveny“
 v závěrečném odstavci z výčtu zastavitelných ploch ruší text:
„Z49“
 do závěrečného odstavce za výčet zastavitelných ploch doplňuje text:
„k plochám územních rezerv R1 a R2“
 v závěrečném odstavci ruší text:
„stávající ploše“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„stabilizovaným plochám.“
(1.25) V kapitole „6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, podkapitole „Nzo - plochy zemědělské
orné“:
 do oddílu „Nepřípustné využití“ doplňuje text:
„- stavby, zařízení a opatření pro těžbu nerostů v plochách mimo vymezená ložiska nerostů“
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 v závěrečném odstavci ruší text:
„k stávající ploše“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„ke stabilizovaným plochám.“
(1.26) V kapitole „6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, podkapitole „NZl - plochy zemědělské
louky a pastviny“:
 do oddílu „Nepřípustné využití“ doplňuje text:
„- stavby, zařízení a opatření pro těžbu nerostů v plochách mimo vymezená ložiska nerostů“
 v závěrečném odstavci ruší text:
„stávající ploše“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„návrhovým plochám Z-P58, Z-P65, Z-P67, Z-P68, Z-P69 a ke stabilizovaným plochám“
(1.27) V kapitole „6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, podkapitole „Nl - plochy lesní“:
 do oddílu „Nepřípustné využití“ doplňuje text:
„- stavby, zařízení a opatření pro těžbu nerostů v plochách mimo vymezená ložiska nerostů“
 v oddílu „Podmínky prostorového uspořádání“, v odrážce „- výšková hladina zástavby“, před text „3,0 m nad
terénem“ doplňuje text:
„maximálně“
 v závěrečném odstavci ruší text:
„k stávající ploše“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„ke stabilizovaným plochám.“
 ruší text:
„Pro katastrální území Rampuše, Malý Uhřínov, Velký Uhřínov jako nepřípustné stavby větrných elektráren.“
(1.28) Do kapitoly „6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“:
 doplňuje následující podkapitoly a texty:
„Zs - zeleň - soukromá a vyhrazená
zeleň soukromých zahrad s příslušným vybavením
Hlavní využití
-

zeleň na soukromých pozemcích a zahradách

Přípustné využití
-

travnaté plochy s výsadbami vhodné druhové skladby
zahrady, travnaté plochy, louky, pastviny, pozemky PUPFL
zeleň ochranná a izolační
vodní plochy a toky
pozemky zeleně udržované v přírodě blízkém stavu
dopravní a technická infrastruktura

Podmíněně přípustné využití
-

-

stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu drobného charakteru, pro zejména chovné a pěstební účely
(např. objekty pro uskladnění produktů domácí zemědělské výroby a pro chov a ustájení drobných
hospodářských zvířat) za podmínky, že nebude narušeno či omezeno hlavní využití a na území CHKO OH
za podmínky, že nebude narušen krajinný ráz a další zájmy ochrany přírody
stavby a zařízení pro uskladnění zahradní techniky za podmínky, že nebude narušeno či omezeno hlavní
využití a na území CHKO OH za podmínky, že nebude narušen krajinný ráz a další zájmy ochrany přírody
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Nepřípustné využití
-

bydlení a rekreace
skládky odpadu
oplocení na území CHKO OH
jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

Podmínky prostorového uspořádání
-

výšková hladina zástavby – maximálně 3,0 m nad terénem
koeficient zeleně (podíl výměry nezastavěných a nezpevněných ploch vzhledem k celkové výměře,
vztaženo ke vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu využití jednoho majitele): minimálně
0,90
v plochách přestavby Z-P66 a Z-P71 nesmí jakákoliv stavební činnost ani výsadba zeleně negativně
ovlivnit dominantní postavení a výraz kulturních a architektonických hodnot (kostely sv. Petra a Pavla
v Liberku a kostel sv. Vavřince ve Velkém Uhřínově) - tzn. např. vyloučit zastínění významných blízkých i
dálkových pohledů apod.

-

Toto funkční využití je přiřazeno k návrhovým plochám Z53, Z-P64, Z-P66, Z-P71, Z-P72, Z-P73 i ke stabilizovaným
plochám.
X - plochy specifické - určené pro účely AČR a obranu státu
Hlavní využití
-

objekty a zařízení pro obranu a bezpečnost státu

Přípustné využití
-

dopravní a technická infrastruktura
zeleň, zejména izolační
vodní toky a plochy

Podmíněně přípustné využití
-

výroba a skladování za podmínky, že nebude mít negativní vliv na okolí
zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o technická zařízení
staveb

Nepřípustné využití
-

jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

Podmínky prostorového uspořádání
-

nejsou stanoveny

Toto funkční využití je přiřazeno ke stabilizované ploše.“
(1.29) V kapitole „6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, závěrečném odstavci:
 ruší závěrečný odstavec s textem:
„Pro katastrální území Rampuše, Malý Uhřínov, Velký Uhřínov jako nepřípustné stavby větrných elektráren.“
(1.30) V kapitole „7/ Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření obrany a bezpečnosti
státu, plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“:
 doplňuje uvozující text:
„Územním plánem jsou stanoveny následující veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit:“
 název podkapitoly „Veřejně prospěšné stavby:“ doplňuje o text:
„technické infrastruktury“
 v podkapitole „Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury“ ruší text:
•
•

„ČOV Liberk na pozemku p.č. 877/15 v k.ú Liberk
ČOV Rampuše na pozemku p.č. 793 v k.ú Rampuše“

a zároveň ho nahrazuje textem:
•
•
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„WT1 ČOV Liberk (plocha přestavby Z47)
WT2 ČOV Rampuše (zastavitelná plocha Z46)“
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 větu „Veřejně prospěšné stavby jsou zakresleny na samostatném výkrese veřejně prospěšných staveb.“ doplňuje o
text:
„, veřejně prospěšných opatření a asanací“
 ruší text:
„V územním plánu obce Liberk nejsou navržena veřejně prospěšná opatření.“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„Územním plánem jsou stanoveny následující veřejně prospěšná opatření (VPO), pro které lze práva k pozemkům
vyvlastnit:
Veřejně prospěšná opatření - územní systém ekologické stability nadregionální a regionální úrovně:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VU1
VU2
VU3

NBC 86
NBK K80H (NBK K80H/K11, LBC K80H/C9, NBK K80H/K12, LBC K80H/C10, NBK K80H/K13)
NBK K80 MB (NBK K80MB/K2, NBK K80MB/K18, NBK K80MB/K19, LBC K80MB/C15,
NBK K80MB/K20, RBC K80MB/RC1630, NBK K80MB/K21, LBC K80MB/C16, NBK K80MB/K22,
LBC K80MB/C17, NBK K80MB/K23, LBC K80MB/C18, NBK K80MB/K24, LBC U mostu)
VU4 RBC H103
VU5 RBC K80MB/RC497
VU6 RBC 498
VU7 RBC 504
VU8 RBC K80MB/RC509
VU9 RBK H067
VU10 RBK H068
VU11 RBK 805
VU12 RBK 812 (RBK 812, RBK 812/1)

Veřejně prospěšná opatření jsou zakreslena na samostatném výkrese veřejně prospěšných staveb.“
(1.31) V kapitole „8/ Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo“:
 ruší text:
„Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo byly územním
plánem vymezeny:
- stavba ČOV Liberk – poz. parc. č. 877/18, 877/30 v k.ú. Liberk
- stavba ČOV Rampuše – poz. parc.č. 793 v k.ú. Liberk
Předkupní právo vzniká ve prospěch Obce Liberk.“
a zároveň ho nahrazuje textem:
„Územní plán nevymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo.“
(1.32) V kapitole „9/ Vymezení ploch a koridorů územních rezerv“:
 ruší text:
„Územním plánem nejsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv.“
a zároveň ho nahrazuje textem a tabulkou:
„Územním plánem jsou vymezeny následující plochy územních rezerv a jsou stanoveny podmínky pro prověření
jejich budoucího využití:
ozn.

k. ú.

(R1)

Bělá u Liberka

(R2)

Prorubky,
Malý Uhřínov

budoucí funkční využití
plochy
W - plochy vodní a
vodohospodářské
W - plochy vodní a
vodohospodářské

výměra [ha]
31,71
47,32

pozn.
Územní rezerva lokality pro akumulaci
povrchových vod Pěčín.
Územní rezerva lokality pro akumulaci
povrchových vod Lukavice.

Podmínky pro prověření budoucího využití ploch územních rezerv:
a) budou provedeny komplexní analýzy adaptačních opatření na klimatickou změnu zohledňující dosažený
stupeň poznání
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b) bude plně využit potenciál přírodě blízkých opatření a adaptačních opatření na klimatickou změnu
nenarušující dobrý stav vodních útvarů, a to se zohledněním dosaženého stupně poznání a nejlepších
dostupných technologií
c) budou vymezena záplavová území a území určená k rozlivům povodní s důsledně uplatněným omezením
činností dle vodního zákona
d) budou uplatněna veškerá legislativní a organizační opatření k adaptaci na klimatickou změnu
e) budou analyzovány a přehodnoceny nároky na odběry vod ve vztahu k jejich opodstatněnosti a zásoby
podzemních vod budou v maximální míře využívány pro pitné účely
f) bude prokázána souvislost nedostatku vody a sucha s dopadem klimatické změny
Ve vymezených plochách územních rezerv lze měnit dosavadní využití, umisťovat stavby a provádět další činnosti
pouze v případě, že neznemožní nebo podstatně neztíží jejich budoucí využití pro akumulaci povrchových vod.
Ve vymezených plochách územních rezerv není možné navrhovat záměry na umístění zejména:
a) nových staveb technické a dopravní infrastruktury mezinárodního, republikového a jiného nadmístního
významu s výjimkou staveb, kde bude prokázáno projektovou dokumentací, že jejich umístění nebo
provedení anebo užívání neztíží budoucí využití území dotčené předmětnou stavbou pro akumulaci
povrchových vod
b) změny dokončených staveb technické a dopravní infrastruktury mezinárodního, republikového a jiného
nadmístního významu s výjimkou staveb, kde bude prokázáno projektovou dokumentací, že jejich
umístění nebo provedení anebo užívání neztíží budoucí využití území dotčené předmětnou stavbou pro
akumulaci povrchových vod
c) staveb a zařízení pro průmysl, energetiku, zemědělství, těžbu nerostů, a dalších staveb, zařízení a
činností, které by mohly narušit geologické a morfologické poměry v území předpokládaného profilu
přehrady nebo jinak nepříznivě ovlivnit budoucí vodohospodářské využití plochy zátopy a vodní nádrže,
a to jak samotným rozsahem staveb ve vymezeném území (např. sídelní útvary), velkými plochami pro
podnikání a investičně náročnými vedeními technické infrastruktury, tak jejich následným provozem
(např. skládky zvláštních a nebezpečných odpadů, odkaliště, sklady pohonných hmot atd.).“
(1.33) V kapitole „10/ Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou
pro rozhodování“:
 ruší text:
„Územním plánem jsou vymezeny plochy a koridory s podmínkou prověření územními studiemi. Jejich přehled je
uveden v tabulce kapitoly 3.3 Vymezení zastavitelných ploch. Územní studie musí být pořízena se všemi
náležitostmi před konkrétním využitím plochy.“
a zároveň ho nahrazuje textem a tabulkou:
„Územní plán vymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách jejich využití podmíněno zpracováním
územní studie. Pro všechny územní studie jsou závazné následující obecné podmínky:
-

prověřit architektonické a urbanistické vztahy navrhovaných objektů v kontextu k okolní zástavbě a
volné krajině
vymezit plochy veřejných prostranství a plochy zeleně
respektovat podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
pozornost zaměřit zejména na řešení veřejné, technické a dopravní infrastruktury
prověřit odtokové poměry v území a navrhnout optimální řešení hospodaření s dešťovou vodou

Územním plánem jsou vymezeny následující plochy, ve kterých je rozhodování o změnách jejich využití
podmíněno zpracováním územní studie:
ozn.

k. ú.

dotčené
zast. plochy

podmínky pro pořízení územní studie

lhůta

Z4

Velký Uhřínov

Z4

- obecné podmínky a zároveň:
- zachovat nezastavěný pás 10m od pozemku p.č. 708
- zachovat urbanistickou dominantu kostela
Sv. Vavřince, objekty budou přízemní s využitím
podkroví, max. 7,5m nad stávajícím terénem
- součástí studie bude i řešení prostoru okolo kostela
- obecné podmínky

Z15

Liberk

Z15

- obecné podmínky

72 měsíců

Z32

Bělá u Liberka

Z32

- obecné podmínky

72 měsíců

Z33

Bělá u Liberka

Z33

- obecné podmínky

72 měsíců

Z3

Velký Uhřínov
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Z34

Bělá u Liberka

Z34

- obecné podmínky

72 měsíců

Z42

Rampuše

Z42

72 měsíců

X1

Liberk

Z21
Z-P59

- obecné podmínky
- obecné podmínky a zároveň:
- prověřit možnost konverze bývalého zemědělského
areálu a popř. stanovit podmínky jeho funkčního
využití
- stanovit podmínky pro realizaci optimálních
krajinářských úprav území a specifikovat způsob
využití jednotlivých ploch
- prověřit možnosti propojení systémů sídelní a
mimosídelní zeleně

72 měsíců

Lhůta pro pořízení územních studií se stanovuje na 6 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, jímž se
vydává Změna územního plánu Liberk č. 1. Stanovená lhůta se vztahuje k datu splnění povinností stanovených
stavebním zákonem - schválení a vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti.“
(2)

Textová část Změny č. 1 obsahuje 10 listů (19 číslovaných stran)

(3)

Grafická část Změny č. 1 obsahuje následující výkresy:

č. výkresu

název výkresu

počet listů
(názvy listů)

měřítko

1

Výkres základního členění území

3 (A, B, C)

1 : 5 000

2

Hlavní výkres

3 (A, B, C)

1 : 5 000

3

Výkres veřejně prospěšných staveb

3 (A, B, C)

1 : 5 000

pozn.: jednotlivé výkresy elektronické verze Změny č. 1 ve formátu *.pdf zobrazují vždy celé řešené území na jednom listu
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Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Liberk

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1
ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBERK - TEXTOVÁ ČÁST

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
Deklarace zákonnosti procesu pořízení; soulad se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.) a se zákonem č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.).
Zpracovává pořizovatel.
Zpracovala: Ing. Pavlína Ciranová, oprávněná úřední osoba pořizovatele, jímž je Městský úřad Rychnov nad
Kněžnou; srpen 2016

Zastupitelstvo Obce Liberk, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), rozhodlo o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Liberk na svém veřejném zasedání dne 8.
3. 2013, usnesením č. 14. Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem byl ustanoven starosta obce pan Jiří
Ungrád. Dne 18. 3. 2013 požádala Obec Liberk úřad územního plánování na Městském úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor
výstavby a životního prostředí – oddělení silniční úřad a úřad územního plánování, o zabezpečení pořízení změny Územního
plánu Liberk. V současné době má obec Liberk platný Územní plán Liberk, který nabyl účinnosti dne 8. 3. 2011.
Dne 21. 2. 2014 proběhl průzkum správního území obce Liberk a okolí s důrazem na lokality, jejichž funkční využití
bylo navrženo v územním plánu změnit, za účasti pořizovatele a určeného zastupitele. Pořizovatel následně zpracoval
rozbor poznatků z průzkumu území a ve spolupráci se starostou obce (určeným zastupitelem) panem Jiřím Ungrádem
zpracoval návrh zadání změny územního plánu. Návrh Zadání Změny č. 1 ÚP Liberk byl zpracován v souladu s § 47 odst. 1
stavebního zákona a v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, projednán v souladu s § 47 odst. 2
stavebního zákona (veřejná vyhláška od 27. 2. 2014 do 31. 3. 2014; odeslání dotčeným orgánům, sousedním obcím a
krajskému úřadu dne 25. 2. 2015) a upraven po projednání dne 1. 7. 2014. Upravené Zadání Změny č. 1 ÚP Liberk pak bylo
schváleno usnesením zastupitelstva obce Liberk č. 21/2014 dne 5. 9. 2014, vše v souladu s ustanovením § 47 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh územního plánu zpracoval autorizovaný architekt Ing. Eduard Žaluda – číslo autorizace: 04077 - firma
ŽALUDA, projektová kancelář, se sídlem Železná 493/20, Praha 1, IČO 73580872.
Z projednávání Návrhu Zadání Změny č. 1 ÚP Liberk vyplynulo, že dotčený orgán nepožaduje posoudit Změnu č. 1
Územního plánu Liberk z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i odst. 3 zákona EIA a že Změna č. 1 nemůže mít
významný vliv na evropsky významné lokality (uvedené ve sdělení MŽP č. 81/2008 Sb., o evropsky významných lokalitách,
které byly zařazeny do evropského seznamu) nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona (stanoviska Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje k návrhu zadání č. j. 2668/ZP/2014 ze dne 17. 3. 2014, č. j. 3046/ZP/2014-Hy ze dne 21. 3. 2014 a
č. j. 3046/ZP/2014 ze dne 26. 6. 2014; stanovisko AOPK - Správy CHKO Orlické hory č. j. 00244/OH/14 ze dne 14. 3. 2014).
Dne 19. 12. 2014 schválilo zastupitelstvo obce Liberk na svém veřejném zasedání nového určeného zastupitele nově zvoleného starostu obce pana Jiřího Šimerdu, usnesením č. 2/2014/33.
Návrh změny ÚP byl zpracován v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č.
500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, v platném znění.
Oznámením ze dne 22. 9. 2015 bylo oznámeno místo a doba společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územního
plánu Liberk a návrh byl připraven k nahlédnutí od 22. 9. 2015 do 16. 11. 2015. Společné jednání se uskutečnilo dne 16. 10.
2015 v 9.00 hodin v zasedací místnosti č. 100 Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136.
Návrh Změny č. 1 ÚP Liberk byl zveřejněn v souladu s § 50 odstavce 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, doručením veřejnou vyhláškou v zákonné lhůtě (tj. od 22. 9. 2015
do 10. 11. 2015) na úředních deskách Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou a Obecního úřadu Liberk. V zákonné lhůtě
byly uplatněny 4 připomínky veřejnosti:
- Roman Zima, U Myslivny 555, 500 08 Hradec Králové
- MUDr. Jana Tancurinová, Nám. Dr. Lützowa 345, 517 54 Vamberk,
- Jiří Dušánek, Prorubky 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Hubert Ságner, 517 02 Kvasiny 262
ŽALUDA, projektová kancelář
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Po obdržení stanovisek dotčených orgánů, připomínek sousedních obcí a veřejnosti byl Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje dne 15. 12. 2015 předložen návrh Změny č. 1 ÚP Liberk a žádost o stanovisko dle § 50 odst. 7,
spolu se stanovisky, připomínkami a výsledky konzultací k tomuto návrhu. Stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje bylo vydáno dne 4. 1. 2016 pod zn. (č. j.) 32268/UP/2015/Sm.
Upravovat návrh řešení na základě posouzení krajským úřadem z hlediska zajištění koordinace využívání území,
zejména s ohledem na širší územní vztahy, a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, nebylo třeba.
Úřad územního plánování svolal jednání za účelem dohody konkrétní úpravy návrhu Změny č. 1 ÚP Liberk
s ohledem na požadavky orgánů ochrany přírody a krajiny - dotčených orgánů ke změně územního plánu, které se konalo
dne 8. 2. 2016 v 11.00 hod. Cílem jednání bylo dohodnout způsob zohlednění těchto stanovisek Městského úřadu Rychnov
nad Kněžnou – odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí (stanovisko č. j. OVŽP-27509/15383/2015/Zs ze dne 13. 11. 2015) a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Orlické hory (stanovisko č. j.
01472/OH/15 ze dne 12. 11. 2015) k návrhu Změny č. 1 ÚP Liberk, uplatněných v rámci společného jednání o návrhu dle
§ 50 stavebního zákona, k upravení návrhu změny dle § 51 stavebního zákona pro další fáze pořizování změny ÚP. Dle
dohodnutého postupu a způsobu řešení stanovisek pořizovatel ve spolupráci se zpracovatelem zajistil upravení návrhu tak,
aby v byla v co největší míře chráněna příroda a krajina, rozptýlená zástavba a cenný krajinný ráz území, při respektování
mantinelů daných zákonnými předpisy, zaslal dne 16. 6. 2016 dotčeným orgánům upravený návrh a dotčené orgány
uplatnily stanovisko k tomuto upravenému návrhu (stanoviska: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou – odbor výstavby a
životního prostředí, oddělení životního prostředí, stanovisko č. j. OVŽP-17747/2016-3538/2016/S ze dne 24. 6. 2016; a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Orlické hory, stanovisko č. j. 00738/OH/16 ze dne 3. 8. 2016).
Na základě vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů ze společného jednání a připomínek veřejnosti zpracoval
pořizovatel pokyn pro úpravu návrhu dne 19. 8. 2016.
Pořizovatel oznámil dne 12.9.2016 konání veřejného projednání návrhu. K tomu byl upravený a posouzený návrh
změny územního plánu vystaven k veřejnému nahlédnutí od 12.9.2016 do 24.10.2016, veřejné projednání bylo svoláno na
17.10.2016 v 16.00 hodin v restauraci Hospoda Na hradě, Liberk č.p.69, 517 12 Liberk. Nejpozději do 7 dnů, tj. do
24.10.2016, ode dne konání veřejného jednání návrhu Změny č.1 ÚP Liberk, které se uskutečnilo 12.9.2016, mohli vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých
muselo být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného
námitkou a ve stejné lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky. Pořizovatel neobdržel žádnou námitku ani žádnou
připomínku. Stanoviska dotčených orgánů uplatněná k měněným částem návrhu změny územního plánu byla souhlasná,
orgán ochrany památkové péče - odbor rozvoje, grantů a dotací krajského úřadu uplatnil souhlasné stanovisko
s požadavkem na nepodstatnou úpravu návrhu změny ÚP (č.j.KUKHK-29125/RG/2016-2 ze dne 18.10.2016), pořizovatel
tuto úpravu zajistil.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval s ohledem na
veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny územního
plánu. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek byl dne 31.10.2016 odeslán dotčeným orgánům a
krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Všechna doručená
stanoviska byla souhlasná, krajský úřad uplatnil metodické upozornění z hlediska souladu s platným stavebním zákonem
(č.j.KUKHK-36865/UP/2016/Sm ze dne 21.11.2016), vyhodnocení pořizovatele je uvedeno v kapitole č.4 odůvodnění změny
územního plánu.
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny územního plánu Liberk s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, s požadavky stavebního
zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, stanovisko krajského úřadu
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením jak bylo zohledněno, vyhodnocení účelného využití zastavěného území
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch, a dospěl k závěru, že změna územního plánu Liberk je v souladu
s výše uvedeným. Podrobněji je přezkoumání souladu uvedeno v následujícím textu. Návrh změny územního plánu Liberk
byl předložen zastupitelstvu obce Liberk ke schválení a vydání.
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SOULAD ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. a)
Prokázání souladu ke všem částem politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace vydané krajem,
které se vztahují k řešenému území a to jednotlivě po těchto částech a konkrétně.
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Zpracovává projektant.

2. 1

Vyhodnocení souladu změny územního plánu s politikou územního rozvoje

Změna č. 1 Územního Plánu Liberk (dále jen „Změna č. 1“) je v souladu s Politikou územního rozvoje České
republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále též jen „PÚR ČR“), schválené vládou ČR dne 15. dubna 2015 usnesením č. 276.
Území řešené Změnou č. 1 neleží v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani ve specifické oblasti vymezené PÚR ČR. Územím
nejsou vedeny koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury a související rozvojové záměry dle PÚR ČR.
Změna č. 1 respektuje obecné zásady stanovené PÚR ČR a vytváří podmínky pro naplnění jejích cílů v souladu
s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Území řešeného Změnou č. 1 se
týkají zejména následující body republikových priorit (ve všech níže uvedených bodech reaguje Změna č. 1 pouze na priority
týkající se řešeného území):
(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. Tato území mají
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je
živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji
tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
Vytváření podmínek pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, včetně jedinečné
urbanistické struktury a krajinného rázu, je zakotveno v jednotlivých koncepcích stanovených Územním plánem
Liberk. Tyto koncepce nejsou Změnou č. 1 měněny (s výjimkou koncepce rozvoje území a urbanistické koncepce
stanovených pro sídlo Malý Uhřínov), čímž je zajištěna ochrana hodnot jakožto jeden ze základních předpokladů
zajištění trvale udržitelného rozvoje.
Změna č. 1 v oblasti ochrany přírodních hodnot ruší vymezení všech prvků územního systému ekologické stability
v Územním plánu Liberk a následně vymezuje ÚSES nově dle aktuálních podkladů, především „Plánu ÚSES CHKO
Orlické hory III“. Dále jsou Změnou č. 1 za účelem ochrany přírodních hodnot upraveny podmínky využití ploch
s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území ve smyslu vyloučení realizace některých staveb, zařízení a
opatření vyjmenovaných v § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Za účelem ochrany civilizačních hodnot území (především urbanistických, architektonických a kulturních hodnot
území) jsou Změnou č. 1 nově stanoveny podmínky prostorového uspořádání v jednotlivých plochách s rozdílným
způsobem využití tak, aby byl v maximální možné míře vyloučen negativní vliv nové zástavby na obraz sídla a
krajinný ráz. Změna č. 1 stanovuje pro uvažované stavební záměry v území podmínku respektovat lokální
charakter a strukturu zástavby, které jsou Změnou č. 1 nově definovány.
Změna č. 1 mění koncepci rozvoje území a urbanistickou koncepci sídla Malý Uhřínov za účelem posílení
sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje tohoto sídla a za účelem zabránění jeho úpadku či zániku. Nově
stanovené koncepce jsou stanoveny s ohledem na ochranu urbanistických hodnot sídla - vycházejí z historických
principů osidlování a z tradičního charakteru zástavby podhorského typu. Změna č. 1 vymezuje v souladu s nově
stanovenými koncepcemi sídla Malý Uhřínov dvě nové zastavitelné plochy v rámci dotčeného katastrálního území.
Změna č. 1 zároveň aktualizací zastavěného území a přehodnocením způsobu využití některých stabilizovaných
ploch zohledňuje současný stav využití v zastavěném i nezastavěném území. S ohledem na ochranu přírodních i
kulturních hodnot v území Změna č. 1 ruší zastavitelnost některých zastavitelných či stabilizovaných ploch
vymezených Územním plánem Liberk, a to především z toho důvodu, že tyto plochy nebyly vymezeny v souladu s
urbanistickou koncepcí, či dílčími koncepcemi stanovenými Územním plánem Liberk.

(14a)

Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany
kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Rozvoj primárního sektoru je zajištěn Územním plánem Liberk vymezením stabilizovaných ploch s rozdílným
způsobem Vx - plochy výroby a skladování se specifickým využitím v plochách stávajících zemědělských areálů a
v plochách na ně navazujících. Změna č. 1 tyto stabilizované plochy respektuje a za účelem podpory primárního
sektoru vymezuje zastavitelnou plochu Z63, která umožní částečný rozvoj stávajícího zemědělského areálu v sídle
Prorubky, který nebude mít negativní vliv na obraz sídla a krajinný ráz.
Změna č. 1 vymezuje nové zastavitelné plochy výhradně ve vazbě na aktualizované zastavěné území a především
na půdách nižších tříd ochrany. Na půdách vyšší třídy ochrany (II. třída ochrany ZPF) jsou Změnou č. 1 vymezeny
zastavitelné plochy Z50 a Z51 z důvodu změny katastrální mapy a s ohledem na efektivní využití zastavitelné
plochy Z40 vymezené Územním plánem Liberk, a také zastavitelná plocha Z63, která umožní modernizaci
stávajícího zemědělského areálu.
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Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na
sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanismy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a
potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry
segregace nebo snížení její úrovně.
Změna č. 1 v území nevytváří podmínky pro realizaci takových záměrů, které by zvyšovaly prostorově sociální
segregaci obyvatelstva s negativními dopady na sociální soudržnost obyvatel. Veškeré zastavitelné plochy jsou
vymezeny v návaznosti na zastavěné území a v rozsahu podporujícím kompaktnost jednotlivých sídel.

(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.
Při zpracování Změny č. 1 byly zohledněny požadavky ze strany občanů i ze strany obce Liberk, které byly v
souladu s urbanistickou koncepcí stanovené Územním plánem Liberk. S ohledem na stav a hodnoty území, jeho
charakter, rozvojové předpoklady, význam a pozici města v sídelní struktuře, limity využití území a nadřazenou
územně plánovací dokumentaci nebylo vyhověno požadavkům a parciálním zájmům, které byly v rozporu s
komplexním řešením využívání území a ve svém důsledku by zhoršovaly stav území či jeho hodnoty.

(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.
Změna č. 1 vymezuje v katastrálním území Velký Uhřínov v koordinaci s obcí Orlické Záhoří zastavitelnou plochu
Z60 (plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - zimní sporty) pro realizaci lyžařské lanovky
a sjezdovky. Záměr výstavby Skiareálu Jadrná je z hlediska obce Liberk velice přínosný - vytvoří mnoho pracovních
příležitostí a v zimních měsících podpoří stagnující turistický ruch.
Podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn jsou dále stanoveny Územním plánem Liberk vymezením
stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem Vx - plochy výroby a skladování se specifickým využitím v plochách
stávajících výrobních areálů a v plochách na ně navazujících. Tyto areály a podniky mají pro obec velký význam
v hospodářské sféře a v oblasti trhu práce - aktivují místní ekonomický potenciál a generují pracovní příležitosti.
Změna č. 1 tyto stabilizované plochy respektuje a pro částečný rozvoj stávajícího zemědělského areálu v sídle
Prorubky vymezuje zastavitelnou plochu Z63, s rozdílným způsobem využití Vx - plochy výroby a skladování se
specifickým využitím.

(18)

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a
venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
Změna č. 1 respektuje stávající podobu osídlení založenou na hustější urbanistické struktuře jednotlivých sídel
doplněné rozptýlenou zástavbou podhorského typu. Změna č. 1 respektuje a částečně upravuje koncepce
stanovené Územním plánem Liberk, které cíleně vytvářejí podmínky pro další rozvoj funkcí odpovídající charakteru
a velikosti jednotlivých sídelních jednotek i malých sídelních enkláv, a to především definováním lokálního
charakteru a struktury zástavby a stanovením podmínek jejich respektování při stavební činnosti v území.

(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 asanací 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.
Změna č. 1 vymezuje plochu přestavby Z-P59 s rozdílným způsobem využití plocha bydlení venkovského typu (Bv)
v místě bývalého zemědělského areálu na jižním okraji obce Liberk a v přilehlých plochách, které jsou v katastru
nemovitostí evidovány jako zbořeniště. Areál již v současné době není využíván a je chápán jako areál brownfields,
tedy devastovaný či architektonicky, urbanisticky nebo esteticky nevhodně využívaný areál.
Změna č. 1 pro plochu přestavby Z-P59 zároveň ukládá podmínku zpracování územní studie, která má za úkol
prověřit všechny možnosti nového využití opuštěného zemědělského areálu a zároveň stanovit principy jeho
funkčně, urbanisticky a architektonicky vhodného zapojení do celkového výrazu a struktury obce.

(20)

/ b.4 /

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit
a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je
to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního
prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů,
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany
zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních
systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v
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ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a
udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních
zdrojů.
Rozvojový záměr sjezdovky a lyžařské lanovky v ploše Z60 (plocha občanského vybavení - sportovní na úbočí vrchu
Koruna je převzatý z územního plánu Liberk, Změna č. 1 vymezila plochu pro realizaci záměru dle aktuální
projektové dokumentace a s ohledem na změnu katastrální mapy. Přestože se jedná o významný záměr na území
CHKO OH, MŽP ve svém stanovisku č. j. 23877/ENV/10 „Závěr zjišťovacího řízení - podle § 7 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon a posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů“ vyloučil významný vliv záměru „Skiareál Jadrná - upravené řešení“
na životní prostředí a nepožaduje posouzení dle citovaného zákona. Zároveň jsou ve výše uvedeném stanovisku
stanoveny závazné podmínky závěru zjišťovacího řízení pro přípravnou, realizační i provozní fázi. Lze
předpokládat, že při splnění všech podmínek nebude mít záměr negativní vliv nejen na životní prostředí, ale
zároveň na krajinný ráz a další veřejné zájmy.
Změna č. 1 dále respektuje veškeré zásady ochrany přírody a krajiny včetně konkrétních nástrojů této ochrany
(velkoplošné zvláště chráněné území, evropsky významné lokality, přírodní památky, památné stromy, významné
krajinné prvky a další). Územní systém ekologické stability je Změnou č. 1 vymezen nově na základě aktuálních
podkladů (zejména „Plán ÚSES CHKO Orlické hory III“. Změna č. 1 do výše uvedených lokalit nesituuje žádné
rozvojové záměry, které by mohly narušit či negativně ovlivnit předmět jejich ochrany, charakter krajiny či krajinný
ráz. Důležitým podkladem pro zpracování Změny č. 1 se stal také „Plán péče CHKO Orlické hory, na období 2015 2024“, Změna č. 1 je zpracována v souladu s tímto dokumentem.
(25)

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména
zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových
vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání
dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
V jednotlivých zastavitelných plochách a v ploše přestavby vymezených Změnou č. 1 budou v oblasti nakládání
s dešťovými vodami uplatňovány obecné zásady a podmínky stanovené Územním plánem Liberk.
Změna č. 1 vymezuje v rámci řešeného území dvě plochy územních rezerv s možným způsobem budoucího využití
W - plochy vodní a vodohospodářské na základě „Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a
základní zásady pro využití těchto území“. Tyto lokality („Pěčín“ a „Lukavice“) jsou morfologicky, geologicky a
hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod a mohou sloužit jako jedno z adaptačních opatření pro
případné řešení dopadů klimatické změny v dlouhodobém horizontu (v příštích padesáti až sto letech), především
pro zajištění zdrojů pitné vody a snížení katastrofálních účinků povodní.

(30)

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby
splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.
Veškeré zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 1 jsou situovány v návaznosti na provozované či navrhované
systémy veřejné infrastruktury (dopravní - silnice II. a III. třídy, místní obslužné a účelové komunikace, technické veřejný vodovod, kanalizace, elektrická energie). Cílem je napojení těchto lokalit na stávající kostru dopravní či
technické infrastruktury s minimálními dodatečnými náklady a nároky na veřejné rozpočty.
Jednotlivé koncepce zásobování vodou jsou Změnou č. 1 změněny v sídlech Prorubky a Velký Uhřínov na podkladu
aktuálního „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje“.

2. 2

Vyhodnocení souladu změny územního plánu s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem

Části řešeného území dotčené Změnou č. 1 jsou zahrnuty v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje
(dále též jen „ZÚR KHK“). ZÚR KHK byly vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. 9. 2011 usnesením
č. 22/1564/2011 a nabyly účinnosti dne 16. 11. 2011 (Změna č. 1 reaguje pouze na odstavce nebo jejich části týkající se
území řešeného Změnou č. 1.):
(a)
(2)

Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
Tvorba územních podmínek pro rozvoj občanského vybavení nadmístního významu podporujícího ekonomickou
prosperitu kraje.
Změna č. 1 podporuje prioritu stanovenou ZÚR KHK především vymezením zastavitelné plochy Z60 s rozdílným
způsobem využití plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - zimní sporty, která je
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vymezena za účelem realizace lyžařské sjezdovky a lanovky („Skiareál Jadrná“). Realizace záměru má velký přínos
v oblastech cestovního ruchu, vzniku nových pracovních příležitostí (pro sezónní provoz areálu se předpokládá
potřeba minimálně 20 zaměstnanců), v důsledku čehož lze předpokládat pozitivní vliv na prosperitu kraje.
Jiné stavby, zařízení a opatření občanského vybavení lze realizovat v ostatních stabilizovaných i návrhových
plochách s rozdílným způsobem využití, je-li to slučitelné s hlavním, přípustným či podmíněně přípustným
využitím.
(8)

Ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství.
Zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené Změnou č. 1 jsou vymezeny výhradně ve vazbě na zastavěné
území. Budou mít minimální vliv na zemědělský půdní fond - návrhové plochy jsou situovány především
v plochách trvalých travních porostů a bonitně méně cenných půdách. Zastavitelné plochy Z50 a Z51 (Bi - plochy
bydlení v rodinných domech), popř. Z63 (Vx - plocha výroby a skladování se specifickým využitím) jsou vymezeny
na půdách II. třídy ochrany v minimálním rozsahu z důvodu změny katastrální mapy a s ohledem na efektivní
využití zastavitelné plochy Z40 vymezené Územním plánem Liberk, popř. z důvodu potřeby rozšíření a
modernizace stávajícího zemědělského areálu v sídle Prorubky.
Změna č. 1 vymezením ploch přestavby s rozdílným způsobem využití NZl - plochy zemědělské - louky a pastviny,
ruší či redukuje některé zastavitelné i stabilizované plochy, z důvodu nevhodného vymezení těchto ploch
s ohledem na urbanistickou či dílčí koncepce, stanovené Územním plánem Liberk. Dotčené pozemky, na kterých
tímto způsobem Změnou č. 1 dochází ke zrušení zastavitelnosti, tak budou navráceny do ZPF.
Zastavitelná plocha Z60 (Osz - plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - zimní sporty) je
částečně vymezena na lesním pozemku, realizace tak představuje zábor PUPFL. Dle Závěru zjišťovacího řízení MŽP
č. j. 23877/ENV/10 se sice jedná o vliv nepříznivý a významný, avšak následně konstatuje, že záborem jsou
dotčeny porostní skupiny, které mají predispozici k nižší stabilitě. Od jihu až jihozápadu reálně dochází k šíření
kalamitní holiny a záměr je do značné části vymezen právě v poloze této holiny. Zábor PUPFL pro lanovou dráhu a
sjezdovku byl povolen souhlasným stanoviskem vydaným Krajským úřadem Královéhradeckého kraje pod
č. j. 19418/ZP/2008-Vi.
Změna č. 1 dále zajišťuje ochranu územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního
hospodářství striktním vymezením zastavěného území a územní stabilizací ploch především rozptýlené zástavby.
Vymezení zastavěného území v Územním plánu Liberk vykazovalo velké chyby a nepřesnosti. Zastavěné území
vymezené Změnou č. 1 je vymezeno v souladu s platnými právními předpisy, především s § 58 a následujícími
Zákona č. 183/2006 Sb., ve vazbě na Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
Změna č. 1 dále respektuje vymezení stabilizovaných ploch v nezastavěném území dle Územního plánu Liberk,
čímž je v souvislosti se stanovenou koncepcí uspořádání krajiny zajištěna ochrana územních podmínek pro
zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství.

(10)

Přednostní nové využití nevyužívaných výrobních a skladových areálů, míst opuštěných armádou a ploch
vyžadujících asanaci a rekultivaci (brownfields).
Změna č. 1 vymezuje plochu přestavby Z-P59, s rozdílným způsobem využití plocha bydlení venkovského typu (Bv),
v místě bývalého zemědělského areálu na jižním okraji obce Liberk a v přilehlých plochách, které jsou v katastru
nemovitostí evidovány jako zbořeniště. Areál již v současné době není využíván a je chápán jako areál brownfields,
tedy devastovaný či architektonicky, urbanisticky nebo esteticky nevhodně využívaný areál.

(12)

Vytváření územních podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro nadmístní turistické a rekreační aktivity
odpovídající podmínkám turisticky významných území kraje.
Z hlediska vytváření územních podmínek pro rozvoj nadmístní turistické a rekreační aktivity má podstatný význam
zejména záměr vybudování lyžařského Skiareálu Jadrná, jehož součástí je čtyřsedačková lanová dráha o šikmé
délce 1 480 m, sjezdovka o šikmé délce 1 597 m, snowpark, administrativní a stravovací centrum, objekt lyžařské
školy a zasněžovací systém. Plánovaný Skiareál se tak může stát významným lyžařským centrem Orlických hor. Pro
realizaci tohoto záměru je Změnou č. 1 vymezena zastavitelná plocha Z60 s rozdílným způsobem využití Osz plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - zimní sporty.

(16)

Podpora protierozních opatření, akumulace a zvyšování přirozené retence srážkových vod v území, zachycování a
regulovaného odvodu přívalových vod (protipovodňová opatření) včetně revitalizací říčních systémů a přírodě
blízkých protipovodňových opatření.
Protierozní a protipovodňová opatření jsou umožněny v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ve stabilizovaných i návrhových
plochách nezastavěného území a dále jsou zakotveny v koncepci uspořádání krajiny vymezené Územním plánem
Liberk, kterou Změna č. 1 plně respektuje.
Změna č. 1 respektuje zastavitelné plochy Z1, Z19 a Z23 s rozdílným způsobem využití W - plochy vodní a
vodohospodářské, vymezené Územním plánem za účelem realizace retenčních nádrží. Změna č. 1 zároveň na
základě stanovisek dotčených orgánů k Návrhu Změny č. 1 pro účely společného jednání dle § 50 Zákona č.
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183/2006 Sb. stabilizuje v území další významné stávající vodní plochy a toky, a to především přehodnocením
stabilizovaných ploch v zastavěném i nezastavěném území, a vymezením nových stabilizovaných ploch s rozdílným
způsobem využití W - plochy vodní a vodohospodářské.
(18)

Ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění dlouhodobého optimálního zásobování
území kraje.
Na základě „Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod“, schváleného Ministerstvem
zemědělství a Ministerstvem životního prostředí v roce 2011, jehož účelem je stanovení souboru lokalit vhodných
pro rozvoj vodních zdrojů především pro zajištění zdrojů pitné vody a snížení nepříznivých účinků povodní,
vymezuje Změna č. 1 plochy územních rezerv R1 a R2 s možným způsobem budoucího využití W - plochy vodní a
vodohospodářské.
Vymezené plochy územních rezerv slouží k prověření možnosti budoucího využití dotčených ploch k realizaci
vodních nádrží. Vodní nádrž Pěčín na vodním toku Zdobnice v ploše územní rezervy R1 bude strategicky
významným vodním zdrojem pro zajištění zásobování východočeské vodárenské soustavy (především hradeckopardubické aglomerace) pitnou vodou, zároveň může být využita pro významnou transformaci povodňových
průtoků. Vodní nádrž Lukavice na vodním toku Kněžná v ploše územní rezervy R2 může být potenciálně
významným zdrojem pro povodí Kněžné, může posloužit jako vodárenský zdroj napojený na vodárenskou
soustavu Východní Čechy a může zajistit lokální protipovodňovou ochranu.

(19)

Ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu a zlepšování
biologické prostupnosti krajiny, zejména známých a potenciálních migračních tras živočichů.
Změna č. 1 ruší vymezení všech skladebných částí územního systému ekologické stability v podobě navržené
Územním plánem Liberk. S ohledem na nově vypracovaný „Plán ÚSES CHKO Orlické hory III“ z roku 2013 vymezuje
Změna č. 1 jednotlivé skladebné prvky ÚSES zejména dle výše uvedeného generelu a na základě dalších aktuálních
podkladů, čímž je zajištěna ochrana ekologicky nejstabilnějších částí řešeného území.
Prvky ÚSES nadregionální a regionální úrovně jsou zároveň Změnou č. 1 vymezeny jako veřejně prospěšná
opatření, pro která lze práva k pozemkům vyvlastnit, a to v souladu se ZÚR KHK.

(20)

Ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách zachovalých urbanistických
celků včetně architektonických a archeologických památek.
Ochrana kulturního dědictví je zakotvena v urbanistické koncepci, v zásadách urbanistické koncepce a v zásadách
ochrany a rozvoje hodnot území stanovených Územním plánem Liberk, které jsou Změnou č. 1 respektovány.
Změna č. 1 vymezuje zastavitelné plochy v souladu s výše uvedenými koncepcemi a zásadami. Změna č. 1
vymezuje zastavitelné plochy a plochy přestavby a stanovuje podmínky jejich využití tak, aby realizovaná zástavba
navazovala na charakter a urbanistické struktury tradičního podhorského typu osídlení. Zároveň je kladen důraz
na ochranu kulturního dědictví, urbanistických, architektonických a archeologických památek i jejich
bezprostředního okolí v řešeném území a bez negativního vlivu na krajinný ráz. Za tímto účelem Změna č. 1 nově
definuje lokální charakter a strukturu zástavby, stanovuje podmínky jejich respektování při budoucí stavební
činností v území a upřesňuje podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití.

(c)
(c.2)

Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických
oblastí nadmístního významu
Vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu

(NSO2) Specifická oblast Orlické hory
úkoly pro územní plánování:
- identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a v nich poté vymezováním ploch změn
vytvářet podmínky pro ekonomický rozvoj a zkvalitnění veřejné infrastruktury, a to nejen v oblasti cestovního ruchu
- plochy změn využití území koordinovat s jeho specifickými přírodními hodnotami
- vytvoření předpokladů pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje oblasti v souladu s ochranou
přírody a krajiny
- respektování kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví
Změna č. 1 respektuje polohu obce ve specifické oblasti NSO2 - Orlické hory.
Zastavitelné plochy a plochy přestavby, vymezené Změnou č. 1, jsou koordinovány ve vztahu s přírodními
hodnotami řešeného území, které jsou vyjádřeny především limity využití území.
Změna č. 1 vymezuje jednotlivé návrhové plochy za účelem mírného posilování všech tří složek trvale udržitelného
rozvoje a s ohledem na kulturní a civilizační hodnoty území.
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(d)

textová část

Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů
nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního
systému ekologické stability a územních rezerv

(d.3)

Vymezení územního systému ekologické stability

(15)

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vymezuje pro ochranu reprezentativních částí biogeografických regionů
tato biocentra nadregionálního významu: 86 - Sedloňovský vrch - Topielisko
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vymezuje pro ochranu existujících hlavních migračních tras bioty osy
těchto biokoridorů nadregionálního významu: K 80 H, MB (H - horská osa, MB - mezofilní bučinná osa)
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vymezuje pro ochranu typů biochor vyskytujících se v daném území tato
biocentra regionálního významu: H103 - Prorubecké údolí, 497 - Zdobnice - Říčka, 498 - Liberské údolí,
504 - Bukový - Mezina - Polanka, 509 - Antoniino údolí, 510 - Pod Homolí, 1630 - Stará huť
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vymezuje pro ochranu existujících regionálních migračních tras bioty tyto
biokoridory regionálního významu: RK H067, RK H068, RK 805, RK 812/1
úkoly pro územní plánování: při zpřesňování vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního významu
budou respektována následující základní pravidla:
v případech zásadnějších změn polohy a vymezení jednotlivých skladebných částí nadregionálního a
regionálního významu či jejich navazujících souborů důsledně zvážit vlivy na fungování systému jako celku
dbát na zachování návaznosti místní úrovně ÚSES na regionální a nadregionální úroveň
Skladebné prvky ÚSES v podobě vymezené Územním plánem Liberk jsou Změnou č. 1 kompletně zrušeny.
Změna č. 1 v maximální možné míře zajišťuje koordinaci jednotlivých skladebných prvků ÚSES na hranicích
řešeného území, v některých případech to však nebylo možné s odůvodněním uvedeným v kapitole „9. 2. 2“
textové části Odůvodnění Změny č. 1, podkapitole „Koordinace skladebných prvků ÚSES“.
Změna č. 1 v souladu se ZÚR KHK, v souladu s „Plánem ÚSES CHKO Orlické hory III“ a v souladu s dalšími aktuálně
dostupnými podklady vymezuje v řešeném území výše uvedené skladebné části územního systému ekologické
stability, kromě regionálního biocentra 510 - Pod Homolí.
Změna č. 1 v řešeném území nevymezuje regionální biocentrum 510 - Pod Homolí z toho důvodu, že hranice
biocentra jsou projednávanou Změnou č. 2 Územního plánu Zdobnice zpřesněny na hranici správního území obce
Zdobnice a do území řešeného Změnou č. 1 toto biocentrum nezasahuje. Změnou č. 1 jsou vymezeny
nadregionální biokoridor NBK K80H/K13 a lokální biokoridor LBK K20, které jsou na hranici řešeného území do
zmiňovaného regionálního biocentra 510 - Pod Homolí zaústěny.

(e)

Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území
kraje

(e.1.)

Koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot

(17)

Přírodními hodnotami na území kraje se rozumí: chráněné krajinné oblasti, přírodní památka, ÚSES - biocentra a
biokoridory nadregionálního a regionálního významu
úkoly pro územní plánování: při řešení využití území a při upřesňování tras liniových staveb v rámci vymezených
koridorů hledat taková řešení, která vyloučí, popř. budou minimalizovat, negativní vlivy především na chráněná
území přírody.
Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy ani plochy přestavby, které by představovaly negativní vlivy na
přírodní hodnoty v řešeném území.

(e.3.)

Koncepce ochrany kulturních hodnot

(19)

Kulturními hodnotami na území Královéhradeckého kraje se rozumí: národní kulturní památky
úkoly pro územní plánování: pro zajištění ochrany a zachování kulturních a civilizačních hodnot území
Královéhradeckého kraje, spočívajících ve velkém množství kulturních památek, cenných církevních a světských
objektů a dochovaných území s jedinečnou urbanistickou kompozicí, stanovit podmínky územní ochrany těchto
kulturních památek a jejich prostředí
Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy ani plochy přestavby, které by představovaly negativní vlivy na
kulturní hodnoty v řešeném území.

(e.4.)

Koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot

(e.4.1.) Struktura osídlení
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úkoly pro územní plánování: ve městech a obcích ve zbývajících částech území kraje vytvářet vymezováním nových
ploch změn územní podmínky především pro rozvoj bydlení a občanského vybavení v závislosti na velikosti
přirozeného spádového území a specifických hodnotách území
Změna č. 1 prověřila naplněnost zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Liberk a vymezuje nové
zastavitelné plochy odpovídající velikosti jednotlivých sídel a jejich poloze a významu v rámci řešeného území i
v rámci širší struktury osídlení.
Vzhledem k upravené koncepci rozvoje území sídla Malý Uhřínov, kdy v Územním plánu Liberk nebylo počítáno
s jeho rozvojem a Změna č. 1 koncepci upravuje ve smyslu umožnění rozvoje, je Změnou č. 1 v kapitole „10. 2. 1
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v sídle
Malý Uhřínov“ textové části Odůvodnění Změny č. 1 vyhodnocena bilanční potřeba vymezení zastavitelných ploch
tak, aby rozsah nově vymezených zastavitelných ploch v katastrálním území Malý Uhřínov odpovídal charakteru
sídla, jeho velikosti a předpokládanému rozvoji.
(e.4.2.) Ekonomická základna
úkoly pro územní plánování: na území kraje mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy vytvářet vymezováním ploch
změn územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj ekonomických odvětví, vycházející především z místních
surovinových zdrojů a předpokládané nabídky pracovních příležitostí
Z hlediska stabilizace a rozvoje ekonomických odvětví jsou Změnou č. 1 respektovány veškeré stabilizované i
rozvojové plochy s rozdílným způsobem využití Vx - plochy výroby a skladování se specifickým využitím vymezené
Územním plánem Liberk. Tyto plochy jsou vymezeny v zemědělských a výrobních areálech, které mají velký vliv na
celkovou ekonomickou situaci v rámci řešeného území. Zastavitelné plochy daného rozdílného způsobu využití
jsou Územním plánem vymezeny za účelem rozšíření stávajících podniků a následné aktivace ekonomického
potenciálu a vzniku pracovních příležitostí. Nové zastavitelná plocha s rozdílným způsobem využití Vx - plocha
výroby a skladování se specifickým využitím je Změnou č. 1 vymezena na okraji sídla Prorubky, v návaznosti na
stávající zemědělský areál za účelem jeho rozšíření a modernizace.
Dále je z hlediska vzniku nových pracovních příležitostí významný záměr Skiareálu Jadrná, který částečně zasahuje
do k. ú. Velký Uhřínov. Za účelem realizace tohoto lyžařského střediska s lanovou dráhou a sjezdovkou je Změnou
č. 1 vymezena zastavitelná plocha Z60 s rozdílným způsobem využití Osz - plocha občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení - zimní sporty. Realizace Skiareálu by umožnila vznik minimálně 20 pracovních
míst v zimní sezóně.
(f)

Vymezení cílových charakteristik krajiny:
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vymezuje pro zachování a rozvoj hodnot vzniklých spolupůsobením
přírodních a lidských vlivů, jejichž výsledkem je jedinečný krajinný ráz, tyto oblasti a podoblasti: oblasti krajinného
rázu 11 - Orlicko (podoblasti krajinného rázu 11a - Orlické hory a 11b - Podorlicko) a 12 - Vamberecko.
Změna č. 1 vyhodnotila oblast krajinného rázu 11 - Orlicko jako velmi cennou - s velkým množstvím zásadních,
pozitivních a jedinečných identifikovaných znaků a hodnot krajinného rázu. Z tohoto důvodu vymezuje v rámci
řešeného území ochranný krajinný koridor (OKK), který územně odpovídá oblasti krajinného rázu 11 - Orlicko
(spadají do něj obě podoblasti - 11a i 11b). V tomto ochranném krajinném koridoru je Změnou č. 1 výslovně
zakázána realizace větrných elektráren a solárních parků z důvodu ochrany území před realizací záměrů
s negativním vlivem na cenný krajinný ráz. Vymezení ochranného krajinného koridoru vychází ze stanovené
koncepce uspořádání krajiny a jeho podrobné odůvodnění je uvedeno v kapitole „9. 12. 5“ textové části
Odůvodnění Změny č. 1.

(g)

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a vymezení asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit:
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vymezuje tato veřejně prospěšná opatření: NBC 86 - Sedloňovský vrch Topielisko, NBK K 80 MB, NBK K 80 H, RBC 497 Zdobnice - Říčka, RBC 498 Liberské údolí, RBC 504 - Bukový - Mezina
- Polanka, RBC 509 - Antoniino údolí, RBC 1630 Stará huť, RBC H 103 Prorubecké údolí, RBK 805, RBK 812/1,
RBK H 067, RBK H068.
úkoly pro územní plánování: v územně plánovacích dokumentacích dotčených obcí stabilizovat, zpřesňovat a
územně koordinovat vymezený systém ÚSES
Územní systém ekologické stability v podobě vymezené Územním plánem Liberk je Změnou č. 1 zrušen a vymezen
nově dle aktuálních podkladů. Výše uvedené skladebné prvky ÚSES nadregionální a regionální úrovně jsou
Změnou č. 1 vymezeny jako veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům vyvlastnit.
Změna č. 1 v maximální možné míře zajišťuje koordinaci jednotlivých skladebných prvků ÚSES na hranicích
řešeného území, v některých případech to však nebylo možné s odůvodněním uvedeným v kapitole „9. 2. 2“
textové části Odůvodnění Změny č. 1, podkapitole „Koordinace skladebných prvků ÚSES“.
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(h)

textová část

Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně
plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury

(23)

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje stanoví následující požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti
dotčených obcí:
- zastavitelné plochy umisťovat především ve vazbě na zastavěné území
- při pořizování územních plánů a regulačních plánů respektovat a zohlednit priority územního plánování,
stanovené v kapitole a) Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
- zpřesnit a územně stabilizovat prvky územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního
významu
Zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené Změnou č. 1 jsou situovány výhradně ve vazbě na zastavěné
území v souladu s prioritami územního plánování stanovenými ZÚR KHK.
Územní systém ekologické stability je Změnou č. 1 zpřesněn a územně stabilizován na základě aktuálních
podkladů, zejména ZÚR KHK a „Plánu ÚSES CHKO Orlické hory III“.

3

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH
HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Zákon č. 183/2006 Sb., §53, odst. 4, písm. b)
Vyhodnocení po jednotlivých odstavcích a písmenech § 18 a § 19 stavebního zákona, které se vztahují ke
změně územního plánu.
Zpracovává projektant.

Soulad s cíli a úkoly územního plánování tak, jak je stanovují § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Pro Změnu č. 1
vyplývají zejména následující cíle a úkoly územního plánování:

3. 1

Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s cíli územního plánování

(1)

Cílem územního plánování je vytvářet 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 uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Změna č. 1 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území vymezením zastavěného území a
stabilizací ploch uvnitř zastavěného území dle aktuálního stavu využití řešeného území. Vedle aktualizace
zastavěného území kompaktních sídel vymezeného Územním plánem Liberk se jedná především o nově vymezené
zastavěné území rozptýlené zástavby v souladu § 58 a následujícími Zákona č. 183/2006 Sb.
Změna č. 1 dále vymezuje zastavitelné plochy a plochy přestavby za účelem posílení pilířů soudržnosti
společenství obyvatel území, hospodářského rozvoje a příznivého životního prostředí.

(2)

Územní plánování 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. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Změna č. 1 dosahuje souladu s daným cílem respektováním obsahového rámce a metodického postupu prací
stanovených příslušnou legislativou (včetně souvisejících judikátů) na úseku územního plánování. Základním
předpokladem pro dosažení souladu s příslušným cílem je splnění požadavků vyplývajících ze Zadání Změny č. 1
schváleného Zastupitelstvem obce. Vyhodnocení splnění Zadání Změny č. 1 je uvedeno v samostatné kapitole
textové části Odůvodnění Změny č. 1. Obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů a racionálního
využití společenského a hospodářského potenciálu rozvoje území bude dosaženo závěrečnou dohodou všech
účastníků procesu pořizování Změny č. 1 (projektanta, pořizovatele, samosprávy, dotčených orgánů, veřejnosti,
atd.).

(4)
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Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
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Změna č. 1 respektuje koncepci ochrany a rozvoje hodnot území a koncepci uspořádání krajiny, stanovené
Územním plánem Liberk formou závazných úkolů. Dále respektuje stanovené podmínky plošného a prostorového
uspořádání, které zajišťují hospodárné a dlouhodobě udržitelné využívání veškerých ploch s rozdílným způsobem
využití. Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny na základě bilančního výpočtu potřeby vymezení zastavitelných
ploch. Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy či plochy přestavby, které by omezily či narušily přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty území, nebo které by znemožnily jejich ochranu.
(5)

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a
cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby,
zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném
území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.
Ze Zadání Změny č. 1 vyplývají požadavky na prověření ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území,
ve kterých je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona. Změna č. 1 tyto plochy prověřila a doplňuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem
využití v nezastavěném území ve smyslu vyloučení umisťování staveb, zařízení a opatření pro těžbu nerostů ve
všech plochách nezastavěného území jejich zařazením do nepřípustného využití.

3. 2

Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s úkoly územního plánování

(1)

Úkolem územního plánování je zejména

a)

zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
Během zpracování Změny č. 1 byly podrobně analyzovány veškeré dostupné podklady (ÚAP ORP Rychnov nad
Kněžnou, ÚAP Královéhradeckého kraje, nadřazená územně plánovací dokumentace, data poskytnutá dotčenými
orgány na jednotlivých úsecích veřejné správy) a informace o území. Základním podkladem pro zjištění a
posouzení stavu území byly územně analytické podklady ORP Rychnov nad Kněžnou zahrnující podrobně a
kvalifikovaně zpracovaný rozbor udržitelného rozvoje území. Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území byly
identifikovány a potvrzeny na základě vlastního terénního průzkumu projektanta, konzultací s představiteli města
a studiem relevantních podkladů.

b)

stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území
Změna č. 1 navazuje na koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce stanovené Územním plánem Liberk
pro všechna sídla kromě Malého Uhřínova. Pro ten stanovená koncepce znamenala nulový rozvoj a Územní plán
Liberk v rámci dotčeného katastrálního území nevymezil žádné zastavitelné plochy. Tento princip však Změna č. 1
vyhodnotila jako nekoncepční a v rozporu s cíli a úkoly územního plánování. V té souvislosti Změna č. 1 mění
koncepci rozvoje území a urbanistickou koncepci sídla Malý Uhřínov za účelem umožnění mírného rozvoje sídla a
s ohledem na charakteristickou strukturu podhorské rozptýlené zástavby z důvodu zabránění úpadku či zániku
sídla.
S ohledem na hodnoty v území (především přírodní, kulturní a civilizační) a s ohledem na podmínky území
(vyplývající z limitů využití území) specifikované v rámci rozboru udržitelného rozvoje území a upřesněné při
dodatečných průzkumech a rozborech respektuje Změna č. 1 stávající uspořádání sídla a zachování identity a
rovnoměrného rozvoje všech sídelních jednotek obce.

c)

prověřovat a posuzovat 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
Jedním z důvodů pořízení Změny č. 1 je definování nových záměrů vlastníků pozemků na provedení změn v území.
Změna č. 1 prověřila a posoudila potřebu těchto změn v území a s ohledem na hospodárné využívání území a
s ohledem na vliv na veřejnou infrastrukturu vymezuje nové zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn
v krajině. Veškeré návrhové plochy jsou Změnou č. 1 prověřovány ze všech výše uvedených hledisek.

d)

stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na
jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb
Změna č. 1 upřesňuje požadavky na plošné a prostorové uspořádání a využívání řešeného území vyplývající
z Územního plánu Liberk. Tyto podmínky jsou stanoveny a Změnou č. 1 doplněny primárně s ohledem na
charakter a strukturu zástavby v řešených lokalitách tak, aby v nich nedošlo k narušení ustálených urbanistických
principů a postupů. Změna č. 1 nově definuje lokální charakter a strukturu zástavby a stanovuje podmínky jejich
respektování při budoucí stavební činností v území.
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e)

textová část

stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na
stávající charakter a hodnoty území
V zastavitelných plochách, kde by neregulovaná či nekoordinovaná výstavba mohla mít významný negativní vliv na
charakter a strukturu okolní zástavby či na přírodní, kulturní a hospodářské hodnoty, stanovil Územní plán Liberk
podmínku zpracování územní studie s cílem navrhnout a prověřit podrobnější podmínky pro umístění a
uspořádání staveb. V ostatních stabilizovaných i zastavitelných plochách je při realizaci staveb nutné respektovat
obecné podmínky prostorového uspořádání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití stanovené Územním
plánem Liberk.
Změna č. 1 prověřila zastavitelné plochy, ve kterých je Územním plánem Liberk rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie. Změna č. 1 ruší podmínku zpracování územní studie pro takové
zastavitelné plochy, ve kterých již byla zpracována a zanesena do evidence územně plánovací činnosti
(zastavitelné plochy Z40, Z41, Z44). V ostatních případech naopak Změna č. 1 prodlužuje lhůtu pro pořízení těchto
územních studií.
Změna č. 1 nově stanovuje podmínku zpracování územní studie v plochách Z21 vymezené Územním plánem
Liberk, Z-P59 vymezené Změnou č. 1 a částečně v okolních stabilizovaných plochách s cílem prověřit a navrhnout
podrobnější podmínky pro umístění a uspořádání staveb a konverzi bývalého zemědělského areálu, zejména
s ohledem na charakter a strukturu okolní zástavby a hodnoty v řešeném území.

f)

stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci)
S ohledem na charakter měněných částí Územního plánu Liberk nebylo Změnou č. 1 navrženo pořadí změn
v území (etapizace)

g)

vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků, a to přírodě blízkým způsobem
Změna č. 1 respektuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené Územním plánem
Liberk, které jsou formulovány tak, aby v nezastavěném území bylo umožněno realizovat přírodě blízká opatření
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. Jedná se zejména
o opatření zvyšující retenční schopnost území a případná ochranná protierozní a revitalizační opatření
nestavebního charakteru.

h)

vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
Změna č. 1 respektuje koncepci rozvoje území stanovenou Územním plánem Liberk. Ta mimo jiné stanovuje
podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a vedle hlavního využití určuje možnosti dalšího funkčního
využití v rámci přípustného a podmíněně přípustného využití. Tím je deklarována snaha umožnit širší využívání
zastavěného i nezastavěného území a pružně tím reagovat na hospodářské a společenské změny.

i)

stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení
Změna č. 1 respektuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury stanovené Územním plánem Liberk
vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch včetně stanovení odpovídajících podmínek pro jejich využití.
Změna č. 1 mění koncepci rozvoje území stanovenou Územním plánem Liberk pro sídlo Malý Uhřínov za účelem
umožnění rozvoje sídelní struktury.

k)

vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany
Podmínky pro zajištění civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany jsou zakotveny v příslušných koncepcích
stanovených Územním plánem Liberk, které nejsou Změnou č. 1 měněny.
Změna č. 1 v oblasti civilní obrany stanovuje novou plochu s rozdílným způsobem využití X - plochy specifické určené pro účely AČR a obranu státu, v souladu s § 19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území. Změnou č. 1 je na žádost Ministerstva obrany ČR takto stabilizována plocha na parcele č. 779/2,
k. ú. Liberk, z důvodu lokalizace objektu důležitého pro obranu státu.

l)

určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území
Změna č. 1 nevyvolá asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území.

m)

vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a
navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak
Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy umožňující záměry vyvolávající negativní vlivy na území.

n)

regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů
Plochy pro využívání přírodních zdrojů ve smyslu nerostných surovin nejsou Změnou č. 1 vymezeny.
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Změna č. 1 prověřila plochy s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území, ve kterých je vhodné vyloučit
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. Změna č. 1
doplňuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území ve smyslu vyloučení
umisťování staveb, zařízení a opatření pro těžbu nerostů ve všech plochách nezastavěného území jejich zařazením
do nepřípustného využití.
o)

uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče
Při zpracování Změny č. 1 byly uplatněny poznatky zejména z výše uvedených oborů, ale i dalších technických,
přírodovědných a humanitních disciplín. Současně byly přiměřeně aplikovány metodické podklady zpracované na
úrovni zainteresovaných resortů a výsledky a závěry výzkumné činnosti.

(2)

Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo
územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi
stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Změna č. 1 není posuzována z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území, důvody a stanoviska věcně i místně
příslušných orgánů jsou uvedeny v kapitole „6 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí“.
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VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Zákon č. 183/2006 Sb., §53, odst. 4, písm. c)
Prokázání souladu s paragrafy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, které se týkají
obsahu změny územního plánu.
Zpracovává projektant v rozsahu požadavků na obsah změny územního plánu.

Změna č. 1 je zpracována v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., Vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 500/2006 Sb.“) a s Vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 501/2006 Sb.):
-

zastavěné území je Změnou č. 1 vymezeno v souladu s § 2 odst. 1 písm. d) a § 58 Zákona č. 183/2006 Sb. a v
souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. a) Vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

-

Změna č. 1 stanovuje základní koncepci rozvoje území obce (výhradně sídla Malý Uhřínov), ochrany jeho
hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistická koncepce) v souladu s § 43 Zákona
183/2006 Sb., příloha č. 7, část I., odst. 1, písm. b), c) Vyhlášky č. 500/2006 Sb.

-

Změna č. 1 vymezuje zastavitelné plochy a plochy přestavby v souladu s § 2 odst. 1 písm. j), § 18 odst. 4,
§ 43 odst. 1 Zákona č. 183/2006 Sb. (zastavitelné plochy) a v souladu s § 43 odst. 1 Zákona č. 183/2006 Sb.
(plochy přestavby)

-

Změna č. 1 vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s § 4 až § 19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb.

-

Změna č. 1 upravuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovuje podmínky
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu v souladu s přílohou č. 7,
část I., odst. 1, písm. f) Vyhlášky č. 500/2006 Sb. a § 3 až § 19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 18 odst. 5
Zákona č. 183/2006 Sb.

-

Změna č. 1 vymezuje veřejně prospěšná opatření v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. g) Vyhlášky
č. 500/2006 Sb. a v souladu s § 170 Zákona č. 183/2006 Sb.

-

Změna č. 1 vymezuje plochy a koridory územních rezerv a stanovuje podmínky pro jejich prověření v
souladu s § 43 odst. 1 Zákona č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 7, část I., odst. 2, písm. a) Vyhlášky
č. 500/2006 Sb.
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textová část

-

Změna č. 1 vymezuje plochy, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním území
studie v souladu s § 43 odst. 2 Zákona č. 183/2006 Sb., příloha č. 7, část I., odst. 2, písm. c) Vyhlášky č.
500/2006 Sb.

-

obsahová struktura textové části Změny č. 1 je v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 7, část I.,
odst. 1, písm. j) Vyhlášky č. 500/2006 Sb.;

-

grafická část Změny č. 1 je zpracována v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 3 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
§ 13 odst. 2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.

-

v textové části odůvodnění Změny č. 1 je vyhodnocen soulad s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem v souladu s § 53 odst. 4 písm. a) Zákona č. 183/2006 Sb.

-

v textové části odůvodnění Změny č. 1 je vyhodnoceno splnění požadavků zadání v souladu s přílohou č. 7,
část II., Vyhlášky č. 500/2006 Sb.

-

v textové části odůvodnění Změny č. 1 jsou vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaných řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa v souladu s přílohou č. 7 Vyhlášky
č. 500/2006 Sb.

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny územního
plánu, který byl dne 31.10.2016 odeslán dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu, aby k nim ve
lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska, uplatnil krajský úřad - odbor územního plánování a stavebního řádu
metodické upozornění z hlediska souladu s platným stavebním zákonem (č.j.KUKHK-36865/UP/2016/Sm ze dne
21.11.2016):
(pozn.: Z důvodu lepší přehlednosti byly metodické požadavky pořizovatelem očíslovány)
„Krajský úřad považuje za nezbytné Vás jako příslušného pořizovatele návrhu změny č. 1 územního plánu Liberk z
metodického hlediska, ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
upozornit na následující.
1.
Nahlédnutím do návrhu změny č. 1 územního plánu Liberk pro veřejné projednání, zpracovaného Ing. Eduardem
Žaludou, autorizovaným architektem pro obor územní plánování - ČKA 04 077, projektovou kanceláří Žaluda, s datem srpen
2016, bylo zjištěno, že textová část obsahuje mimo jiné bod (1.5) označený jako „Do kapitoly „3/ Urbanistická koncepce“,
podkapitoly „3.2 Návrh plošného a prostorového uspořádání“: doplňuje text:…“, ve kterém jsou například pro parcelaci
uvedeny následující informace: „Stavební objekty jsou orientovány do předních částí parcel a reagují na hranu veřejného
prostranství (štítová i hřebenová orientace). Objekty ve středu sídel bývají oploceny jednoduchým plotem v transparentním
provedení, zadní trakty zahrad v návaznosti na volnou krajinu je vhodné ponechat neoplocené.“ nebo pro stavební objekty je
uvedeno například, že: „Možné jsou drobné modifikace ve tvaru písmena L nebo T, vždy však se zdůrazněním hlavního
obdélného traktu domu. Střechy objektů jsou sedlové symetrické, se sklonem 40° - 45° na území CHKO Orlické hory,
v ostatních případech 35°- 45°. Šířka štítové stěny zpravidla 6 - 10 m.“
K citovanému je třeba upozornit na obsah ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona, ve kterém se mimo jiné
stanoví, že územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním
rozhodnutím. V případě ponechání výše citovaných podrobností v obsahu textové části změny č. 1 územního plánu Liberk
tak dochází k rozporu s platným stavebním zákonem.
V souvislosti s připomínkou uplatněnou k předmětnému návrhu změny č. 1 územního plánu Liberk MUDr. Janou
Tancurinovou, podle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona, směřující k obsahu podmínek prostorového uspořádání
plochy s rozdílným způsobem využití „BV – plochy bydlení venkovského typu“ je třeba upozornit na následující. Přestože
citovaná připomínka byla v obsahu předmětného návrhu změny územního plánu zohledněna, a to vypuštěním těch
regulativů tvarového a hmotového řešení zástavby pro plochu s rozdílným způsobem využití „BV“, které jsou v souladu s
výše uvedeným ustanovením § 43 odst. 3 stavebního zákona svoji podrobností nad rámec územního plánu, zůstávají výše
citované podmínky plošného a prostorového uspořádání obsažené v kapitole „3/ Urbanistická koncepce“ obecně v platnosti
pro celý územní plán, respektive jeho změnu č. 1. Podmínky prostorového uspořádání, proti kterým směřovala připomínka
MUDr. Tancurinové, jsou tedy v textové části návrhu změny č. 1 územního plánu nadále obsaženy. Vyhodnocení uvedené
připomínky je tak zcela zavádějící a návrh změny územního plánu je nadále zatížen nezákonností.
Vyhodnocení 1. metodického pokynu pořizovatelem: Návrh změny územního plánu nebyl na základě metodického pokynu
upravován. Podmínky prostorového uspořádání jsou ve změně územního plánu stanoveny s ohledem na ustanovení § 43,
odst. 3 stavebního zákona a jsou také v souladu se zněním přílohy č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb. Lze jednoznačně konstatovat,
že charakter a struktura zástavby vyjádřené specifikacemi citovanými v metodickém pokynu, určujícími fyzickou strukturu a
mentální charakter zástavby je možné, ba dokonce žádoucí v územním plánu použít a současně nelze tyto specifikace
považovat za podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, jak uvádí metodický
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Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Liberk

pokyn. Lze tedy jednoznačně konstatovat, že změna č.1 ÚP Liberk je v souladu se stavebním zákonem, zejména s cíli a úkoly
územního plánování §18, kdy územní plán ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně urbanistického a architektonického dědictví, právě mimo jiné i tím, že tyto hodnoty a cenné dědictví pojmenovává a
specifikuje. Územní plán, resp.jeho změna, nemůže být tedy z výše uvedených důvodů zatížen nezákonností. V případě, že
by někdo nabyl dojmu, že vyhodnocení připomínky MUDr.Tancurinové je zavádějící uvádíme, že podatelka připomínky byla
přítomna veřejnému projednání návrhu změny územního plánu dne 17.10.2016, kde byl zpracovatelem učiněn podrobný
výklad, poučení a zodpovězení dotazů. Pro doplnění uvádíme, že pokud by se i přesto někdo domníval, že územní plán
obsahuje podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí, nemůže dojít k poškození
jakéhokoliv účastníka územního nebo stavebního řízení, protože v souladu s bodem 4. č.II zákona č.350/2012 Sb.,
přechodná ustanovení, se takové části nepoužijí.
2.
V textové části projednávaného návrhu změny č. 1 územního plánu Liberk je pak dále obsažen bod (1.33)
označený jako „V kapitole „10/ Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií
podmínkou pro rozhodování“:…“, kterým se mimo jiné do předmětné kapitoly doplňuje následující text: „Lhůta pro pořízení
územních studií se stanovuje na 6 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, jímž se vydává Změna územního plánu
Liberk č. 1.“ Konkrétní odůvodnění takto zvolené lhůty pro pořízení územních studií jsme však v obsahu projednávaného
návrhu změny č. 1 územního plánu Liberk nedohledali. Vzhledem k tomu, že jsou vlastníci pozemků dotčených výše
uvedenou podmínkou oproti ostatním vlastníkům pozemků, jež byly územně plánovací dokumentací označeny jako
zastavitelné, omezeni tím, že nemůžou na předmětných pozemcích do vypracování územních studií stavět, jsme toho
názoru, že pokud je doba pro vypracování územní studie nastavena způsobem, který přesahuje dobu, ve které dochází k
vyhodnocování územního plánu ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona, uvedená délka lhůty pro pořízení
územní studie tak nepřiměřeným způsobem omezuje vlastnická práva, protože znemožňuje nepřiměřeně dlouho stavebně
využít dotčené pozemky, přesto že jsou územním plánem určeny k zastavění.
V souvislosti s uvedenou problematikou považuje krajský úřad rovněž za žádoucí z metodického hlediska
připomenout ustanovení § 43 odst. 2 stavebního zákona, podle kterého lze v územním plánu mimo jiné vymezit plochu
nebo koridor, v němž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Podle téhož ustanovení
jsou v případě podmínění rozhodování územní studií součástí územního plánu podmínky pro její pořízení a přiměřená lhůta
pro vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti.
Pokud se týká přiměřenosti lhůty pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti, je
nezbytné upozornit, že zákonodárce nepočítal s tím, že vypracování územní studie, která má za úkol dotvořit územní plán,
bude realizováno v dlouhodobém časovém horizontu, ale naopak by s její realizací mělo být započato v co možná nejkratší
době po přijetí územního plánu. Doba stanovená pro vypracování územní studie by tak neměla přesahovat dobu, ve které
dochází k vyhodnocování územního plánu ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona, neboť k tomuto
vyhodnocení by měly být již shromážděny dostupné podklady, ke kterým patří i územní studie. Výše uvedené je rovněž
podpořeno judikátem Krajského soudu v Ústí nad Labem, který se problematikou lhůty pro zpracování a zaevidování územní
studie podrobně zabýval ve svém rozsudku č. j.: 40A 4/2015.
Vyhodnocení 2. metodického pokynu pořizovatelem: Návrh změny územního plánu nebyl na základě metodického pokynu
upravován, v odůvodnění změny ÚP bylo v kapitole 9.16 doplněno odůvodnění lhůty pro pořízení územních studií. Lhůta pro
pořízení územích studií stanovená změnou územního plánu vychází z ustanovení § 55 zákona č. 183/2006, ve znění
pozdějších předpisů. Jelikož lze měnit její délku pouze změnou územního plánu, je nanejvýš žádoucí a vhodné vytvořit vždy
před koncem uplynutí lhůty pro předložení zprávy o uplatňování územního plánu dostatečný časový prostor pro pořízení
změny územního plánu, která stanovení této lhůty prověří a v případě potřeby délku této lhůty aktualizuje. Délka lhůty pro
pořízení navazující změny územního plánu je stanovena odborným odhadem na 24 měsíců (2 roky) a vychází zejména z
praxe pořizování změn územních plánů ve správním obvodu ORP Rychnov nad Kněžnou a také ostatních správních obvodů
ORP Královéhradeckého kraje. Součet lhůty pro předložení zprávy o uplatňování územního plánu (4 roky) a odhadované
lhůty nezbytné pro pořízení změny ÚP (2 roky) je celkem 6 let a odpovídá tedy lhůtě pro pořízení územních studií stanovené
změnou územního plánu. Lze tedy jednoznačně konstatovat, že změna č.1 ÚP Liberk je v souladu se stavebním zákonem.
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VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. d)
Vyhodnocení se týká zejména zákonů, uvedených ve stavebním zákoně v poznámce pod čarou č. 4, a to
v rozsahu, v jakém tyto zákony obsahují požadavky vztahující se k obsahu změny územního plánu.
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů zpracovává projektant
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Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů zpracovává
pořizovatel.

5. 1

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů

Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s požadavky zvláštních právních předpisů je provedeno v jednotlivých
podkapitolách kapitoly „9“ textové části Odůvodnění Změny č. 1.

5. 2

Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporu
Zpracovala: Ing. Pavlína Ciranová, oprávněná úřední osoba pořizovatele, jímž je Městský úřad Rychnov nad
Kněžnou; srpen 2016

5. 2. 1

Soulad se stanovisky dotčených orgánů, uplatněných v rámci společného jednání o návrhu Změny
č. 1 Územního plánu Liberk (16. 10. 2015)

Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou (dále jen "pořizovatel"), jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil
podaná stanoviska dotčených orgánů a připomínky sousedních obcí následovně:
1. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou – odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
stanovisko č. j. OVŽP-27509/15-383/2015/Zs ze dne 13. 11. 2015, vyřizuje Ing. Šťastný, Ing. Synková, Ing. Langerová
doručeno dne 13. 11. 2015, zaevidováno pod č. j. OVŽP-31993/2016-Cir
Z hlediska státní správy lesů souhlasíme s navrhovanou změnou, za podmínky umístění nadzemních staveb a
budováním oplocení dále než 20 m od okraje lesů.
Změnou nově navrhované zastavitelné plochy se nenacházejí v blízkosti lesa, resp. v pásmu ve vzdálenosti do 50 m
od okraje lesa. Požadavek dotčeného orgánu se projednávané změny ÚP netýká. Požadavek je navíc směrován do
budoucího správního řízení (územní rozhodnutí o umístění stavby).
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) požadujeme v mapových podkladech dbát na správné
vymezení a vyznačení hranice současně zastavěného území. Jelikož se jedná o změnu územního plánu – nikoliv pořízení
celého nového ÚP, mělo by být zastavěné území stejné jako v původním ÚP. Pouze v ojedinělých odůvodněných případech po
dohodě s orgánem ochrany ZPF (jedná-li se o zemědělské pozemky) lze posunout hranice zastavěného území (pokud byly
v původním ÚP chybně zakresleny). Do zastavěného území patří plochy ke dni zjišťování trvale zastavěné + související plochy,
druhem pozemku zahrady. Neměly by to být trvalé travní porosty ani orná půda.
Pozn. příslušným orgánem ochrany ZPF k udělení souhlasu k jednotlivým navrhovaným plochám dle § 5 odst. 2
zákona č. 334/92 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění je Krajský úřad Královéhradeckého kraje (§ 17a), pořizovatel
vyhodnotil upozornění OVŽP - ochrana ZPF ORP jako připomínku.
Změnou územního plánu je aktualizováno zastavěné území - v souladu s §4 3 odst. 1 a § 58 odst. 3 stavebního
zákona. V případě, že obec má ÚP, aktualizuje se hranice zastavěného území jeho změnou jako nedílná součást
této změny (viz. Metodický pokyn MMR a ÚÚR z února 2014). Požadavek na aktualizaci zastavěného území je
obsažen i ve schváleném zadání Změny č. 1 ÚP Liberk. Důvody, které vedly k vymezení ZÚ jsou uvedeny
v odůvodnění návrhu Z1 ÚP Liberk. V hlavním výkresu a ve výkresu základního členění území změny je jasně
patrné, jaká byla původní hranice zastavěného území vymezená Územním plánem Liberk. Grafická část je
vypracována v souladu s metodikou „Aktualizace zastavěného území změnou územního plánu“, kterou vydalo
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje v únoru 2014 a je z ní jasně patrné
k jakým změnám ve vymezení došlo a proč.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: orgán ochrany přírody a krajiny se zejména zabýval posuzováním a mírou
ovlivnění krajinného rázu krajiny blízkého podhůří Orlických hor s roztroušenou historicky utvářenou zástavbou objektů
bydlení v dnešní době převážně využívanou pro rekreaci a vycházel z ust. § 12 zákona. Dále se zabýval zajištěním a ochranou
stabilizační funkce významných krajinných prvků (VKP) a ochrany systémů ekologické stability dle ust. § 4 zákona.
Orgán ochrany přírody a krajiny z důvodu zjišťování skutečného stavu věci provedl podrobné terénní průzkumy dne
10. a 13. listopadu 2015 v celém obvodu působnosti obce Liberk pro vyhodnocení reálného zjištění navrhovaných změn. Tato
zjištění byla zakreslena a popsána do mapového podkladu Změny č. 1.
Změna č. 1 územního plánu Liberk zejména řeší zastavěnost území, úpravu zastavěných ploch. V této věci byl
shledán při práci v terénu velký nesoulad mezi skutečným zastavěným územím, především u rozptýlené zástavby
s navrhovanými zakreslenými hranicemi zastavěného území.
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textová část

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Liberk

Připomínky a požadavky k zapracování do obsahu návrhu Změny č. 1 ÚP Liberk:
1.

Požadujeme přehodnotit nově vymezené plochy zastavěného území především u rozptýlené zástavby
s využitím pro účely bydlení Bv, Bx z důvodu narušení charakteristického typu rozptýleného osídlení
s negativními dopady na krajinný ráz. Zejména je nutné rozlišit a vymezit skutečně zastavěné plochy
(objekty hlavní i doplňkové na sebe navazující, zpevněné plochy) a plochy soukromých zahrad, sadů a
další nezastavěné pozemky uvnitř zastavěného území s vymezením jako plochy Zs – zeleň - soukromá a
vyhrazená či plochy zeleně veřejné.

2.

V několika případech bylo zjištěno, že zastavěné plochy ve skutečnosti neexistují, lokality se nacházejí ve
svažitých terénech porostlých vzrostlými dřevinami ve věkové kategorii 40 let a výše a nejsou vizuálně
identifikovatelné zbytky zbořenišť ani cest.

3.

Nesouhlasíme se zahušťováním a doplňováním zástavby kolem stávajících objektů s využitím Bv, Bx
z důvodu zachování krajinného rázu charakteristické struktury osídlení rozptýlené zástavby a samot
mimo souvisle zastavěná území jednotlivých obecních center.

4.

Nesouhlasíme s vymezením zastavěného území na zbořeništích umístěných v lesních plochách nebo na
plochách zcela porostlých bez přístupových cest. V reálném stavu existují pouze stabilní zelené plochy,
které požadujeme ponechat a vyjmout ze zastavěného území.

5.

Požadujeme doplnit a zakreslit skutečné vodní plochy, toky, sakrální drobné stavby v krajině. Z těchto
ploch vyčlenit zastavěné nebo zastavitelné rozvojové plochy z důvodu zachování stabilizačních funkcí VKP
a nenarušování blízkých a vzdálených pohledů s dopadem na krajinný ráz (sakrální stavby).

6.

Dát do souladu nové stavby, které nejsou zahrnuty do zastavěného území a již jsou užívány.

7.

Požadujeme upravit rozčlenění zástavby venkovské od bytové zástavby, převedení do venkovské
zástavby na Uhřínově.

8.

Požadujeme přehodnotit v územním plánu v souvislosti s vymezeným zastavěným územím a navrženými
rozvojovými plochami plochy zeleně a navrhnout je do změn v okolí dominantních sakrálních staveb.
Jedná se o kostel v Liberku, kostel v Uhřínově pod D., kaplička na Prorubkách. Je nutné posuzovat jako
možný negativní zásah do krajinného rázu v současném ÚP přípustné zastavění (z důvodu vizuálních
dálkových pohledů). Ponechat kolem kostelů plochy zeleně, volnou krajinu bez možnosti zastavění.

Do ploch zeleně by měly být zahrnuty i velké neoplocené zahrady a louky v zastavěných plochách center obcí
z důvodu zániku proluk, které jsou pro vesnickou zástavbu typické a zcela mizí. Jedná se např. o okrajové pozemky v SV části
obce Hláska, SV části Rampuše nebo V části obce Bělá.
Vzhledem k rozsahu výše uvedených připomínek a požadavků jsme připraveni k projednání stavu na místě v terénu
nebo na zdejším úřadu.
Dále upozorňujeme na probíhající komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Liberk a Hláska, které na jaře 2015 zahájil
státní pozemkový úřad.
Na základě jednání a dohodnutých úprav bylo vydáno dotčeným orgánem souhlasné stanovisko č. j. OVŽP17747/2016-3539/2016/S ze dne 24. 6. 2016. Specifikace úprav:
Ad 1:

Vymezení zastavěného území bylo upraveno v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb. U jednotlivých enkláv
či solitérních objektů rozptýlené zástavby došlo k redukci zastaveného území tak, aby zahrnovalo pouze
pozemky bezprostředně související s hlavním objektem, ze zastavěného území byly tedy vyřazeny veškeré
proluky. V případě velkých parcel bylo zastavěné území vymezeno pomocí spojnic lomových bodů. Účelem
vymezení zastavěného území (a míry jeho redukce po společném jednání) a ploch s rozdílným způsobem
využití Bx i na plochách zahrad a pozemků souvisejících s hlavním objektem je územní stabilizace funkcí
spjatých s bydlením v rámci jednotlivých pozemků bez negativního vlivu na krajinný ráz. Rozčlenění ploch
v zastavěném území na stavební objekty a plochy soukromých zahrad, popř. ostatních ploch zeleně, není
účelné a je v rozporu s cíli územního plánování. Tento princip je uplatněn pouze ve výjimečných případech
(např. na zbořeništích).

Ad 2:

viz 1

Ad 3:

Nelze akceptovat. Zastavěné území v těchto případech nelze vymezit na základě reálného stavu v území,
ale dle § 58 Zákona č. 183/2006 Sb. Došlo však k drobným korekcím - ZÚ bylo redukováno pouze na st.
parcely (ne související pozemky) a v případě, že se na nich nenachází žádné objekty, na nich byly vymezeny
plochy zeleně (NL, NZl, Zs).

Ad 4:

Hlavní vodní plochy a toky byly dokresleny, drobné vodoteče není účelné vymezovat a jsou umožněny
v rámci přípustného či podmíněně přípustného využití ostatních ploch s rozdílným způsobem využití.
Zakreslení drobných sakrálních staveb je nad rámec měřítka územního plánu. Výjimečně byly zaneseny do
koordinačního výkresu jako informativní jev (např. památky místního významu) dle specifikace dotčeného
orgánu a polohy objektů požadovaných k zakreslení.

ŽALUDA, projektová kancelář
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textová část

Ad 5:

Oproti návrhu pro společné jednání byla takto zanesena pouze 1 nová stavba (Velký Uhřínov, č. p. 59).
Ostatní stavby (kůlny, drobné zemědělské stavby apod., na které je upozorňováno ve stanovisku popř.
v poznámkách na tištěném výkresu), nejsou zaneseny v katastru nemovitostí a nelze je vymezením ZÚ
Změnou č. 1 legalizovat.

Ad 6:

Novostavby ve Velkém Uhřínově vymezeny jako stabilizované plochy Bv - bydlení venkovského typu.

Ad 7:

Tato část stanoviska bude respektována, dle požadavku dotčeného orgánu a dle požadavku Správy CHKO
Orlické hory v souladu s výsledky jednání o úpravách návrhu bude v textové části změny územního plánu
definován charakter a struktura zástavby (včetně parcelace a stavební objekty) a budou doplněny
podmínky prostorového uspořádání jednotlivých funkčních ploch v kapitole č.6 „Podmínky pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití“. V grafické části bude požadavek DO promítnut zrušením
zastavitelných ploch v blízkosti sakrálních staveb.

2. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou – odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
stanovisko č.j. OŠKMT-32978/15-123/2015/Cho ze dne 13. 11. 2015, vyřizuje Jiřina Chovančíková
doručeno dne 13. 11. 2015, zaevidováno pod č. j. 33088/15-Cir
S předloženým návrhem Změny č. 1 lze souhlasit za těchto požadavků:
1/ odst. 1. 2 - ruší text: „V katastrálním území Rampuše, Velký a Malý Uhřínov je s ohledem na ochranu krajinného
rázu a estetických hodnot území nepřípustná výstavba větrných elektráren“ Pro k. ú. Velký Uhřínov by tento text měl být
ponechán s ohledem na kulturní památky, které se zde nachází.
2/ odst. 1. 6 - ruší text: „Pozn.: při zpracování územní studie bude zachován nezastavěný pás 10 m od pozemku
p. č. 708 a bude zachována urbanistická dominanta kostela sv. Vavřince, objekty budou přízemní s využitím podkroví, max.
7,5m nad stávajícím terénem, součástí studie bude i řešení prostoru kolem kostela.“ Tento citovaný text bude ponechán.
Pozn. příslušným orgánem památkové péče k uplatnění stanoviska je dle § 28 odst. 2c) zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, v platném znění je Krajský úřad Královéhradeckého kraje (v území se nachází nemovitá
národní kulturní památka Kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí a farou), pořizovatel vyhodnotil vyjádření OŠKMT ORP
jako připomínku.
Vyhodnocení viz. stanovisko Krajského úřadu KHK, odboru reg. rozvoje (bod 4).
3. Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
stanovisko č. j. 29525/ZP/2015 ze dne 12. 11. 2015, vyřizuje Ing. Kateřina Marková
doručeno dne 13. 11. 2015, zaevidováno pod č. j. OVŽP-31886/15-Cir
(pořizovatelem text zkrácen)
Ochrana zemědělského půdního fondu...
1.

uplatňuje podle ust. § 5 odst. 2 zákona ZPF souhlasné stanovisko, které se týká lokalit v katastrálních
územích Rampuše, Malý Uhřínov a Hláska ... lokalita Z50, Z51, Z53, Z54, Z55 a Z62. Výše uvedeným
souhlasným stanoviskem je dotčeno 2,6099 ha pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu.
Jsou jím odsouhlaseny lokality, jejichž umístěním jsou dodrženy obecné zásady plošné ochrany
zemědělského půdního fondu a jsou navrženy tak, že v případě jejich realizace nevzniknou nevhodné
proluky k obhospodařování okolních zemědělských pozemků. Změnou č. 1 územního plánu Liberk je
řešeno navrácení lokality do zemědělského půdního fondu o celkovém rozsahu 0,7067 ha, jedná se o
lokalitu Z-K58 v katastrálním území Hláska (NZl - plochy zemědělské - louky a pastviny), je tím částečně
vykompenzováno navržení nových zastavitelných lokalit. Pozemky zemědělského půdního fondu
v odsouhlasených lokalitách jsou i nadále součástí zemědělského půdního fondu a jejich vlastníci jsou
povinni zajistit jejich obhospodařování až do doby nabytí právní moci souhlasu k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu podle ust. § 9 odst. 8 zákona ZPF.

2.

Nesouhlasí s lokalitou Z56 (Bx-plochy bydlení venkovského typu rozptýlené) vzhledem k tomu, že
umístěním této lokality nejsou dodrženy obecné zásady plošné ochrany zemědělského půdního fondu dle
ust. § 4 zákona ZPF, jde o narušení organizace zemědělského půdního fondu, narušení celistvosti půdního
bloku a ztížení obhospodařování okolních zemědělských pozemků.

Stanovisko bude respektováno a návrh změny ÚP Liberk bude upraven dle požadavků ve stanovisku.
4. Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, oddělení kultury a
památkové péče
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
stanovisko č. j. 25992/RG/2015-2 ze dne 29. 10. 2015, vyřizuje Ing. Jolana Dioszegi
doručeno dne 30. 10. 2015, zaevidováno pod č. j. OVŽP-30286/15-Cir
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S předloženým návrhem Změny č. 1 lze z hlediska zájmů památkové péče souhlasit při zohlednění:
1/ odst. 1. 2 - ruší text: „V katastrálním území Rampuše, Velký a Malý Uhřínov je s ohledem na ochranu krajinného
rázu a estetických hodnot území nepřípustná výstavba větrných elektráren“. Doporučujeme tento zákaz výstavby větrných
elektráren ponechat pro k. ú. Velký Uhřínov, ve kterém se nacházejí kulturní památky.
2/ odst. 1. 6 - ruší text: „Pozn.: při zpracování územní studie bude zachován nezastavěný pás 10 m od pozemku
p. č. 708 a bude zachována urbanistická dominanta kostela sv. Vavřince, objekty budou přízemní s využitím podkroví, max.
7,5 m nad stávajícím terénem, součástí studie bude i řešení prostoru kolem kostela.“ Požadujeme ponechat výše zmíněný
text.
Ad 1/ Vymezení katastrálních území, ve kterých je nepřípustná výstavba větrných elektráren územním plánem
nebyla vysvětlena a odůvodněna. Zpracovatel změny územního plánu dostal schváleným zadáním za úkol
prověřit toto vymezení (kap. a). Změna č. 1 v převážné části řešeného území vymezuje Ochranný krajinný
koridor (OKK) za účelem ochrany území před realizací záměrů s negativním vlivem na cenný krajinný ráz.
V tomto ochranném koridoru je vyloučena výstavba větrných elektráren a solárních parků (s výjimkou
individuálních fotovoltaických zařízení realizovaných na střechách objektů v zastavěném území, které
zpravidla nejsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajinného rázu). Stanovené podmínky platné pro
ochranný krajinný koridor koncepčně vycházejí z „Plánu péče CHKO Orlické hory na období 2015 - 2024“,
kde jsou podrobně popsány důvody, proč by výše uvedené záměry měly negativní vliv na cenný krajinný
ráz. Mezi ně patří zejména:
- v případě větrných elektráren narušení siluety přírodních terénních horizontů, které jsou identifikovány
jako zásadní, pozitivní a významný znak krajinného rázu oblasti 11 - Orlicko
- v případě větrných elektráren možné střety s chráněnými druhy živočichů (ptactvo, netopýři)
- v případě solárních parků narušení drobného měřítka krajiny, které je identifikováno jako zásadní,
pozitivní a významný znak krajinného rázu oblasti 11 - Orlicko
- v případě solárních parků značné omezení prostupnosti krajiny
Územní vymezení ochranného krajinného koridoru (OKK) v rámci řešeného území je totožné s
rozsahem oblasti krajinného rázu 11 - Orlicko v podobě, kterou vymezují ZÚR KHK (do ochranného
krajinného koridoru spadají podoblasti 11a - Orlické hory a 11b - Podorlicko). Celé katastrální území Velký
Uhřínov se v tomto ochranném koridoru OKK nachází. K tomu je třeba doplnit, že umisťování větrných
elektráren je v principu možné jen v plochách výroby, kde je takové využití přípustné V katastrálním území
Velký Uhřínov je identifikována pouze plocha výroby Vx, jejíž regulativ umístění větrné elektrárny
neumožňuje. Návrh nebude na základě tohoto stanoviska upravován, ochrana kulturních památek je
změnou č.1 ÚP zajištěna.
Ad 2/ Výše uvedený odstavec není z územního plánu vyjmut, nýbrž se pouze škrtá z kapitoly "3. 3 Vymezení
zastavitelných ploch" a je zařazen do kapitoly "10/ Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření
změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování", ve srovnávacím textu v tabulce na straně
c.34 jako podmínka pro pořízení územní studie pro zastavitelnou plochu Z3. V této kapitole má větší
opodstatnění, jsou zde uvedeny podmínky pro všechny studie, nemá smyslu tuto podmínku uvádět v
kapitole vymezení zastavitelných ploch. Návrh nebude na základě tohoto stanoviska upravován, ochrana
kulturních památek je změnou č. 1 ÚP zajištěna.

5. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Orlické hory
Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
stanovisko č. j. 01472/OH/15 ze dne 12. 11. 2015, vyřizuje Jakoubková
doručeno dne 12. 11. 2015, zaevidováno pod č. j. 31851/15-Cir
Po prostudování předložených materiálů a vlastních šetřeních v terénu je stanovisko Agentury k návrhu Změny č. 1
ÚP Liberk následující:
1. Do obsahu návrhu Změny č. 1 ÚP Liberk požadujeme zapracovat:
a) Připomínky k nově vymezenému zastavěnému území:
-

nesouhlasíme s navrhovaným způsobem využití stabilizovaných ploch v nově vymezeném zastavěném území
především u rozptýlené zástavby na území CHKO Orlické hory, konkrétně s navrhovaným výhradním využitím pro
účely bydlení (jako Bv – plochy bydlení venkovského typu, resp. Bx - plochy bydlení venkovského typu rozptýlené)
z důvodu možnosti narušení charakteristického typu osídlení nepřiměřeným rozvojem
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-

požadujeme stanovit využití stabilizovaných ploch v zastavěném území rozptýlené zástavby na území CHKO Orlické
hory dle aktuálního stavu využití řešeného území, a to tak, že jako plochy bydlení (s využitím Bv či Bx) budou
vymezeny pouze zastavěné pozemky (objekty obytných i hospodářských stavení, zpevněné plochy, drobné stavby
navazující na hlavní objekty, atd.) a pozemky soukromých zahrad a sadů a další nezastavěné pozemky uvnitř
vymezeného zastavěného území budou vymezeny jako plochy Zs – zeleň – soukromá a vyhrazená z důvodu zachování
charakteru rozptýlené zástavby objektů na rozsáhlých pozemcích, tvořené shluky objektů či zcela izolovanými
staveními ve volné krajině

-

obdobným způsobem požadujeme rozčlenit i zastavěné území jednotlivých kompaktnějších částí obcí. Některé
nezastavěné neoplocené pozemky charakteru luk či sadů uvnitř zastavěného území požadujeme zařadit do ploch
soukromé (ZS) nebo veřejné zeleně (ZV). Současné grafické znázornění zastavěného území jednolitou červenou
plochou, by umožňovalo zastavovat proluky mezi stávající zástavbou bez jakékoliv regulace. Z obcí by postupně
vymizely plochy zeleně. Plochy sídelní zeleně požaduje ve výkrese vyznačit především v okolí vodních toků, na
terénních hranách, horizontech, v okolí kulturních památek, sakrálních objektů a areálů pro zemědělské
hospodaření.

-

požadujeme, aby stabilizované plochy s využitím bydlení (Bv, Bx) měly takovou výměru, že kromě stávajícího objektu
nebude možné do této plochy umístit už žádný další objekt z důvodu zachování charakteristické struktury osídlení a
ochrany před nadměrným zahuštěním zástavby – tento požadavek se vztahuje především na rozptýlenou zástavbu
mimo souvisle zastavěné území sídla Uhřínov pod Deštnou, konkrétně na stabilizované plochy v osadách Malý
Uhřínov, Podolí, Tisovec, Hutě, Kamenec, Zadní a Přední Ochoz a v Antoniině údolí.

-

požadujeme dle aktuálního stavu využití řešeného území stanovit rozdílné využití stabilizovaných ploch (tedy
vyznačit pozemky soukromých zahrad a sadů a další nezastavěné pozemky uvnitř vymezeného zastavěného území
jako plochy Zs – zeleň – soukromá a vyhrazená) i v nově vymezeném zastavěném území sídla Uhřínov p.D., a to na
jeho severozápadním a severním okraji, v okolí obecního rybníka a v samostatných enklávách severně a východně od
souvislého zastavěného území a dále na východním okraji oddělit plochy bydlení (Bv, Bx) od areálu statku (Vx)
plochami s využitím Zs (zeleň – soukromá a vyhrazená) – důvodem tohoto požadavku je zachování přirozených
proluk mezi stávajícími stavbami a umožnění pozvolného přechodu kompaktní zástavby Uhřínova p.D. do volné
krajiny (viz níže v textu)

-

v několika případech bylo zjištěno, že jako zastavěné území byla vymezená stará zbořeniště. Některá z těchto
zbořenišť jsou umístěna v lesním komplexu, jsou porostlá vzroslou zelení, bez přístupu. Na těchto plochách se
nepředpokládá obnova zástavby, proto je požadujeme ze zastavěného území vyjmout.

-

požadujeme v bodu 1.25 doplňujícím podkapitoly a texty do kapitoly „6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití“, podkapitoly „Zs – zeleň – soukromá a vyhrazená“ doplnit v odstavci Podmíněně přípustné využití
ve všech bodech text „…a na území CHKO Orlické hory za podmínky, že nebude narušen krajinný ráz a další zájmy
ochrany přírody“ a v odstavci Nepřípustné využití text „- oplocení na území CHKO Orlické hory“

b) požadujeme v souladu s § 18 odst. 5 novely stavebního zákona stanovit výčet staveb, které je vyloučeno umísťovat
v nezastavěném území, a to konkrétně tyto stavby: typové ocelové a textilní haly, montované typizované dřevostavby
k zemědělským či skladovacím účelům, objekty staveništních buněk, montované stavby chatek z likvidovaných dětských
táborů, oplocení, které narušuje krajinný ráz a nad míru omezuje prostupnost krajiny, maringotky a další mobilní stavby,
kryté jízdárny.
2. Do obsahu návrhu Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Liberk požadujeme zapracovat:
a) požadujeme v kapitole „4/ Koncepce veřejné infrastruktury“, podkapitole „4. 2 Technická infrastruktura“ – „4. 2. 6
Vodní toky a plochy“ v odstavci Velký Uhřínov nahradit text „Navrhovány dvě vodní plochy (Z1 a Z49).“ textem
„Navrhována jedna vodní plocha (Z1).“, neboť plocha Z49 již byla zrealizována.
b) požadujeme v kapitole „6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, podkapitole „Zs – zeleň –
soukromá a vyhrazená“ doplnit v odstavci Podmíněně přípustné využití ve všech bodech text „…a na území CHKO
Orlické hory za podmínky, že nebude narušen krajinný ráz a další zájmy ochrany přírody“ a v odstavci Nepřípustné
využití text „- oplocení na území CHKO Orlické hory“
c) požadujeme v kapitole „6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, podkapitolách „Bv – plochy
bydlení venkovského typu“ a „Bx – plochy bydlení venkovského typu rozptýlené“ doplnit v odstavci Podmíněně
přípustné využití text „- oplocení na území CHKO Orlické hory pouze za podmínky, že nebude narušen krajinný ráz a
prostupnost krajiny“
3. Do grafické části návrhu Změny č. 1 ÚP Liberk požadujeme zapracovat:
a) požadujeme změnit v k.ú. Malý Uhřínov funkční využití z bydlení venkovského typu (Bx) na zeleň soukromou a
vyhrazenou (Zs) u pozemků p.č. 5122, 5102, 5556, 5421, 526, 527/1, 5006, 5272, 5265, 5357, st.27, 5001, 5002,
5038, 5043, 5552, 5014, 5010, st.116, 150 a 436
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b) požadujeme změnit v k.ú. Velký Uhřínov funkční využití z bydlení venkovského typu (Bx) na zeleň soukromou a
vyhrazenou (Zs) u pozemků: jižní část p.č. st.98/2, 1020/1, 1020/2, 1202, 1272, 1273, 1498/1, 1366/1, st.156/2,
1591, 1678/4, severní část p.č.1678/1, 1604/2, 1816/4, 1965/2, 566/1, 566/2, 554/2, 554/3, 554/4, st.26, 2847, 430,
445/1, 445/2, severní část p.č.426/5, 751, 755/2, 746/4, 746/1, S a SZ část p.č. 896/3, 724/1, 722, dvě třetiny
p.č.2504 a 2444/5
c) požadujeme změnit v k.ú. Bělá u Liberka funkční využití z bydlení venkovského typu (Bx) na zeleň soukromou a
vyhrazenou (Zs) u pozemků p.č. 3364, 3337, severní část p.č. 3139, 3080, 3543, 3544, 3456/1, 3456/2, 3350, 3155,
jižní polovina 3264, č.st. 80, č.st.75, č.st.78
d) požadujeme úpravu zákresu hranice nadregionálního biocentra NBC 86 Sedloňovský vrch – Topielisko dle Plánu ÚSES
Orlické hory z roku 2013. V předloženém návrhu Změny č.1 ÚP Liberk je hranice výše uvedeného nadregionálního
biocentra zakreslena dle ZÚR Královéhradeckého kraje. Plánem ÚSES Orlické hory z roku 2013 však došlo ke
zpřesnění hranice a nově je hranice tohoto biocentra vymezena po severní hranici k.ú. Velký Uhřínov
e) požadujeme zahrnout do regionálního biocentra RBC 509 Antoniino údolí i 2 zbořeniště (p.č.st. 131 a 155 v k.ú. Malý
Uhřínov) a zrušit kolem těchto pozemků zastavěné území. Stavby zde již reálně neexistují, jde o sotva patrná
zbořeniště a nikdy nedojde k jejich obnově.
f) požadujeme opravit zjevné nesrovnalosti v grafické části, kdy se funkční využití pozemků neshoduje se skutečností:
p.p.č. 5335 v k.ú. Malý Uhřínov – remízek v louce, v němž se nachází objekt , vyznačit jako zastavěné území; p.p.č.
5453 v k.ú. Malý Uhřínov a 578/1, 578/5 a 578/6 v k.ú. Velký Uhřínov – vodní nádrže, zaznačit v grafice funkční
využití W – plochy vodní a vodohospodářské; p.p.č. 1435 a 1489 v k.ú. Velký Uhřínov – není to les, ale louka, zaznačit
v grafice funkční využití Nzl – plochy zemědělské louky a pastviny; p.p.č.2281/, 2282 a další pozemky v k.ú. Velký
Uhřínov využívané pro lyžařský areál Kamenec - zaznačit v grafice funkční využití Osz – plochy občanského vybavení
– tělovýchovná a sportovní zařízení zimní sporty; p.p.č. 2183/2 v k.ú. Velký Uhřínov (hřiště) - zaznačit v grafice
funkční využití Os – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
g) požadujeme zařadit pozemky s novostavbami do stabilizovaných ploch bydlení
h) požadujeme zrevidovat a smysluplně opravit vymezení linie ochranného krajinného koridoru OKK – v některých
případech zde není zahrnuta část území CHKO Orlické hory (např. Přední a Zadní Ochoz) – ideálním řešením je
ztotožnit tuto linie s hranicí správního území obce
Na základě jednání a dohodnutých úprav bylo vydáno dotčeným orgánem souhlasné stanovisko č. j. 00738/OH/16
ze dne 3. 8. 2016. Specifikace úprav (odůvodnění analogicky stanovisko č. 1 - Městský úřad RK, OVŽP - životní
prostředí):
Dotčený orgán ve svém stanovisku vznesl nesouhlasné připomínky k nově vymezenému zastavěnému území.
Jednalo se zejména o požadavky na zmenšení zastavitelných ploch nebo o jejich rozčlenění na více ploch s
rozdílným funkčním využitím, a to v rozptýlené i v kompaktní zástavbě. Účelem bylo zajistit prostorovou regulaci v
již stabilizovaném území, aby nedocházelo k zastavování proluk v zástavbě, nepřiměřenému zahušťování zástavby,
které by vedlo ke změně relativně dochované urbanistické struktury horských a podhorských vsí. Na druhou
stranu požadovala Agentura vymezit plochy zeleně v sídlech v místech, kde není nová zástavba z urbanistického,
krajinářského i hlediska pohody bydlení žádoucí. A to zejména v nivách, na horizontech, v okolí sakrálních objektů
či v okolí areálu pro zemědělské hospodaření. Byly vzneseny požadavky na stanovení koeficientů zastavění. Cílem
bylo ochránit hodnoty krajinného rázu lokality, pro něž byla chráněná krajinná oblast v území vyhlášena (ust. § 12
zákona). Zároveň bylo označeno několik zbořenišť, většinou na nepřístupných pozemcích v lesních komplexech,
kde je obnovení zástavby nežádoucí. Důvodem byla zejména špatná přístupnost těchto pozemků, neexistence
inženýrských sítí, existence zapojených přírodních biotopů s potenciálním výskytem chráněných druhů rostlin i
živočichů. Obnovení zástavby na těchto zbořeništích by bylo v rozporu se základními ochrannými podmínkami ve
smyslu ust. § 26 zákona. Dalším požadavkem Agentury ve stanovisku k návrhu změny (stejně jako ve stanovisku k
návrhu zadání změny č. j. 00244/OH/14 ze dne 14. 3. 2014) byla prvků ÚSES dle aktuálního plánu ÚSES,
zpracovaného firmou Ageris s.r.o. v roce 2013. Tento podklad byl poskynut v rámci údajů o území. Jelikož se
názory Agentury, zpracovatele a úřadu územního plánu na vymezení zastavitelného území ne zcela shodovaly,
proběhla v jarních měsících roku 2016 koordinační schůzka, z níž byl pořízen zápis. Při dalších opakovaných
jednáních mezi Agenturou a zpracovatelem, která probíhala především konzultačních mailovou formou, se
dospělo ke kompromisnímu řešení, jež je zahrnuto v upraveném návrhu Změny č. 1 Územního plánu Liberk.
Zastavěné území v rozptýlené zástavbě bylo redukováno. Byla zrušena zastavitelnost ploch v okolí kostelů a
kapliček, obdobně jako nepřístupných zbořenišť. Zároveň byly stanoveny maximální koeficienty zastavěnosti a
minimální koeficienty zeleně u ploch bydlení venkovského typu Bv, ploch bydlení venkovského typu rozptýlené Bx
a ploch bydlení v rodinných domech Bi. Do textové části územního plánu byla zařazena kapitola popisující
charakter a strukturu zástavby v dané lokalitě, tj. charakteristickou parcelaci i tradiční architektonické řešení
staveb v regionu. Vymezení zastavěného a zastavitelného území, včetně podmínek prostorového uspořádání a
ochrany krajinného rázu považujeme za dohodnuté. Dle mínění dotčeného orgánu je zastavitelné územní
vymezeno tak, že potenciální výstavbou nedojde výrazné změně krajinného rázu lokality ani k nepřiměřenému
zásahu do přírodního prostředí místa.
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Vymezení ÚSES bylo v maximální možné míře vymezeno ve Změně č. 1 ÚP Liberk dle Plánu ÚSES CHKO Orlické
hory, který byl Správou CHKO pořizovateli poskytnut (odborný podklad, který je v současné době nejaktuálnějším
podkladem vymezení prvků ÚSES všech úrovní pro území Chráněné krajinné oblasti Orlické hory), co se týká prvků
regionálního a nadregionálního významu je však pořizovatel vázán nadřazenou dokumentací, tj. Zásadami
územního rozvoje Královéhradeckého kraje, ačkoliv dotčený orgán považuje úpravu vymezení výše uvedených
prvků ÚSES v Plánu ÚSES CHKO Orlické hory za zpřesnění vymezení daného ZÚR. Případná úprava těchto prvků
bude uvedena v územním plánu jeho další změnou až po nabytí účinnosti Aktualizace č. 1 ZÚR Královehradeckého
kraje.

5. 2. 2

Souhlasná stanoviska dotčených orgánů

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou – odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí - vodní
hospodářství, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
stanovisko č. j. OVŽP-27509/15-383/2015/Zs ze dne 13. 11. 2015, vyřizuje Ing. Šťastný, Ing. Synková, Ing. Langerová
doručeno dne 13. 11. 2015, zaevidováno pod č. j. OVŽP-31993/2016-Cir
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství - lesní
hospodářství, ochrana přírody a krajiny, technická ochrana životního prostředí
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
stanovisko č. j. 29525/ZP/2015 ze dne 12.11.2015, vyřizuje Ing. Kateřina Marková
doručeno dne 13. 11. 2015, zaevidováno pod č. j. OVŽP-31886/15-Cir
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Habrmanova 19poštovní přihrádka 9, 501 01 Hradec Králové
stanovisko č. j. S-KHSHK 29760/2015/HOK.RK/Li ze dne 4. 11. 2015, vyřizuje Ing. Libotovský Martin
doručeno dne 4. 11. 2015, zaevidováno pod č. j. OVŽP-30722/15-Cir
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou
Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
stanovisko č. j. HSHK-5160-2/2015 ze dne 13.10.2015, vyřizuje nprap. Josef Jakl, nprap. Michal Fryč
doručeno dne 14. 10. 2015, zaevidováno pod č. j. OVŽP 28652/15-Cir
Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
stanovisko č. j. 1597/550/15-Hd, 66186/ENV/15, vyřizuje Ilona Heroldová
doručeno dne 24. 9. 2015, zaevidováno pod č. j. OVŽP-26701/15-Cir
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité
infrastruktury
Teplého 1899, 530 02 Pardubice
stanovisko č. j. MOCR 15407-612/2015-6440 ze dne 21.10.2015, vyřizuje Zuzana Jakoubková
doručeno dne 21. 10. 2015, zaevidováno pod č. j. 29363/15-Cir
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
stanovisko č. j. MPO 45925/2015 ze dne 29. 9. 2015, vyřizuje Košatka
doručeno dne 7. 10. 2015, zaevidováno pod č. j. OVŽP-27904/15-Cir
Obvodní báňský úřad
Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové
stanovisko č. j. SBS 29724/2015/OBÚ-09/1 ze dne 24.9.2015, vyřizuje Ing. Rudolf
doručeno dne 25. 9. 2015, zaevidováno pod č. j. OVŽP-26870/15-Cir
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Pardubice
Teplého 1899, 530 02 Pardubice
viz.Ministerstvo obrany ČR, MOCR 15407-612/2015-6440 ze dne 21. 10. 2015

5. 2. 3

V dané lhůtě nevyužil uplatnit své stanovisko:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
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Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Liberk

Vyhodnocení pořizovatele: Návrhem Změny č. 1 ÚP Liberk nejsou poškozovány veřejné zájmy hájené tímto
dotčeným orgánem, Změnou č. 1 není koncepce veřejné infrastruktury v oblasti dopravní infrastruktury stanovená
platným ÚP Liberk měněna (včetně silnic II. a III.třídy).
Ministerstvo dopravy ČR, odbor strategie – územní plánování
Nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
Vyhodnocení pořizovatele: Návrhem Změny č. 1 ÚP Liberk nejsou poškozovány veřejné zájmy hájené tímto
dotčeným orgánem (dálnice a silnice I.třídy se na uvedeném území nenacházejí, letecká, drážní ani vodní doprava
není na uvedeném území provozována).
Státní pozemkový úřad - pobočka Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Vyhodnocení pořizovatele: Návrhem Změny č. 1 ÚP Liberk nejsou poškozovány veřejné zájmy hájené tímto
dotčeným orgánem, změna územního plánu je v souladu s pozemkovými úpravami v území. Změna č. 1 prověřila
jednotlivé koncepce stanovené Územního plánu Liberk ve vztahu k Plánu společných zařízení z KPÚ v katastrálních
územích Malý Uhřínov, Prorubky a Rampuše a v této souvislosti upravuje vymezení některých zastavěných a
stabilizovaných ploch na podkladu nových katastrálních map. Požadavek zahrnutí pozemku parc. č. 3066/1 v k. ú.
Rampuše do zastavitelné plochy Z40 řeší Změna č. 1 vymezením nové zastavitelné plochy Z50 s rozdílným
způsobem využití Bi - plocha bydlení v rodinných domech, která na zastavitelnou plochu Z40 vymezenou Územním
plánem Liberk navazuje.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj
Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové 7
Vyhodnocení pořizovatele: Návrhem Změny č. 1 ÚP Liberk nejsou zasaženy a tedy ani poškozovány veřejné zájmy
hájené tímto dotčeným orgánem (nejsou ztíženy nebo znemožněny podmínky veterinární péče).
Státní energetická inspekce, územní inspektorát
Wonkova 1143, 500 02 Hradec Králové
Vyhodnocení pořizovatele: Návrhem Změny č. 1 ÚP Liberk nejsou poškozovány veřejné zájmy hájené tímto
dotčeným orgánem (v území se změnou územního plánu neumisťují ani nemění zdroje energie, distribuční
soustavy určené k distribuci elektrické energie a plynu, ani rozvodná tepelná zařízení).
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, regionální centrum
Piletická 57, 500 03 Hradec Králové
Vyhodnocení pořizovatele: Návrhem Změny č. 1 ÚP Liberk nejsou zasaženy a tedy ani poškozovány veřejné zájmy
hájené tímto dotčeným orgánem (v území nejsou provozovány ani navrhovány činnosti související s využíváním
jaderné energie ani činnosti vedoucí k ozáření).

5. 2. 4

Souhlasná stanoviska dotčených orgánů po úpravě návrhu Změny č. 1 na základě dohody při jednání
dne 8. 2. 2016:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou – odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
stanovisko č. j. OVŽP-17747/2016-3538/2016/S ze dne 24. 6. 2016, vyřizuje Ing. Langerová
doručeno dne 27. 6. 2016, zaevidováno pod č. j. OVŽP-18653/16-Cir
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Orlické hory
Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
stanovisko č. j. 00738/OH/16 ze dne 3. 8. 2016, vyřizuje Marvanová

5. 2. 5

Připomínky sousedních obcí:

Sousední obce byly informovány o společném jednání k návrhu změny územního plánu Liberk, ve stanovené lhůtě
neuplatnily obce žádné připomínky. Jedná se o tyto obce:
-

Obec Orlické Záhoří
Obec Zdobnice
Město Rokytnice v Orlických horách
Obec Pěčín
Obec Javornice
Město Rychnov nad Kněžnou - rada města vzala návrh Z1 ÚP Liberk na vědomí
Obec Lukavice
Obec Skuhrov nad Bělou
Obec Osečnice
Obec Deštné v Orlických horách
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Vyhodnocení pořizovatele: Návrh Změny č. 1 Územního plánu Liberk nepoškozuje zájmy sousedních obcí, protože
v něm nejsou navrhovány místní záměry, které by mohly sousední obce ovlivnit. Nadmístní záměry, které jsou ve
změně ÚP řešeny, jsou vymezeny v ZÚR KHK (ÚSES).
Pořizovatel zaslal návrh Změny č. 1 ÚP Liberk také úřadu územního plánování sousední ORP Dobruška. Městský
úřad Dobruška, odbor rozvoje města, se nevyjádřil.
Obec Liberk - obec, pro kterou je změna územního plánu pořizována - starosta obce upozornil na společném
jednání, že plocha vodojemu lokalizovaná v lokálním biocentru LBC 10 je nesprávně označena funkcí bydlení
(viz.zápis ze společného jednání). Tato skutečnost byla prověřena a návrh Změny č. 1 ÚP Liberk bude v této části
upraven - plocha bude vymezena s funkčním využitím technická vybavenost.

5. 2. 6

Stanovisko Krajského úřadu dle § 50 odst. 7:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
stanovisko č. j. 32268/UP/2015/Sm ze dne 4. 1. 2016, vyřizuje Ing. Radana Smolová
(pořizovatelem text zkrácen)
Na základě posouzení předloženého návrhu Změny č. 1 Územního plánu Liberk, podle ustanovení § 50 odst. 7
stavebního zákona, tedy z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou
územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor
územního plánování a stavebního řádu, tímto sděluje, že neshledal takové nedostatky, které by neumožňovaly přistoupit
k řízení o Změně č. 1 Územního plánu, dle ustanovení § 52 stavebního zákona.

5.3.1

Soulad se stanovisky dotčených orgánů, uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu Změny
č. 1 Územního plánu Liberk (17.10.2016)

Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou (dále jen "pořizovatel"), jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil
podaná stanoviska dotčených orgánů a připomínky sousedních obcí následovně:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
stanovisko č. j. KUKHK-29125/RG/2016-2 ze dne 18.10.2016, vyřizuje Mgr.Jolana Dioszegi
doručeno dne 19.10.2016, zaevidováno pod č. j. OVŽP-30026/2016-Cir
S předloženým Návrhem změny č.1 ÚP Liberk lze z hlediska zájmů památkové péče souhlasit při zohlednění níže
navržených požadavků: Snížení nově nastavené maximální výškové hladiny zástavby u ploch Os z 12m na 10m a snížení
koeficientu zastavění z 0,5 na 0,3.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a zpracovatelem změny územního plánu požadavek dotčeného
orgánu respektují a návrh změny územního plánu byl upraven. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochy, které jsou
vymezeny na pozemcích obce a regulativ byl konzultován v rámci veřejného projednání, jedná se o nepodstatnou
úpravu, kterou nebudou ovlivněny nebo negativně zasaženy zájmy jiných osob.

6

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. b)
Pokud nebude změna územního plánu posuzována z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území, tato skutečnost
se zde konstatuje.
Zpracovává projektant.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako
příslušný správní orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve svém stanovisku
k návrhu Zadání Změny č. 1 Liberk (č. j. 3046/ZP/2014 - Hy) neuplatnil požadavek na posouzení vlivů na životní prostředí.
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Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Liberk

Krajský úřad jako příslušný správní orgán dle § 77a odst. 4 a §78 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), ve svých stanoviscích k návrhu Zadání Změny
č. 1 Liberk (č. j. 2668/ZP/2014 – stanovisko k části území, která leží mimo CHKO Orlické hory a č. j. 00244/OH/14) vyloučil
negativní vliv řešení Změny č. 1 na území evropsky významné lokality uvedené v národním seznamu evropsky významných
lokalit (nařízení vlády č. 132/2005 Sb.) nebo na vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.
Z výše uvedených důvodů nebylo s ohledem na ustanovení § 47 odst. 3 stavebního zákona vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území zpracováno.

7

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO
ZÁKONA
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. c)
Nebude-li stanovisko vydáno, tato skutečnost se zde konstatuje.
Uvádí pořizovatel.
Uvedla: Ing. Pavlína Ciranová, oprávněná úřední osoba pořizovatele, jímž je Městský úřad Rychnov nad Kněžnou;
srpen 2016

Vzhledem k tomu, že vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Liberk na udržitelný rozvoj území se
nezpracovávalo, stanovisko nebylo příslušným úřadem vydáno.

8

SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5
STAVEBNÍHO ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ,
POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. d)
Nebude-li stanovisko vydáno, tato skutečnost se zde konstatuje.
Uvádí pořizovatel.
Uvedla: Ing. Pavlína Ciranová, oprávněná úřední osoba pořizovatele, jímž je Městský úřad Rychnov nad Kněžnou;
srpen 2016

Vzhledem k tomu, že vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Liberk na udržitelný rozvoj území se
nezpracovávalo a stanovisko nebylo příslušným úřadem vydáno, není tato kapitola zpracována.

9

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. e)
Zdůvodnění všech částí návrhu změny územního plánu v členění podle textové části („výroku“).
Zpracovává projektant.

9. 1

Vymezení řešeného území

Vzhledem k tomu, že v rámci řešení Změny č. 1 byla prověřena nutnost aktualizace vymezení zastavěného území,
které vychází ze skutečného stavu zastavěnosti území a jeho reálného využívání, zjištěného terénním průzkumem a
z evidence zastavěných ploch a nádvoří v katastru nemovitostí, je řešeným územím správní území obce Liberk, jenž zahrnuje
katastrální území Liberk, Bělá u Liberka, Hláska, Rampuše, Malý Uhřínov a Velký Uhřínov.

9. 2

Odůvodnění stanovené koncepce rozvoje území

Územní plán Liberk stanovuje jednotlivé koncepce rozvoje území pro každé sídlo v území zvlášť. Změna č. 1
nemění stanovené koncepce rozvoje území sídel Liberk, Bělá, Hláska, Velký Uhřínov a Rampuše.
Změna č. 1 mění koncepci rozvoje území sídla Malý Uhřínov. Územní plán Liberk v tomto sídle neuvažuje jeho
rozvoj. Takový přístup je Změnou č. 1 vyhodnocen jako nekoncepční a v nesouladu s cílem územního plánování, jež spočívá
ve vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Změna č. 1 pro sídlo Malý Uhřínov stanovuje
koncepci, která brání zániku a úpadku historicky cenné urbanistické struktury rozptýlené zástavby podhorského charakteru,
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do určité míry tuto strukturu rozvíjí v souladu s cíli a úkoly územního plánování a zároveň ji chrání jako urbanistickou,
architektonickou a civilizační hodnotu před nadměrným či nekoncepčním rozvojem.

9. 3

Odůvodnění stanovené urbanistické koncepce

Změna č. 1 respektuje zásady urbanistické koncepce správního území obce Liberk stanovené Územním plánem
Liberk vyjma sídla Malý Uhřínov (odůvodnění viz níže). Změna č. 1 zároveň rozvíjí stanovenou urbanistickou koncepci ve
smyslu upřednostnění vymezování ploch přestavby na plochách devastovaných či architektonicky, esteticky a urbanisticky
nevhodně využívaných (brownfields). Důvodem vymezování ploch přestavby na plochách brownfields je zmírnění či
vyloučení negativních vlivů nevhodně využívaných či devastovaných ploch na estetickou funkci sídel, na životní prostředí či
krajinný ráz. Změna č. 1 zároveň upravuje zásady urbanistické koncepce ve smyslu umožnění vymezování zastavitelných
ploch s rozdílným způsobem využití Vx - plochy výroby a skladování se specifickým využitím pro rozšíření stávajících
zemědělských či výrobních areálů. Územní plán Liberk takové plochy vymezoval (plocha přestavby Z30 a zastavitelná plocha
Z31) v rozporu se stanovenou urbanistickou koncepcí, Změna č. 1 touto úpravou uvádí výše zmíněné záměry do souladu s
urbanistickou koncepcí správního území obce Liberk.
Veškeré zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené Změnou č. 1 jsou vymezeny v souladu s pozměněnou
urbanistickou koncepcí.
Změna č. 1 zároveň upravuje rozdílný způsob využití některých stabilizovaných ploch tak, aby řešení odpovídalo
skutečnému a aktuálnímu funkčnímu využití zastavěného i nezastavěného území.
S ohledem na urbanisticky cennou strukturu v jednotlivých sídlech Změna č. 1 ruší zastavitelnost některých
zastavitelných či stabilizovaných ploch vymezených Územním plánem Liberk, a to především z toho důvodu, že tyto plochy
nebyly vymezeny v souladu s urbanistickou koncepcí, či dílčími koncepcemi stanovenými Územním plánem Liberk (jedná se
zejména o nekoncepčně vymezené stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití Bv - plochy bydlení venkovského typu
v Bělé).

9. 3. 1

Odůvodnění stanovené urbanistické koncepce sídla Malý Uhřínov

Vývoj osídlení a urbanistické struktury

Zákres Malého Uhřínova ve Stabilním
katastru - mapováno roku 1840

Malý Uhřínov 1953

Malý Uhřínov 2009

Urbanistická struktura sídla Malý Uhřínov je tvořena typickou zástavbou pro podhůří Orlických hor. Jádro tvoří
shluk několika staveb na rozsáhlých pozemcích se vzrostlou zelení, která volně přechází do volné krajiny. Přestože je
zástavba rozptýlená, je tento sídelní útvar jasně patrný. Kromě tohoto jádra lze však v rámci území nalézt mnoho dalších
sídelních enkláv v podobě jak zcela izolovaných staveb ve volné krajině, tak menších shluků čítajících 2 - 3 objekty. Tyto
stavby slouží funkčně jak k bydlení, tak k rekreaci.
Odůvodnění stanovené urbanistické koncepce
/ b.26 /

ŽALUDA, projektová kancelář

textová část

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Liberk

Změna č. 1 mění urbanistickou koncepci stanovenou Územním plánem Liberk z důvodu, že stanovené zásady
neumožňovaly (resp. přímo vylučovaly) jakýkoliv rozvoj sídla Malý Uhřínov. Změna č. 1 však nepovažuje vývoj tohoto sídla
za definitivně ukončený. Změna č. 1 chápe urbanistickou strukturu sídla jako historicky velmi cennou, přičemž je třeba dbát
na ochranu této hodnoty, ale současně zabránit jejímu úpadku a následnému zániku. Z tohoto důvodu je Změnou č. 1
umožněn rozvoj sídla Malý Uhřínov, vždy v souladu s ostatními zásadami stanovené urbanistické koncepce.

9. 4

Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

V souladu s platnými předpisy na úseku územního plánování jsou Změnou č. 1 respektovány všechny plochy
s rozdílným způsobem využití. Změna č. 1 zároveň vymezuje dvě nové plochy s rozdílným způsobem využití:
Plochy zeleně - jsou plochy s vysokým podílem zeleně, vodních ploch a toků v zastavěném i nezastavěném území a
v plochách změn v krajině.
•

Zeleň - soukromá a vyhrazená (Zs) - jsou vymezeny především na plochách soukromých zahrad či sadů tam, kde
není účelné zahrnovat zeleň do ploch smíšených obytných, zejména z důvodu ochrany ploch zeleně vázaných na
volnou krajinu a systém mimosídelní zeleně před zastavěním. Umožněny jsou zde pouze stavby a zařízení zvyšující
jejich využití jakožto soukromých zahrad. Zároveň jsou takto vymezeny plochy v bezprostředním okolí
významných architektonických dominant (kostely v Liberku a ve Velkém Uhřínově) i dalších staveb sakrální
architektury (kaple v Prorubkách), za účelem vyloučení takové zástavby, která by mohla negativně ovlivnit
dominantní postavení uvedených staveb v obrazu sídla.

Plochy specifické – vojenské se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění zvláštních podmínek, které vyžadují
zejména pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu, civilní ochranu, vězeňství, sklady nebezpečných látek.
•

9. 5

Plochy specifické - určené pro účely AČR a obranu státu (X) – plocha vymezena na základě stanoviska MO ČR za
účelem funkční stabilizace pozemku a vojenského objektu pro účely AČR a obranu státu jihozápadně od sídla
Rampuše.

Odůvodnění vyjmutí (zrušení) zastavitelných ploch a ploch přestavby vymezených
Územním plánem Liberk
Změna č. 1 vyjímá (ruší) následující zastavitelné plochy či plochy přestavby vymezené Územním plánem Liberk:

ozn.

k. ú.

plocha s rozdílným
způsobem využití

Z6

Prorubky

Bi - plocha bydlení
v rodinných domech

Z9

Prorubky

Bv - plocha bydlení
venkovského typu

Z28

Hláska

Os - plocha
občanského vybavení
- tělovýchovná a
sportovní zařízení

Z29

Hláska

Bv - plocha bydlení
venkovského typu

ŽALUDA, projektová kancelář

odůvodnění vyjmutí (zrušení) zastavitelné plochy či plochy
přestavby
V ploše byly realizovány objekty zanesené do katastru nemovitostí Změna č. 1 plochu hodnotí jako stabilizovanou a v této souvislosti
zároveň na hranicích dotčených parcel aktualizuje zastavěné území.
Zadní trakt zastavitelné plochy již není po realizaci stavby a
digitalizaci katastrální mapy využitelný. Jižní část lokality je vhodné
ponechat nezastavěnou, protože nová zástavba by mohla mít
významný negativní vliv na architektonickou hodnotu sídla (kaple
Panny Marie). Proto je ve zbývající části plochy Změnou č. 1
vymezena plocha přestavby Z-P65 s rozdílným způsobem využití NZl
(plocha zemědělská - louky a pastviny), která představuje návrat do
ZPF.
V části plochy byly realizovány objekty zanesené do katastru
nemovitostí - Změna č. 1 tuto část hodnotí jako stabilizovanou a
v této souvislosti zároveň na hranicích dotčených parcel aktualizuje
zastavěné území. Nevyužitá (jižní) část plochy je Změnou č. 1
prověřena jako nevhodná k výstavbě nových objektů určených k
bydlení (blízkost kaple Panny Marie), a proto je zde vymezena
plocha přestavby Z-P64 s rozdílným způsobem využití Zs - plocha
zeleně - soukromá a vyhrazená.
Plocha je vyjmuta na základě žádosti obce s ohledem na dostatečné
množství stabilizovaných ploch daného rozdílného způsobu využití
(Os). Plocha je nahrazena plochou přestavby Z-P58 s rozdílným
způsobem využití NZl (plocha zemědělská - louky a pastviny) a
představuje návrat do ZPF.
Plocha je vymezena na místě stávajícího a funkčního fotbalového
hřiště a není vhodná k zástavbě. Plocha je Změnou č. 1 hodnocena
jako stabilizovaná plocha s rozdílným způsobem využití OS - plocha
občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení.
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ozn.

k. ú.

plocha s rozdílným
způsobem využití

Z30

Hláska

Vx - plocha výroby a
skladování se
specifickým využitím

Z45

Velký Uhřínov

Osz - plocha
občanského vybavení
- tělovýchovná a
sportovní zařízení zimní sporty

Z48

Velký Uhřínov

Bv - plocha bydlení
venkovského typu

Z49

Velký Uhřínov

W - plocha vodní a
vodohospodářská

9. 6

textová část

odůvodnění vyjmutí (zrušení) zastavitelné plochy či plochy
přestavby
V ploše je realizován objekt (zemědělská stavba) zanesený do
katastru nemovitostí - Změna č. 1 plochu hodnotí jako
stabilizovanou a v této souvislosti zároveň na hranicích dotčených
parcel aktualizuje zastavěné území.
Zastavitelná plocha pro realizaci lyžařské lanovky a sjezdovky je
zrušena a nahrazena stabilizovanou plochou s rozdílným způsobem
využití NL - plocha lesní. Za účelem výstavby lyžařské lanovky a
sjezdovky je Změnou č. 1 vymezena zastavitelná plocha Z60 (Osz plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení zimní sporty) severně od původní plochy Z45 na základě upravené
projektové dokumentace zmíněného záměru.
V ploše byly realizovány objekty (zemědělské stavby) s vydaným
územním rozhodnutím - Změna č. 1 plochu hodnotí jako
stabilizovanou s rozdílným způsobem využití Vx - plocha výroby a
skladování se specifickým využitím a v této souvislosti zároveň na
hranicích dotčených parcel aktualizuje zastavěné území.
V ploše již byly realizovány 3 vodní nádrže (p. č. 824/3, 824/4,
824/5) a dle stanoviska AOPK, SCHKO OH (č. j. 01472/OH/15) se již
s dalšími realizacemi vodních ploch v této lokalitě neuvažuje.

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině
Změna č. 1 vymezuje následující zastavitelné plochy:

ozn.

k. ú.

plocha s rozdílným
způsobem využití

Z50

Z51

Rampuše

Bi - plochy bydlení
v rodinných domech

Z52

Z54

Malý Uhřínov

Bv - plochy bydlení
venkovského typu

Z55

Z60
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Velký Uhřínov

Osz - plocha
občanského vybavení
- tělovýchovná a
sportovní zařízení zimní sporty

odůvodnění vymezení plochy, pozn.
Plocha vymezena z důvodu změny katastrální
mapy na podkladu KPÚ a doplnění zastavitelné
plochy Z40 s ohledem na optimální využití
pozemků a dopravní obslužnost.
Plocha vymezena z důvodu změny katastrální
mapy na podkladu KPÚ a doplnění zastavitelné
plochy Z40 s ohledem na optimální využití
pozemků a dopravní obslužnost.
Plocha vymezena z důvodu změny katastrální
mapy na podkladu KPÚ a doplnění plochy
přestavby Z44 s ohledem na optimální využití
pozemků a dopravní obslužnost.
Plocha navazuje na zastavěné území, je
dopravně dostupná, je v souladu se stanovenou
urbanistickou koncepcí ve smyslu umožnění
rozvoje Malého Uhřínova za současného
respektování
charakteru
území
(plocha
umožňuje posílení kompaktnosti jádra sídla,
zároveň však svojí rozlohou odpovídá rozvolněné
struktuře staveb na okolních pozemcích).
Plocha navazuje na zastavěné území, je
dopravně dostupná, je v souladu se stanovenou
urbanistickou koncepcí ve smyslu umožnění
rozvoje Malého Uhřínova za současného
respektování
charakteru
území
(plocha
umožňuje posílení kompaktnosti jádra sídla,
zároveň však svojí rozlohou odpovídá rozvolněné
struktuře staveb na okolních pozemcích).
Plocha vymezena náhradou za rušenou
zastavitelnou plochu Z45 pro realizaci lyžařské
lanovky a sjezdovky v trase dle aktuální
projektové dokumentace zmíněného záměru.

limity využití
půda II. tř.
ochrany ZPF
půda II. tř.
ochrany ZPF

-

-

-

II. + III. zóna
CHKO,
RBK ÚSES,
PUPFL,
OP PUPFL

ŽALUDA, projektová kancelář

textová část

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Liberk

ozn.

k. ú.

plocha s rozdílným
způsobem využití

Z62

Hláska

Bv - plocha bydlení
venkovského typu

Prorubky

Vx - plocha výroby a
skladování se
specifickým využitím

Z63

odůvodnění vymezení plochy, pozn.
Plocha je vymezena náhradou za rušenou plochu
přestavby Z29. Plocha navazuje na zastavěné
území a je dopravně dostupná.
Plocha je situována v návaznosti na zastavěné
území v jižní části obce. Představuje pás šířky
20 m
podél
jižní
hranice
stávajícího
zemědělského areálu a je vymezena na základě
žádosti vlastníka dotčených pozemků za účelem
umožnění výstavby zemědělského objektu
určeného zejména ke garážování zemědělské
techniky).

limity využití
-

půda II. tř.
ochrany ZPF,
OP vodního
zdroje III. st.,
OP silnice

Změna č. 1 vymezuje následující plochy přestavby:
k. ú.

plocha s rozdílným
způsobem využití

Z-P57

Bělá u Liberka

Bx - plocha bydlení
venkovského typu
rozptýlená

Z-P58

Hláska

NZl - plocha
zemědělská - louky a
pastviny

Z-P59

Liberk

Bv - plocha bydlení
venkovského typu

ozn.

Z-P67
Z-P68

Bělá u Liberka

NZl - plocha
zemědělská - louky a
pastviny

Z-P69

Z-P70

9. 7

Velký Uhřínov

NZl - plocha
zemědělská - louky a
pastviny

odůvodnění vymezení plochy, pozn.
Plocha přestavby je vymezena na pozemku
evidovaném v KN jako zbořeniště, je dopravně
dostupná, respektuje charakter rozptýlené
zástavby Bělé.
Plocha přestavby je vymezena na místě rušené
zastavitelné plochy Z28 (Os - plocha občanského
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení),
v sídle Hláska se nachází dostatečné množství
stabilizovaných ploch pro sport, vymezením
plochy Z-P58 dojde k návratu dotčených
pozemků do ZPF
Plocha přestavby vymezena v zastavěném území
z důvodu revitalizace devastované a nevhodně
využívané
plochy
brownfields
bývalého
zemědělského areálu. Plocha je dopravně
dostupné a ve vazbě na stávající strukturu
zástavby ovce Liberk.
Plochy přestavby jsou vymezeny z toho důvodu,
že zde Územní plán Liberk zcela nekoncepčně
vymezil rozlehlé stabilizované plochy s rozdílným
způsobem využití Bv - plochy bydlení
venkovského typu, přestože v plochách nebyla
realizována žádná stavební činnost.
Z důvodu ochrany krajinného rázu a i s ohledem
na urbanistickou strukturu sídla jsou tyto plochy
zcela nevhodné k zástavbě a Změna č. 1
vymezením ploch přestavby Z-P67, Z-P68, Z-P69
ruší jejich zastavitelnost.
Plochy přestavby jsou vymezeny s rozdílným
způsobem využití NZl - plochy zemědělské louky a pastviny a představují vyhodnocený
návrat do ZPF.
Plocha přestavby je vymezena z důvodu
zamezení výstavby v bezprostředním okolí
kostela sv. Vavřince ve Velkém Uhřínově, který
představuje
významnou
kulturní
a
architektonickou hodnotu obce, jejíž dominantní
postavení v rámci sídelní struktury by mohlo být
novou zástavbou negativně ovlivněno, čímž by
mohlo dojít k nenávratnému poškození obrazu
sídla.
Plocha přestavby představuje návrat do ZPF.

limity využití
OP PUPFL

-

OP silnice III. tř.,
telekomunikační
vedení
OP vodního
zdroje III. st.
OP vodního
zdroje III. st.,

OP vodního
zdroje III. st.,

-

Odůvodnění vymezení ploch jiného využití než stanovuje § 4 - 19 vyhlášky
č. 501/2006 Sb.

ŽALUDA, projektová kancelář
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textová část

Změna č. 1 vymezuje plochu s rozdílným způsobem využití Zs (plocha zeleně - soukromá a izolační). Tento rozdílný
způsob využití je Změnou č. 1 do Územního plánu Liberk zanesen vzhledem ke skutečnosti, že některé současné i
navrhované způsoby využití není možné do okruhu ploch uvedených ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území (dále jen „vyhlášky o obecných požadavcích“), ani při jejich podrobném členění zařadit. Zvláště z důvodu
upřesnění podmínek jejich využívání vzniká potřeba stanovit plochy s jiným způsobem využití, než stanoví § 4 až 19 vyhlášky
o obecných požadavcích.
Změna č. 1 je vymezuje následující plochy jiného využití, než stanovuje § 4 - 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb.:
ozn.

k. ú.

plocha s rozdílným
způsobem využití

Z-53

Hláska

Zs - plocha zeleně soukromá a izolační

Z-P66

Liberk

Zs - plocha zeleně soukromá a izolační

Z-P71

Velký Uhřínov

Zs - plocha zeleně soukromá a izolační

Z-P72

Z-P73

9. 8
Liberk.

Liberk

Zs - plocha zeleně soukromá a izolační

odůvodnění vymezení plochy, pozn.

limity využití

Plocha je vymezena z důvodu územní stabilizace
ploch soukromých zahrad charakteru malé
zahrádkářské kolonie jižně od sídla Hláska.
Plocha přestavby je vymezena z důvodu
zamezení výstavby v bezprostředním okolí
kostela sv. Petra a Pavla v Liberku. Ten byl od
doby nabytí účinnosti Územního plánu Liberk
prohlášen za Národní kulturní památku a
představuje zcela zásadní a významnou kulturní
a architektonickou hodnotu obce, jejíž
dominantní postavení v rámci sídelní struktury
by mohlo být novou zástavbou negativně
ovlivněno, čímž by mohlo dojít k nenávratnému
poškození obrazu sídla.
Plocha přestavby je vymezena z důvodu
zamezení výstavby v bezprostředním okolí
kostela sv. Vavřince ve Velkém Uhřínově, který
představuje
významnou
kulturní
a
architektonickou hodnotu obce, jejíž dominantní
postavení v rámci sídelní struktury by mohlo být
novou zástavbou negativně ovlivněno, čímž by
mohlo dojít k nenávratnému poškození obrazu
sídla.
Plocha přestavby je vymezena z toho důvodu, že
zde Územní plán Liberk zcela nekoncepčně
vymezil rozlehlou stabilizovanou plochu
s rozdílným způsobem využití Bi - plocha bydlení
v rodinných domech, přestože se jedná o
zahradu solitérního domu ve volné krajině.
Jakákoliv nová výstavba je v této lokalitě
s ohledem na ochranu přírodních hodnot
nežádoucí.
Plocha přestavby je vymezena z toho důvodu, že
zde Územní plán Liberk zcela nekoncepčně
vymezil rozlehlou stabilizovanou plochu
s rozdílným způsobem využití Os - plocha
občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní
zařízení, přestože se jedná o zahradu solitérního
domu ve volné krajině. Jakákoliv nová výstavba
je v této lokalitě s ohledem na ochranu
přírodních hodnot nežádoucí.

OP PUPFL,
telekomunikační
vedení

OP VN, OP
silnice III. třídy,
ÚAN II. kat.

-

OP silnice III.
třídy,
II. zóna CHKO
OH

-

Odůvodnění změny podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití
Změna č. 1 respektuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené Územním plánem

Změnou č. 1 jsou pro veškeré plochy s rozdílným způsobem využití zrušeny podmínky regulující tvarové řešení
zástavby (zejména podmínky tvaru a sklonu střech) z toho důvodu, že tyto regulativy neodpovídají podrobnosti územního
plánu a jejich stanovení není účelné.
Dále jsou Změnou č. 1 upraveny a doplněny podmínky prostorového uspořádání jednotlivých ploch s rozdílným
způsobem využití tak, aby nová zástavba odpovídala založené urbanistické struktuře sídel či rozptýlené zástavbě v území.
Jedná se především o stanovení minimální výměry pro vymezení stavebního pozemku, o stanovení maximálního koeficientu
/ b.30 /
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textová část

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Liberk

zastavěnosti či minimálního koeficientu zeleně. Jednotlivé hodnoty jsou Změnou č. 1 stanoveny na základě prostorové
analýzy stávajícího stavu a jednotlivé podmínky byly v průběhu projednávání Změny č. 1 konzultovány s dotčenými orgány
na úseku ochrany přírody a krajiny.
V souvislosti s prostorovým uspořádáním Změna č. 1 nově definuje lokální charakter a strukturu zástavby a
stanovuje podmínky jejich respektování při budoucí stavební činností v území. Realizaci záměrů výrazně odlišného
charakteru a struktury zástavby lze umožnit jen ve výjimečně odůvodněných případech při vyloučení negativního vlivu na
krajinný ráz.
Na základě stanoviska AOPK ČR, SCHKO OH (č. j. 01472/OH/15) k návrhu Změny č. 1 pro účely projednání dle § 50
Zákona č. 183/2006 Sb. jsou upraveny podmínky ploch s rozdílným způsobem využití Bv - plochy bydlení venkovského typu
a Bx - plochy bydlení venkovského typu rozptýlené upraveny v tom smyslu, že je realizace oplocení v těchto plochách na
území CHKO umožněna jen v rámci podmíněně přípustného využití za podmínky, že nebude narušen krajinný ráz a
prostupnost krajiny.
Změna č. 1 v jednotlivých oddílech příslušné kapitoly (kapitola 6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití) dále upravuje výpis dotčených zastavitelných ploch nebo ploch přestavby tak, aby byl tento výpis
v souladu s konkrétními změnami (rušení ploch a vymezování jiných) dotčenými Změnou č. 1.

9. 9

Ochrana kulturních, hospodářských a přírodních hodnot

9. 9. 1

Ochrana kulturních hodnot

Nemovité kulturní památky
Od doby nabytí účinnosti Územního plánu Liberk byla Nařízením vlády č. 106/2014 Sb. ze dne 28. května 2014
v řešeném území nově vyhlášena národní kulturní památka:
č. rejstř.

typ chráněného území

390

Národní kulturní památky

okres

název

od roku

Rychnov nad Kněžnou

Kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí a farou
v Liberku.

2014

Národní kulturní památka je Změnou č. 1 dotčena v tom smyslu, že je v jejím bezprostředním okolí vymezena
plocha přestavby Z-P66, s rozdílným způsobem využití Zs - plocha zeleně - soukromá a vyhrazená. Změna č. 1 stanovuje pro
realizaci záměrů v ploše přestavby takové podmínky, které zajistí ochranu dominantního postavení a této kulturní a
architektonické hodnoty (např. vyloučení zastínění a narušení významných blízkých i dálkových pohledů apod.).

Archeologické lokality
Některé návrhové plochy, vymezené Změnou č. 1, jsou dle Státního archeologického seznamu ČR dotčeny územím
s archeologickými nálezy:
poř. č. SAS

název ÚAN

kategorie
ÚAN

k. ú.

dotčená plocha

14-14-01/2

Liberk

II.

Liberk

Z-P66

14-12-21/5

Benátky

II.

Malý Uhřínov

(R2)

ÚAN II. kategorie je území, na němž nebyl dosud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité
indicie mu nasvědčují: pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 – 100 %.
Celé řešené území spadá dle Státního archeologického seznamu ČR do ÚAN III. kategorie.
ÚAN III. kategorie je území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt archeologických nálezů, a
prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto
existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů.
Na výše uvedené typy území se vztahuje povinnost z ustanovení §21 - 24 zákona o státní památkové péči, což
znamená, že stavebníci (potencionální nálezci) jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoliv zemní práce, při
nichž může být objeven archeologický nález ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči, povinni
tento záměr ohlásit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné
k archeologickým výzkumům provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Správcem územní
s archeologickými nálezy je Národní památkový ústav.

9. 9. 2

Ochrana přírodních hodnot

Maloplošná zvláště chráněná území
Od doby nabytí účinnosti Územního plánu Liberk bylo v řešeném území nově vyhlášeno maloplošné zvláště
chráněné území:
ŽALUDA, projektová kancelář
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kód

kategorie

5683

název

přírodní památka

Uhřínov Benátky

textová část

k. ú.

Liberk, Malý
Uhřínov

rozloha

předmět ochrany

4,94 ha
(celková)

Podpora a stabilizace populace evropsky
významného a silně ohroženého živočišného
druhu - modráska bahenního, včetně aktivní
ochrany jeho biotopu + vhodnými zásahy a
hospodařením na vodním toku, lučních
porostech a ostatních zahrnutých porostech
zajistit stabilitu populace a podpořit její další
šíření na lokalitě.

Výše uvedená přírodní památka není řešením Změny č. 1 nijak dotčena.

Územní systém ekologické stability
Od doby nabytí účinnosti Územního plánu Liberk došlo k aktualizaci nadřazené ÚPD i dalších podkladů z hlediska
územního systému ekologické stability. Jelikož aktuální zdroje a průzkumy nabízejí mnohem komplexnější řešení
problematiky ÚSES, než jak byl vymezen Územním plánem Liberk, dochází Změnou č. 1 ke zrušení všech skladebných prvků
ÚSES vymezených Územním plánem Liberk, přičemž Změna č. 1 současně vymezuje ÚSES nově s využitím aktuálních
podkladů.
Odůvodnění návrhu ÚSES
Pro vymezení skladebných částí ÚSES v řešeném území byly využity následující podklady:
•
•
•
•
•

ZÚR Královéhradeckého kraje
Plán ÚSES CHKO Orlické hory (AGERIS spol. s r. o., 2012)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje
platná či projednávaná ÚPD sousedních obcí
terénní průzkum zpracovatele změny územního plánu

Jednotlivé skladebné části ÚSES mají vyhovující prostorové parametry a zajištění jejich funkčnosti spočívá ve
vhodném způsobu hospodaření (na lesní půdě obnova přirozené dřevinné skladby dle stanoviště, na zemědělské půdě
obnova druhové skladby luk, apod.). U skladebných částí vymezených na ZPF je nezbytné koordinovat řešení s návrhem
komplexních pozemkových úprav.
Koordinace skladebných prvků ÚSES
Změnou č. 1 jsou v maximální možné míře respektovány a zajištěny koordinační vazby ÚSES v souladu se ZÚR KHK
a s návazností na územně plánovací dokumentací okolních obcí. Problémovým jevem při řešení se ukázal fakt, že nejnověji
zpracovaný výchozí podklad (Plán ÚSES CHKO Orlické hory) není reflektován v ZÚR KHK a s ohledem na platnou legislativu
na úseku územního plánování nebylo možné tento podklad převzít se 100 % přesností. Jedná se především o trasování
nadregionálních biokoridorů, jejichž vymezení se v případech ZÚR KHK a Plánu ÚSES CHKO OH zásadně liší.
Změna č. 1 ctí metodické pokyny MMR pro vymezování koridorů v územním plánu:
„Hranice koridoru převzatého ze ZÚR je pro umístění záměru limitní a nesmí být překročena. Upřesněný koridor
musí přitom vždy ležet uvnitř koridoru vymezeného v ZÚR.“
Z výše popsaných důvodů jsou vymezení a koordinace ÚSES na hranicích řešeného území zajištěny na základě
následujících principů:
•

vymezení skladebných prvků ÚSES nadregionální a regionální úrovně vychází primárně ze ZÚR KHK; tam, kde
je to účelné, jsou biocentra zpřesněna na hranice parcel, popř. zpřesněna dle Plánu ÚSES CHKO OH – vždy ale
tak, že vymezené biocentrum nebo biokoridor nepřesahuje hranice prvku vymezené v ZÚR KHK  případné
plné respektování Plánu ÚSES CHKO OH lze zajistit až po jeho promítnutí do aktualizace ZÚR KHK

•

vymezení skladebných prvků ÚSES lokální úrovně vychází s plnou přesností z Plánu ÚSES CHKO OH;
v některých místech tedy není zajištěna koordinace na ÚPD okolních obcí, jelikož ta byla vydána před
zpracováním Plánu ÚSES CHKO OH  koordinace lokální úrovně ÚSES bude zajištěna předpokládaným
postupným promítnutím Plánu ÚSES CHKO OH do jednotlivých změn ÚPD sousedních obcí

Přehled koordinace skladebných prvků ÚSES:
skladebný prvek
ÚSES vymezený
Změnou č. 1
NBC 86
Sedloňovský vrch Topielisko
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vymezeno na podkladu

platná / projednávaná
ÚPD sousední obce

zajištění koordinace, odůvodnění

ZÚR KHK,
částečně zpřesněno na
hranice parcel

ÚP Deštné v Orlických
horách po Změně č. 1
(2015)

ano
 NRBC 86 Sedloňovský vrch - Topielisko

ŽALUDA, projektová kancelář

textová část

skladebný prvek
ÚSES vymezený
Změnou č. 1
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vymezeno na podkladu

NBK K80H/K13

ZÚR KHK

platná / projednávaná
ÚPD sousední obce
ÚP Orlické Záhoří
(2015)
ÚP Zdobnice po
Změně č. 1 (2011)
ÚP Zdobnice po
Změně č. 1 (2011)

NBK K80MB/K2

ZÚR KHK
ÚP Rokytnice
v Orlických horách
(2014)

NBK K80MB/K24

ZÚR KHK

RBC 497
Zdobnice – Říčka

ZÚR KHK,
částečně zpřesněno na
hranice parcel, částečně
zpřesněno na podkladu
Plánu ÚSES CHKO OH

RBC 498
Liberské údolí
RBC 504
Bukový - Mezina –
Polanka

ÚP Deštné v Orlických
horách po Změně č. 1
(2015)
ÚP Rokytnice
v Orlických horách
(2014)

ano
 RBC 497 Zdobnice – Říčka

ZÚR KHK,
částečně zpřesněno na
hranice parcel

ÚP Zdobnice po
Změně č. 1 (2011)

ano
 RBC 498 Liberk

ZÚR KHK,
částečně zpřesněno na
hranice parcel

ÚP Zdobnice po
Změně č. 1 (2011)

RBK 805

ZÚR KHK

RBK 812

ZÚR KHK

RBK 812/1

ZÚR KHK

RBK H068

ZÚR KHK

LBC C42

Plán ÚSES CHKO OH

RBC H103
Prorubecké údolí

ano
 NRBK K80 MB

ano
 RBC 497 Zdobnice – Říčka

ÚP Skuhrov nad Bělou
(2011)

RBC
K80MB/RC1630
Stará Huť

ano
 NRBC 86 Sedloňovský vrch - Topielisko
ano
 zaústění do RBC 510 Pod Homolí
ne
koordinace bude zajištěna vymezením
nadregionálního biokoridoru NBK K80MB/K2
v souladu se ZÚR KHK v projednávané Změně
č. 2 ÚP Zdobnice
ne
poloha trasování nadregionálního
biokoridoru NBK K80MB/K2 je koordinována
s nadregionálním biokoridorem K 80 MB
vymezeným ÚP Rokytnice v Orlických horách,
ale není koordinována šířka tohoto
biokoridoru  vymezení ve Změně č. 1
respektuje vymezení dle ZÚR KHK a
zpřesnění dle Plánu ÚSES CHKO OH na
konstantní šířku tohoto biokoridoru v jiných
částech řešeného území

ÚP Javornice
(2011)

ZÚR KHK,
částečně zpřesněno na
hranice parcel, částečně
zpřesněno na podkladu
Plánu ÚSES CHKO OH
ZÚR KHK,
částečně zpřesněno na
hranice parcel, částečně
zpřesněno na podkladu
Plánu ÚSES CHKO OH
ZÚR KHK,
částečně zpřesněno na
hranice parcel

RBC 509
Antoniino údolí

zajištění koordinace, odůvodnění

ŽALUDA, projektová kancelář

ne
koordinace bude zajištěna rozšířením
regionálního biocentra RBC 504 Údolí Kněžné
v souladu se ZÚR v projednávané Změně č. 2
ÚP Zdobnice
ano
 RBC 509

ÚP Osečnice (2012)

ano
 RBC 509 Antoniino údolí

ÚP Deštné v Orlických
horách po Změně č. 1
(2015)

ano
 RBC 1630 Stará Huť

ÚP Lukavice (2012)

ano
 RC H103 Prorubecké údolí

ÚP Lukavice (2012)

ano
 RK 805

ÚP Rychnov nad
Kněžnou
(2015)
ÚP Javornice
(2011)
ÚP Orlické Záhoří
(2015)
ÚP Deštné v Orlických

ano
 RK 805
ano
 RK 812/1
ano
 RBK H068
ano
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skladebný prvek
ÚSES vymezený
Změnou č. 1
Luisino údolí

vymezeno na podkladu

LBC U Mostu

vymezeno z důvodu
koordinace na ÚPD
sousední obce

LBK 9

převzat z Územního plánu
Liberk

LBK 9b

převzat a upraven
z Územního plánu Liberk

LBK K9

LBK K13

LBK K17

textová část

platná / projednávaná
ÚPD sousední obce
horách po Změně č. 1
(2015)
ÚP Zdobnice po
Změně č. 1 (2011),
projednávaná Změna
č. 2 (2016)
ÚP Javornice
(2011)
ÚP Zdobnice po
Změně č. 1 (2011),
projednávaná Změna
č. 2 (2016)

Plán ÚSES CHKO OH

ÚP Zdobnice po
Změně č. 1 (2011),
projednávaná Změna
č. 2 (2016)

Plán ÚSES CHKO OH

ÚP Zdobnice po
Změně č. 1 (2011),
projednávaná Změna
č. 2 (2016)

Plán ÚSES CHKO OH

ÚP Zdobnice po
Změně č. 1 (2011),
projednávaná Změna
č. 2 (2016)
ÚP Orlické Záhoří
(2015)

LBK K20

Plán ÚSES CHKO OH

LBK K81

převzat a upraven
z Územního plánu Liberk

LBK K100

Plán ÚSES CHKO OH

LBK K102

Plán ÚSES CHKO OH

ÚP Zdobnice po
Změně č. 1 (2011),
projednávaná Změna
č. 2 (2016)
ÚP Javornice
(2011)
ÚP Zdobnice po
Změně č. 1 (2011),
projednávaná Změna
č. 2 (2016)
ÚP Deštné v Orlických
horách po Změně č. 1
(2015)

zajištění koordinace, odůvodnění
 LBC 16
ano
 LBC U Mostu
ano
 LBK 9A
ano
 bezejmenný lokální biokoridor,
projednávanou Změnou č. 2 označen jako
LBK KX2
ne
koordinace bude zajištěna vymezením
lokálního biokoridoru LBK K9 v souladu
s Plánem ÚSES CHKO OH v projednávané
Změně č. 2 ÚP Zdobnice
ne
koordinace bude zajištěna vymezením
lokálního biokoridoru LBK K20 v souladu
s Plánem ÚSES CHKO OH v projednávané
Změně č. 2 ÚP Zdobnice
ne
koordinace bude zajištěna vymezením
lokálního biokoridoru LBK K17 v souladu
s Plánem ÚSES CHKO OH v projednávané
Změně č. 2 ÚP Zdobnice
ano
 K 20
ne
koordinace bude zajištěna vymezením
lokálního biokoridoru LBK K20 v souladu
s Plánem ÚSES CHKO OH v projednávané
Změně č. 2 ÚP Zdobnice
ano
 zaústění do LBC 13
ano
 zaústění do RBC 510 Pod Homolí
ne
koordinaci lokálního biokoridoru je třeba
v budoucnu zajistit změnou ÚPD, ve které
bude zohledněn Plán ÚSES CHKO OH

Následující tabulka doplňuje výčet skladebných prvků ÚSES vymezených v ÚPD sousedních obcí, které nejsou Změnou č. 1 na
hranicích řešeného území koordinovány (mimo výše uvedené), s příslušným odůvodněním:
platná ÚPD sousední
obce

ÚP Deštné v Orlických
horách po Změně č. 1
(2015)

katastrální území

Jedlová v Orlických
horách

skladebný prvek
ÚSES

NRBK K80 MB
(pod osadou
Mnichová)

odůvodnění nezajištění koordinace
nadregionální biokoridor není vymezen
v souladu se ZÚR KHK, dle ZÚR KHK je v této
lokalitě veden pouze v katastrálním území
Velký Uhřínov (koridor je vymezen Změnou
č. 1 Územního plánu Liberk), osou vodního
toku je dle Plánu ÚSES CHKO OH veden
lokální biokoridor K 86
koordinaci je třeba v budoucnu zajistit
změnou ÚPD, ve které budou respektovány
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textová část

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Liberk

platná ÚPD sousední
obce

katastrální území

skladebný prvek
ÚSES

odůvodnění nezajištění koordinace
ZÚR KHK a zohledněn Plán ÚSES CHKO OH
nadregionální biokoridor není vymezen
v souladu se ZÚR KHK

ÚP Zdobnice po
Změně č. 1 (2011)

Kačerov u Zdobnice

III. (K 80 MB)

ÚP Deštné v Orlických
horách po Změně č. 1
(2015)

Jedlová v Orlických
horách

LBC 20

Malá Zdobnice

bezejmenný lokální
biokoridor v severním
cípu
administrativního
území obce Zdobnice

ÚP Zdobnice po
Změně č. 1 (2011)

nadregionální biokoridor je v této části rušen
projednávanou Změnou č. 2 Územního plánu
Zdobnice a současně vymezen jižně pod obcí
Kunčina Ves v souladu se ZÚR KHK jako
nadregionální NBK K80MB/K1 a v koordinaci
na NBK K80MB/K2, vymezený Změnou č. 1
ÚSES lokální úrovně byl vymezen na
podkladu Plánu ÚSES CHKO OH
koordinaci je třeba v budoucnu zajistit
změnou ÚPD, ve které bude zohledněn Plán
ÚSES CHKO OH
lokální biokoridor je rušen projednávanou
Změnou č. 2 Územního plánu Zdobnice a
v dotčené lokalitě je nahrazen lokálním
biokoridorem LBK K20, vymezeným na
podkladu Plánu ÚSES CHKO OH, který je
v koordinaci se stejnojmenným
biokoridorem, vymezeným Změnou č. 1

Změna č. 1 v řešeném území nevymezuje regionální biocentrum 510 - Pod Homolí tak, jak vyplývá z požadavku
ZÚR KHK, z toho důvodu, že hranice biocentra jsou projednávanou Změnou Územního plánu Zdobnice č. 2 zpřesněny na
hranici správního území obce a do území řešeného Změnou č. 1 toto biocentrum nezasahuje. Změnou č. 1 jsou vymezeny
nadregionální biokoridor NBK K80H/K13 a lokální biokoridor LBK K20, které jsou na hranici řešeného území do zmiňovaného
regionálního biocentra 510 - Pod Homolí zaústěny (viz schéma níže).
Schéma koordinace skladebných částí územního systému ekologické stabilizace v ÚPD Liberk (Změna
č. 1, severní část) a v ÚPD Zdobnice (projednávaná Změna č. 2, jižní část).

ŽALUDA, projektová kancelář
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textová část

Změna č. 1 vymezuje skladebné prvky ÚSES v souladu s platnými právními předpisy, metodikou pro vymezování
ÚSES a v souladu se ZÚR KHK. V grafické části Změny č. 1 je rozsah skladebných částí ÚSES zpřesněn dle místních podmínek
v měřítku územního plánu. V řešeném území nedochází k překryvu ÚSES s takovými plochami, které by znemožňovaly
realizaci navrhovaných opatření v rámci skladebných částí ÚSES. Konkrétní podmínky ochrany ÚSES stanovují zvláštní právní
předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny.
Přehled skladebných částí ÚSES
Na základě mapování krajiny a vytvoření kostry ekologické stability byly v řešeném území vymezeny a upřesněny
v měřítku územního plánu skladebné části ÚSES. Z důvodu značného množství skladebných prvků a za účelem zpřehlednění
textové části Odůvodnění Změny č. 1 je tabulková část ÚSES s charakteristikami jednotlivých biocenter a biokoridorů
zařazena jako Příloha č. 1 textové části Odůvodnění Změny č. 1.

9. 10 Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky
měněna.

Změnou č. 1 není koncepce civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany stanovená Územním plánem Liberk

Změna č. 1 v území vymezuje jihozápadně od sídla Rampuše stabilizovanou plochu (pozemek s vojenským
objektem) s rozdílným způsobem využití X - plocha specifická - učená pro účely AČR a obranu státu na základě stanoviska
MO ČR.

9. 11 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury
9. 11. 1 Dopravní infrastruktura
Změnou č. 1 není koncepce veřejné infrastruktury v oblasti dopravní infrastruktury stanovená Územním plánem
Liberk měněna.
Veškeré zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 1 jsou dopravně dostupné ze silnic II. nebo III. třídy, popř.
z místních obslužných nebo účelových komunikací.

9. 11. 2 Technická infrastruktura
Zásobování vodou
Změnou č. 1 není koncepce veřejné infrastruktury v oblasti technické infrastruktury - zásobování vodou stanovená
Územním plánem Liberk měněna v sídlech Liberk, Hláska, Rampuše, Bělá a Malý Uhřínov.
Změna č. 1 upravuje koncepci veřejné infrastruktury v oblasti technické infrastruktury - zásobování vodou
v sídlech Prorubky a Velký Uhřínov. Úprava koncepce vychází z aktualizovaných podkladů PRVK Královéhradeckého kraje
pro jednotlivá sídla. Změnou č. 1 jsou záměry dle PRVK zakotveny do územního plánu Liberk.
Odstraňování odpadních vod
Změnou č. 1 není koncepce veřejné infrastruktury v oblasti technické infrastruktury - odstraňování odpadních vod
stanovená Územním plánem Liberk měněna.
Elektrorozvody, spoje
Změnou č. 1 není koncepce veřejné infrastruktury v oblasti technické infrastruktury - elektrorozvodů a spojů
stanovená Územním plánem Liberk měněna.
Plynovod
Změnou č. 1 není koncepce veřejné infrastruktury v oblasti technické infrastruktury - plynovodu stanovená
Územním plánem Liberk měněna.
Zásobování teplem
Změnou č. 1 není koncepce veřejné infrastruktury v oblasti technické infrastruktury - zásobování teplem
stanovená Územním plánem Liberk měněna.
Vodní toky a plochy
Změnou č. 1 není koncepce veřejné infrastruktury v oblasti technické infrastruktury - vodních toků a ploch
stanovená Územním plánem Liberk měněna v rámci katastrálních území Liberk, Hláska, Rampuše a Velký Uhřínov.
Změna č. 1 upravuje koncepci veřejné infrastruktury v oblasti technické infrastruktury - vodních toků a ploch
v katastrálním území Bělá u Liberka. Úprava koncepce vychází z aktualizace Generelu území chráněných pro akumulaci
povrchových vod. Na základě této aktualizace je Změnou č. 1 upravena koncepce veřejné infrastruktury v oblasti vodních
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toků a ploch ve smyslu umožnění vymezení územní rezervy pro lokalitu pro akumulaci povrchových vod „Pěčín“ na území
katastrálního území Bělá u Liberka.
Změna č. 1 upravuje koncepci veřejné infrastruktury v oblasti technické infrastruktury - vodních toků a ploch
v katastrálních územích Prorubky a Malý Uhřínov. Úprava koncepce vychází z aktualizace Generelu území chráněných pro
akumulaci povrchových vod. Na základě této aktualizace je Změnou č. 1 upravena koncepce veřejné infrastruktury v oblasti
vodních toků a ploch ve smyslu umožnění vymezení územní rezervy pro lokalitu pro akumulaci povrchových vod „Lukavice“
na území katastrálních území Prorubky a Malý Uhřínov.
Změna č. 1 zároveň na základě stanovisek dotčených orgánů k Návrhu Změny č. 1 pro účely společného jednání
dle § 50 Zákona č. 183/2006 Sb. stabilizuje v území další významné stávající vodní plochy a toky, a to především
přehodnocením stabilizovaných ploch v zastavěném i nezastavěném území, a vymezením nových stabilizovaných ploch
s rozdílným způsobem využití W - plochy vodní a vodohospodářské.
Odpady
Změnou č. 1 není koncepce veřejné infrastruktury v oblasti technické infrastruktury - odpadů stanovená Územním
plánem Liberk měněna.

9. 11. 3 Občanské vybavení
Změna č. 1 respektuje koncepci veřejné infrastruktury v oblasti občanského vybavení stanovenou Územním
plánem Liberk a zároveň ji podporuje vymezením zastavitelné plochy Z60.

Změna č. 1 vymezuje následující zastavitelné plochy občanského vybavení:
ozn.

Z60

k. ú.

Velký Uhřínov

plocha s rozdílným
způsobem využití
Osz - plocha
občanského vybavení
- tělovýchovná a
sportovní zařízení zimní sporty

odůvodnění vymezení plochy, pozn.

limity využití

Plocha vymezena náhradou za rušenou
zastavitelnou plochu Z45 pro realizaci lyžařské
lanovky a sjezdovky v trase dle aktuální
projektové dokumentace zmíněného záměru.

II. + III. zóna
CHKO OH,
RBK ÚSES,
PUPFL,
OP PUPFL

9. 11. 4 Veřejná prostranství
Změnou č. 1 není koncepce veřejné infrastruktury v oblasti veřejných prostranství stanovená Územním plánem
Liberk měněna.

9. 12 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny
9. 12. 1 Koncepce řešení krajiny
Koncepce uspořádání krajiny vychází z jejích historických a současných funkcí. Změna č. 1 respektuje a navazuje
na koncepci uspořádání krajiny stanovenou Územním plánem Liberk. Koncepce uspořádání krajiny v rámci řešeného území
není Změnou č. 1 měněna, v mnoha případech však upravuje zjevné nesrovnalosti Územního plánu Liberk se skutečným
využitím území (tyto změny se projevují vymezením stabilizovaných ploch a ploch přestavby v nezastavěném území
v souladu s reálným stavem, především ploch s rozdílným způsobem využití NZl - plochy zemědělské - louky a pastviny, a NL
- plochy lesní).
Změna č. 1 zároveň ruší či redukuje některé zastavitelné plochy (s odůvodněním uvedeným v kapitole „9.5 textové
části Odůvodnění Změny č. 1), přičemž v rozsahu rušených či redukovaných částí jsou vymezeny zejména plochy přestavby
s rozdílným způsobem využití NZl - plochy zemědělské - louky a pastviny. Dotčené pozemky, na kterých tímto způsobem
Změnou č. 1 dochází ke zrušení zastavitelnosti, tak budou navráceny do ZPF.

9. 12. 2 Návrh systému ochrany krajiny
Systémy ochrany krajiny navrhované či dotčené Změnou č. 1 jsou včetně odůvodnění uvedeny v kapitole „9. 9. 2“
textové části Odůvodnění Změny č. 1.
Liberk.

Změnou č. 1 nejsou měněny koncepční opatření ke zkvalitnění krajinného prostředí stanovená Územním plánem

9. 12. 3 Opatření proti povodním
Změna č. 1 upravuje koncepci uspořádání krajiny v oblasti opatření proti povodním stanovenou Územním plánem
Liberk. Úprava koncepce vychází z aktualizace Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Na základě této
aktualizace je Změnou č. 1 koncepce upravena ve smyslu umožnění vymezení územních rezerv pro lokality pro akumulaci
povrchových vod v rámci správního území obce Liberk. Případná budoucí realizace konkrétních vodních nádrží může být
víceúčelově využita pro významnou transformaci povodňových průtoků na ochranu zástavby podél vodních toků území.
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Změna č. 1 zároveň upravuje koncepci protipovodňových opatření stanovenou Územním plánem Liberk ve smyslu
umožnění využití navrhovaných ploch s rozdílným způsobem využití W - plochy vodní a vodohospodářské k realizaci
retenčních nádrží.

9. 12. 4 Koncepce rekreačního využívání krajiny
Změnou č. 1 není koncepce uspořádání krajiny v oblasti rekreačního využívání krajiny stanovená Územním plánem
Liberk měněna.

9. 12. 5 Koncepce ochrany krajinného rázu:
Změna č. 1 v převážné části řešeného území vymezuje Ochranný krajinný koridor (OKK) za účelem ochrany území
před realizací záměrů s negativním vlivem na cenný krajinný ráz. V tomto ochranném koridoru je vyloučena výstavba
větrných elektráren a solárních parků (s výjimkou individuálních fotovoltaických zařízení realizovaných na střechách objektů
v zastavěném území, které zpravidla nejsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajinného rázu). Stanovené podmínky
platné pro ochranný krajinný koridor koncepčně vycházejí z „Plánu péče CHKO Orlické hory na období 2015 - 2024“, kde
jsou podrobně popsány důvody, proč by výše uvedené záměry měly negativní vliv na cenný krajinný ráz. Mezi ně patří
zejména:
•
•
•
•

v případě větrných elektráren narušení siluety přírodních terénních horizontů, které jsou identifikovány jako
zásadní, pozitivní a významný znak krajinného rázu oblasti 11 - Orlicko
v případě větrných elektráren možné střety s chráněnými druhy živočichů (ptactvo, netopýři)
v případě solárních parků narušení drobného měřítka krajiny, které je identifikováno jako zásadní, pozitivní a
významný znak krajinného rázu oblasti 11 - Orlicko
v případě solárních parků značné omezení prostupnosti krajiny

Územní vymezení ochranného krajinného koridoru (OKK) v rámci řešeného území je totožné s rozsahem oblasti
krajinného rázu 11 - Orlicko v podobě, kterou vymezují ZÚR KHK (do ochranného krajinného koridoru spadají podoblasti
11a - Orlické hory a 11b - Podorlicko).

9. 13 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ploch pro asanaci, pro
které lze práva pozemkům a stavbám vyvlastnit
Změna č. 1 upravuje vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS), pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit,
v tom smyslu, že z výčtu jednotlivých VPS vypouští seznam dotčených parcel. Parcelní čísla se u VPS, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit, se v souladu s novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb. neuvádějí. V návaznosti na
tento fakt zároveň došlo Změnou č. 1 k přejmenování vymezených VPS. Zastavitelná plocha Z47 pro realizaci ČOV Liberk
nese jako veřejně prospěšná stavba nové označení WT1, zastavitelná plocha Z46 pro realizaci ČOV Rampuše označení WT2.
Změna č. 1 zároveň vymezuje následující veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit:
ozn.
VU1

druh VPO

VU2

nadregionální biocentrum
VPO - skladebné části ÚSES

VU3

regionální biokoridory

VU4
VU5
VU6

VPO - skladebné části ÚSES

VU7

regionální biocentra

VU8
VU9
VU10
VU11
VU12
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odůvodnění zařazení mezi VPO

VPO - skladebná část ÚSES

VPO - skladebné části ÚSES

Skladebné části ÚSES jsou jako VPO vymezeny
za účelem realizace a ochrany skladebných
částí ÚSES.
Vytváření uceleného systému ÚSES je veřejným
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci
pozemků, obce i stát.
Vymezení nadregionálních a regionálních prvků
ÚSES v ÚPD obcí jako VPO, pro která lze práva
k pozemkům vyvlastnit, vychází z požadavku
ZÚR KHK

regionální biokoridory
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9. 14 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,
pro které lze uplatnit předkupní právo
Územní plán Liberk plošně vymezoval veškeré VPS, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, zároveň
jako VPS, pro které lze uplatnit předkupní právo. Po novele stavebního zákona č. 350/2012 Sb. však již nemůže být tento
postup nadále uplatňován. Změna č. 1 z tohoto důvodu ruší vymezení všech VPS, pro které lze uplatnit předkupní právo
vymezené Územním plánem Liberk.
Nové VPS a VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo, nejsou Změnou č. 1 vymezeny.

9. 15 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv
Změna č. 1 vymezuje plochy územních rezerv zejména z důvodu ochrany území před zásahy, které by podstatně
ztížily prověřované budoucí využití ploch:
ozn.

k. ú.

budoucí rozdílný
způsob využití

odůvodnění vymezení plochy, pozn.

(R1)

Bělá u Liberka

W - plochy vodní a
vodohospodářské

plocha územní rezervy vymezena na podkladu
Generelu LAPV 2011 v souladu s § 28a odst. 2
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění
zákona č. 181/2008 Sb. a zákona 150/2010 Sb.,
dále jen „zákon č. 254/2001 Sb.“

(R2)

Prorubky,
Malý Uhřínov

W - plochy vodní a
vodohospodářské

plocha územní rezervy vymezena na podkladu
Generelu LAPV 2011 v souladu s § 28a odst. 2
zákona č. 254/2001 Sb.

limity využití
NATURA 2000 EVL,
I. + II. zóna CHKO,
PUPFL,
OP PUPFL,
NBK ÚSES,
RBC ÚSES,
OP VN,
OP vodního
zdroje III. st.,
OP silnice III. tř.,
sesuvné území
VKPr,
PUPFL, OP PUPFL,
NATURA 2000 EVL,
RBC ÚSES,
RBK ÚSES,
OP vodního
zdroje II. st.,
ÚAN II. kat.

Změna č. 1 stanovuje podmínky pro prověření budoucího využití ploch územních rezerv v souladu se základními
kritérii pro přezkoumávání a aktualizaci budoucího využití ploch LAPV stanovenými Generelem LAPV 2011. Změna č. 1
zároveň stanovuje podmínky využití území chráněných pro akumulaci povrchových vod shodně se základními zásadami
využití území chráněných pro akumulaci povrchových vod stanovenými Generelem LAPV 2011. Tyto podmínky pro
prověření budoucího využití území i podmínky pro využití území jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 28a odst. 2
zákona č. 254/2001 Sb.

9. 16 Odůvodnění vymezení ploch, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o
parcelaci
Změna č. 1 upravuje vymezení ploch, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie, následujícími způsoby:
•

Změna č. 1 ruší podmínku zpracování územní studie pro zastavitelné plochy Z40, Z41 a Z44 z toho důvodu,
že pro uvedené zastavitelné plochy již jsou územní studie zpracovány a zároveň byla data o těchto územních
studiích vložena do evidence územně plánovací činnosti. Předpokládá se realizování výstavby dle těchto
územních studií.

•

Změna č. 1 nově stanovuje (de facto prodlužuje) lhůtu pro pořízení územních studií na 72 měsíců od nabytí
účinnosti opatření obecné povahy, jímž se vydává Změna č. 1, pro zastavitelné plochy Z3, Z4, Z15, Z21, Z32,
Z33, Z34 a Z42 z toho důvodu, že obec Liberk má i nadále zájem na pořízení těchto územních studií, zároveň
však nelze předpokládat jejich zpracování, schválení a vložení do evidence územní plánovací činnosti ve
lhůtě stanovené Územním plánem Liberk. Lhůta pro pořízení územích studií stanovená změnou územního
plánu vychází z ustanovení § 55 zákona č. 183/2006, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož lze měnit její délku
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pouze změnou územního plánu, je nanejvýš žádoucí a vhodné vytvořit vždy před koncem uplynutí lhůty pro
předložení zprávy o uplatňování územního plánu dostatečný časový prostor pro pořízení změny územního
plánu, která stanovení této lhůty prověří a v případě potřeby délku této lhůty aktualizuje. Délka lhůty pro
pořízení navazující změny územního plánu je stanovena odborným odhadem na 24 měsíců (2 roky) a
vychází zejména z praxe pořizování změn územních plánů ve správním obvodu ORP Rychnov nad Kněžnou a
také ostatních správních obvodů ORP Královéhradeckého kraje. Součet lhůty pro předložení zprávy o
uplatňování územního plánu (4 roky) a odhadované lhůty nezbytné pro pořízení změny ÚP (2 roky) je celkem
6 let a odpovídá tedy lhůtě pro pořízení územních studií stanovené změnou územního plánu.
•

Změna č. 1 ruší podmínku zpracování územní studie v ploše Z21 v rozsahu stanoveném Územním plánem
Liberk. Zároveň však Změna č. 1 nově stanovuje podmínku zpracování územní studie X1 pro nově
vymezenou plochu přestavby Z-P59, zastavitelnou plochu Z21 a částečně i pro okolní stabilizované plochy
z důvodu nutnosti prověření urbanistických, dopravních a infrastrukturních vazeb v území a z důvodu
nutnosti prověření prostorového uspořádání ploch v kontextu plochy brownfields bývalého zemědělského
areálu.

•

Změna č. 1 zároveň stanovuje obecné i konkrétní podmínky pro pořízení jednotlivých územních studií
z důvodu, že nebyly Územním plánem Liberk stanoveny.

9. 17 Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných
jevů obsažených v územně analytických podkladech, na výsledky SWOT analýzy
v území
Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou (dále též jen
„ÚAP ORP RnK“), do jehož správního obvodu náleží obec Liberk, byly pořízeny v souladu s ustanovením § 185 odst. 3 Zákona
č. 183/2006 Sb. k datu 31. 12. 2008. 3. úplná aktualizace ÚAP ORP RnK byla dokončena k 31. 12. 2014.
Aktualizované ÚAP ORP RnK obsahují podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRURÚ) a samotný rozbor
udržitelného rozvoje území (RURÚ). Ten dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahuje a vyhodnocuje udržitelný rozvoj území
s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT analýza) a také určuje problémy k řešení v územně
plánovacích dokumentacích.
Z ÚAP ORP RnK vyplývají pro obec Liberk následující problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci
vyplývající ze závěrů SWOT analýzy:
Zajistit podmínky pro regeneraci brownfields (Liberk, Hláska)
Změna č. 1 zajišťuje podmínky pro regeneraci ploch brownfields po bývalém zemědělském areálu v jižní části
Liberku vymezením plochy přestavby Z-P59 a stanovením podmínky zpracování územní studie, která prověří
možnosti využití devastovaných a architektonicky, urbanisticky či esteticky nevhodně využívaných ploch
s ohledem na charakter a strukturu okolní zástavby.
Změna č. 1 nestanovuje podmínky pro regeneraci ploch brownfields ve vsi Hláska, protože ze Zadání Změny č. 1
není identifikovaný problém předmětem řešení Změny č. 1.
Zajistit podmínky pro zachování přírodního prostředí území a pro ochranu krajinného rázu
Podmínky pro zachování přírodního prostředí území a pro ochranu krajinného rázu jsou zakotveny v koncepci
uspořádání krajiny stanovené Územním plánem Liberk - Změna č. 1 stanovenou koncepci nemění a plně ji
respektuje.
Změna č. 1 s ohledem na ochranu krajinného rázu vymezuje ochranný koridor krajinného rázu „OKK“
s odůvodněním uvedeným v kapitole „9. 12. 5“ textové části Odůvodnění Změny č. 1.
Zajistit ochranu hodnot území
Podmínky pro ochranu hodnot území jsou zakotveny v koncepci rozvoje území obce a v principech ochrany a
rozvoje hodnot území stanovených Územním plánem Liberk - Změna č. 1 stanovenou koncepci plně respektuje,
některé dílčí koncepce rozvíjí stanovením doplňujících podmínek (zejména úpravou podmínek prostorového
uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek respektování lokálního charakteru a
struktury zástavby, které jsou Změnou č. 1 nově definovány).
Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy či plochy přestavby s negativním vlivem na hodnoty v území.
Zajistit ochranu urbanistických hodnot zastavěných částí obce (zejména Malý Uhřínov a Rampuše), zabránit jejich
zahušťování a dalšímu výraznějšímu rozpínání do krajiny
Změna č. 1 vymezuje v území nové zastavitelné plochy a plochy přestavby. Zároveň jsou Změnou č. 1 upraveny a
doplněny některé podmínky prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby nová zástavba
korespondovala s historickým vývojem osídlení území a nedocházelo k neúměrnému zahušťování zástavby (Změna
/ b.40 /
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č. 1 to zabezpečuje především stanovením minimálních výměr pro vymezení stavebního pozemku, stanovením
maximálních koeficientů zastavěnosti a minimálních koeficientů zeleně).
Ochrana urbanistických hodnot území je Změnou č. 1 zároveň zajištěna definováním lokálního charakteru a
struktury zástavby a stanovením podmínek jejich respektování při stavební činnosti v území.
Změna č. 1 zároveň prověřila zastavitelné i stabilizované plochy vymezené Územním plánem Liberk. V některých
případech vyhodnotila Změna č. 1 rozsah zastavitelných či stabilizovaných ploch určených k bydlení či rekreaci za
neadekvátní, chybný či v rozporu se stanovenou urbanistickou koncepcí. V takových případech je zastavitelnost
těchto ploch Změnou č. 1 zrušena, a to nejčastěji vymezením ploch přestavby s rozdílným způsobem využití NZl
(plochy zemědělské - louky a pastviny), popř. Zs (plochy zeleně - soukromá a vyhrazená).
V rámci k. ú. Rampuše vymezuje Změna č. 1 zastavitelné plochy Z50, Z51, Z52 (Bi - plochy bydlení v rodinných
domech). Plochy jsou vymezeny z důvodu změny katastrální mapy na podkladu KPÚ a doplňují zastavitelnou
plochu Z40 vymezenou Územním plánem Liberk s ohledem na optimální využití pozemků a dopravní obslužnost.
Plochy vymezené Změnou č. 1 nezpůsobí zahuštění sídla a jeho rozpínání do krajiny.
V rámci k. ú. Malý Uhřínov vymezuje Změna č. 1 zastavitelné plochy Z54 a Z55 (Bv - plochy bydlení venkovského
typu). Plochy jsou vymezeny z důvodu zajištění optimálního rozvoje sídla a navazují na založenou urbanistickou
strukturu rozptýlené zástavby podhorského typu.
Uvést ÚP do souladu s nadřazenou dokumentací - ZÚR Královéhradeckého kraje
Změna č. 1 uvádí Územní plán Liberk do souladu se ZÚR KHK. Podrobné vyhodnocení tohoto souladu je uvedeno
v kapitole „2. 2“ textové části Odůvodnění Změny č. 1.
Zajistit podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území
Změna č. 1 zajišťuje podmínky pro zvýšení rekreační atraktivity území především vymezením zastavitelné plochy
Z60 (Osz - plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - zimní sporty) za účelem realizace
záměru „Skiareál Jadrná“ s lanovou dráhou, sjezdovkou, snowparkem, administrativním a stravovacím centrem a
objektem lyžařské školy. Dá se předpokládat, že realizací záměru se území stane vyhledávaným turistickým cílem,
především v zimní sezóně.
Prověřit vymezení záměru železniční dráhy „Dráhy Orlických hor“ - v současné době pro obec neaktuální (řešit
případně v budoucnu)
Změna č. 1 neprověřuje vymezení výše uvedeného záměru, protože ze Zadání Změny č. 1 není předmětem řešení
Změny č. 1.
Řešit zásobování pitnou vodou - Rampuše
Změna č. 1 v oblasti veřejné infrastruktury - zásobování pitnou vodou sídla Rampuše respektuje řešení navržené
Územním plánem Liberk.
Řešit odkanalizování území a čistění odpadních vod
Změna č. 1 v oblasti veřejné infrastruktury - odvádění a likvidace odpadních vod respektuje řešení navržené
Územním plánem Liberk.
Zajistit ochranu kulturních hodnot v území - linie staveb opevnění z let 1935 - 1938, historické jádro obce Liberk,
skanzen Villa Nova v Uhřínově, křížků a kapliček v nezastavěném území obce
Podmínky pro ochranu kulturních hodnot území jsou zakotveny v koncepci rozvoje území obce a v principech
ochrany a rozvoje hodnot území stanovených Územním plánem Liberk - Změna č. 1 stanovenou koncepci a
principy nemění a plně je respektuje. Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy či plochy přestavby s negativním
vlivem na kulturní hodnoty v území.
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10 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. f)
Zpracovává projektant.

10. 1 Vymezení zastavěného území
Změnou č. 1 byla zjištěna nutnost aktualizovat vymezení zastavěného území. Změna č. 1 konstatovala, že
zastavěné území vymezené Územním plánem Liberk nebylo vymezeno v souladu s příslušnými právními předpisy (vymezené
zastavěné území nerespektovalo skutečný stav využití území, intravilán sídel, solitérní objekty rozptýlené zástavby byly ze
zastavěného území zcela vyloučeny apod.).
Z tohoto důvodu je zastavěné území vymezené Územním plánem Liberk Změnou č. 1 kompletně zrušeno a
vymezeno nově k datu 30. 4. 2016 v souladu s § 58 a následujících zákona č. 183/2006 Sb. a ve vazbě na zákon č. 256/2013
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Vymezení zastavěného území vychází ze skutečného stavu zastavěnosti
území zjištěného terénním průzkumem a z evidence zastavěných ploch a nádvoří v katastru nemovitostí.

10. 2 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
S ohledem na § 55 odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb. je třeba prokázat nemožnost využití již vymezených
zastavitelných ploch a potřebu vymezení nových zastavitelných ploch.
Změna č. 1 vymezuje nové zastavitelné plochy a plochy přestavby pro bydlení v sídlech Liberk, Hláska, Bělá,
Rampuše, Prorubky a Malý Uhřínov. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou
Územním plánem Liberk, a zároveň v souladu s obecnými urbanistickými zásadami.
V sídle Liberk se jedná o plochu přestavby Z-P59 (Bv - plocha bydlení venkovského typu) v místě bývalého
zemědělského areálu, který v současnosti představuje výraznou plochu brownfields. Tato plocha je vymezena v souladu
s republikovou prioritou (19) PÚR ČR, která územnímu plánování ukládá povinnost vytvářet předpoklady pro polyfunkční
využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Plocha
přestavby Z-P59 je vymezena v zastavěném území, nedochází k záboru ZPF ani k narušení nezastavěného území.
V sídle Hláska se jedná o zastavitelnou plochu Z62 (Bv - plocha bydlení venkovského typu) o plošné výměře
0,15 ha. Tato plocha je vymezena náhradou za zrušenou plochu přestavby Z29 (Bv - plocha bydlení venkovského typu) o
plošné výměře 0,55 ha. Rozsah vymezených zastavitelných ploch pro bydlení tak není Změnou č. 1 v obci Hláska navýšen.
V sídle Bělá se jedná o zastavitelnou plochu Z-P57 (Bx - plocha bydlení venkovského typu rozptýlená) na parcele,
která je v katastru nemovitostí evidována jako zbořeniště. Na základě toho je Změnou č. 1 zahrnuta do zastavěného území.
V sídle Rampuše se jedná o zastavitelné plochy Z50, Z51 a Z52 (Bi - plochy bydlení v rodinných domech). Tyto
plochy jsou vymezeny z důvodu změny katastrální mapy na podkladu KPÚ a ve své podstatě doplňují zastavitelnou plochu
Z40 a plochu přestavby Z44 (Bi - plochy bydlení v rodinných domech) s ohledem na optimální využití pozemků a dopravní
obslužnost vymezených ploch.
Změna č. 1 vymezením ploch přestavby s rozdílným způsobem využití NZl (plochy zemědělské - louky a pastviny) a
Zs (plochy zeleně - soukromé a vyhrazené) ruší zastavitelnost stabilizovaných či zastavitelných ploch (nebo jejich částí),
vymezených Územním plánem Liberk, v těch lokalitách, ve kterých Změna č. 1 vyhodnotila možnou zástavbu jako
nekoncepční a z hlediska udržitelného rozvoje či ochrany urbanistických, kulturních či přírodních hodnot nežádoucí.

10. 2. 1 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch v sídle Malý Uhřínov
Uhřínov.
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Vývoj počtu obyvatel a počtu domů v sídle
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel a domů v sídle Uhřínov (souhrně pro části Velký Uhřínov,
Malý Uhřínov a Hutě)
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Sídlo Uhřínov se co do počtu obyvatel i počtu domů řadí mezi větší sídla v rámci řešeného území. Skládá se z částí
Velký Uhřínov, Malý Uhřínov a Hutě. Historická data pro jednotlivá sídla nejsou dostupná odděleně, vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch je zpracováno pro obě katastrální území dohromady s doplňujícím komentářem, jaký dopad
lze uvažovat pro jednotlivé části.
Počet obyvatel v sídle Uhřínov má dlouhodobě klesající trend. Maxima bylo dosaženo v roce 1961, kdy bylo
evidováno 233 trvale žijících obyvatel. I přes nepříznivý sociodemografický vývoj je však v sídle od roku 1980 zaznamenán
stálý nárůst počtu domů, v roce 2011 jich bylo v rámci katastrálních území Velký Uhřínov a Malý Uhřínov celkem 56. Tento
fakt lze přisuzovat zejména trendům snižování míry nechtěného soužití a snižování počtu lidí v jedné domácnosti, či zvyšující
se oblibě rodinné rekreace na venkově.
Tab. Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých částech sídla Uhřínov od roku 1991
počet obyvatel v místních částech v daném roce

místní část

1991

2001

2011

Velký Uhřínov

153

130

116

Malý Uhřínov

11

4

10

Hutě

0

4

5

Tab. Počet domů v jednotlivých částech sídla Uhřínov v roce 2011
místní část

počet domů
v místních částech
v roce 2011

Velký Uhřínov

44

Malý Uhřínov

11

Hutě

1

Vyhodnocení zastavěnosti ploch vymezených Územním plánem Liberk (2011) pro rekreaci a bydlení v k. ú. Velký Uhřínov a
Malý Uhřínov
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Celkový přehled zastavitelných ploch pro bydlení a rekreaci vymezených Územním plánem Liberk (2011, Ing. arch.
Jiří Kodýtek, Ing. arch Stanislav Novotný) v katastrálních územích Velký Uhřínov a Malý Uhřínov je uveden v následující
tabulce včetně vyhodnocení, kolik procent plochy bylo již využito.
ozn. dle
ÚP Liberk

k. ú.

Z3

Velký Uhřínov

Z4

Velký Uhřínov

Z5

Velký Uhřínov

Z48

Velký Uhřínov

funkční využití dle
Územního plánu Liberk
plochy bydlení
v rodinných domech (Bi)
plochy bydlení
v rodinných domech (Bi)
plochy bydlení
venkovského typu (Bv)
plochy bydlení
venkovského typu (Bv)

plošná výměra

využití zastavitelné plochy

53 700 m2

0%

16 400 m2

0%
1 nekatastrovaný objekt
50 %
1 nekatastrovaný objekt
100 %

6 700 m2
7 200 m2

Tab. Celkové vyhodnocení zastavěnosti ploch vymezených Územním plánem Liberk (2011) pro rekreaci a bydlení v k. ú. Velký
Uhřínov a Malý Uhřínov.
funkční využití zastavitelných ploch

plošná výměra ploch
vymezených Územním
plánem Liberk

plošná výměra využitých
ploch / naplněnost

plošná výměra
nevyužitých ploch / volná
kapacita

8,34 ha

1,06 ha / 12,7 %

7,28 ha / 87,3 %

0 ha

0 ha

0 ha

plochy bydlení - v rodinných
domech (Bi) a venkovského typu
(Bv) - k. ú. Velký Uhřínov
plochy bydlení - v rodinných
domech (Bi) a venkovského typu
(Bv) - k. ú. Malý Uhřínov

Předpokládaný vývoj počtu domů v sídle Uhřínov do roku 2030
Předpokládaný vývoj počtu domů v sídle Uhřínov do roku 2030
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Od roku 1980 je v sídle Uhřínov zaznamenán pozitivní stavební rozvoj, který lze předpokládat i v následujících
letech. Územní plán Liberk (2011) však nevymezuje žádné zastavitelné plochy v rámci katastrálního území Malý Uhřínov,
čímž je jakýkoliv rozvoj sídla zcela vyloučen (s rozvojem sídla neuvažuje ani koncepce rozvoje území obce). Změna č. 1 však
tuto koncepci mění. Obecnými požadavky z hlediska sociálního a demografického na rozvoj bydlení jsou zlepšování kvality
bydlení, např. snižováním míry nechtěného soužití, snižováním počtu lidí v jedné domácnosti, respektováním trendu
zvětšující se obytné plochy apod. Zároveň je žádoucí vytvořit podmínky pro stabilizaci počtu obyvatel sídla Malý Uhřínov,
tedy vymezit adekvátní a efektivně využitelné, ne však předimenzované množství zastavitelných ploch pro bydlení pro další
generaci obyvatel Malého Uhřínova, popř. pro potenciálně nově příchozí obyvatele.
/ b.44 /
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V roce 2011 představoval počet domů v Malém Uhřínově zhruba čtvrtinu ze všech domů v rámci sídla Uhřínov
(části Velký Uhřínov, Malý Uhřínov a Hutě). Na základě uvedeného lze uvažovat stejný podíl pro rozvoj sídla. Změna č. 1
předpokládá s ohledem na atributy území, současné trendy a další výše zmíněné předpoklady do roku 2030 rozvoj ve výši 11
domů pro celé sídlo. S ohledem na charakter a strukturu zástavby a na limity využití území je počítáno s průměrnou
potřebou cca 2 000 m2 na 1 BJ. Tato rozloha v sobě zahrnuje potřebné plochy dopravní infrastruktury, veřejných
prostranství a ploch zeleně.
Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení pro sídlo Uhřínov:
potřeba ploch bydlení v rodinných domech (11 BJ x 2 000 m2)
rezerva 10%
Potřeba ploch pro bydlení celkem

22 000 m2
2 200 m2
24 200 m2

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch na základě odhadovaného územního rozvoje jednotlivých sídelních
útvarů do roku 2030:
předpokládaný rozvoj sídla
sídlo

Velký Uhřínov

ekvivalentní
plocha pro
územní rozvoj

ekvivalentní
plocha pro
územní rozvoj
+ rezerva 10 %

volná kapacita
zastavitelných
ploch
vymezených
v ÚP Liberk
(2011)

potřeba
vymezení
zastavitelných
ploch Změnou
č. 1

8

16 000 m2

17 600 m2

72 800 m2

0 m2

m2

m2

počet domů v
roce 2011

předpokl.
územní rozvoj
sídla
(počet domů)

44

Malý Uhřínov

11

3

Hutě

1

0

6 000

0 m2

6 600

0 m2

0

m2

0 m2

6 600 m2
0 m2

Územní plán Liberk vymezil vyhovující rozsah zastavitelných ploch určených k bydlení pro adekvátní rozvoj sídla
Velký Uhřínov. Tyto zastavitelné plochy jsou naplněny jen z části (necelých 15 %) a není třeba změnou územního plánu
tento rozsah měnit. Naopak Územní plán Liberk neuvažuje s rozvojem místní části Malý Uhřínov. Změna Územního plánu
Liberk však uvažuje jinou koncepci rozvoje území obce pro tuto místní část. S ohledem na zajištění stabilizace sídla,
zabránění jeho úpadku a v návaznosti na sociální a demografické požadavky jsou Změnou č. 1 vymezeny v Malém Uhřínově
dvě nové zastavitelné plochy pro bydlení o celkové plošné výměře 0,39 ha, což zhruba odpovídá potřebě stanovené
koncepcí rozvoje sídla.

10. 2. 2 Celkový přehled vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
Změna č. 1 vymezuje následující zastavitelné plochy a plochy přestavby mimo zastavěné území, umožňující
výstavbu objektů pro trvalé bydlení či pro rodinnou rekreaci:
ozn. plochy

plocha s rozdílným způsobem využití

k. ú.

Bi - plochy bydlení v rodinných domech

Rampuše

Bv - plochy bydlení venkovského typu

Malý Uhřínov

Z62

Bi - plochy bydlení v rodinných domech

Hláska

1 476 m2

Z-P57

Bx - plocha bydlení venkovského typu rozptýlená

Bělá u Liberka

672 m2

Z50
Z51
Z54
Z55

plošná výměra
3 213 m2
2 225 m2
2 084 m2
1 767 m2

celkem

11 437 m2

Změna č. 1 ruší vymezením ploch přestavby s rozdílným způsobem využití NZl - plochy zemědělské - louky a
pastviny, popř. Zs - plochy zeleně - soukromé a vyhrazené, zastavitelnost některých zastavitelných či stabilizovaných ploch
určených pro výstavbu objektů pro trvalé bydlení či pro rodinnou rekreaci, vymezených Územním plánem Liberk (s
odůvodněním uvedeným výše):
ozn. plochy

plocha s rozdílným způsobem
využití

k. ú.

Z-P64

Zs - plocha zeleně - soukromá a
izolační

Prorubky

Z-P65

NZl - plocha zemědělská - louky a
pastviny

Prorubky
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rušená zastavitelnost
část zastavitelné plochy Z9
(Bv - plochy bydlení
venkovského typu)
část zastavitelné plochy Z6
(Bv - plochy bydlení

plošná výměra
1 784 m2
3 380 m2
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textová část

k. ú.

rušená zastavitelnost

plošná výměra

venkovského typu)
Z-P66
Z-P67
Z-P68
Z-P69
Z-P70
Z-P71
Z-P72

Zs - plocha zeleně - soukromá a
izolační
NZl - plocha zemědělská - louky a
pastviny

Liberk

stabilizované plochy
(Bv - plochy bydlení
venkovského typu)

Bělá u Liberka

stabilizované plochy
(Bv - plochy bydlení
venkovského typu)

NZl - plocha zemědělská - louky a
pastviny

Zs - plocha zeleně - soukromá a
izolační

Velký Uhřínov

část zastavitelné plochy Z3
(Bi - plocha bydlení
v rodinných domech)
část zastavitelné plochy Z3
(Bi - plocha bydlení
v rodinných domech)
stabilizované plochy
(Bi - plocha bydlení
v rodinných domech)
celkem

8 410 m2
7 101 m2
16 769 m2
8 629 m2
8 737 m2
3 286 m2
3 811 m2
61 907 m2

S ohledem na výše uvedené porovnání je patrné, že Změna č. 1 nenavyšuje rozsah zastavitelných ploch určených
pro výstavbu objektů pro trvalé bydlení či pro rodinnou rekreaci. Zastavitelné plochy či plochy přestavby obytného
charakteru, vymezené Změnou č. 1, jsou navrženy především v souladu s aktuálními požadavky města či vlastníků pozemků,
je-li to slučitelné s urbanistickou koncepcí. Naopak se dá konstatovat, že Změna č. 1 se z velké části zaměřila na eliminaci
chybně vymezených zastavitelných či stabilizovaných ploch Územního plánu Liberk. Dále je hlavním cílem Změny č. 1
územní stabilizace rozptýlené zástavby a stanovení srozumitelných podmínek pro její případný rozvoj.

11 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ V ÚZEMÍ
Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. a)
Zpracovává projektant.
Z hlediska širších územních vztahů bylo prověřeno zejména napojení prvků územního systému ekologické stability
na vydanou územně plánovací dokumentaci sousedních obcí a zkoordinována tato napojení i s pořizovanou územně
plánovací dokumentací sousedních obcí. Územní systém ekologické stability vymezený Územním plánem Liberk je Změnou
č. 1 kompletně zrušen a vymezen nově na základě aktuálních podkladů. Změna č. 1 v maximální možné míře zajišťuje
koordinaci jednotlivých skladebných prvků ÚSES na hranicích řešeného území, v některých případech to však nebylo možné
s odůvodněním uvedeným v kapitole „9. 9. 2“ textové části Odůvodnění Změny č. 1, podkapitole „Koordinace skladebných
prvků ÚSES“.
Z hlediska širších vztahů v území je také podstatné vymezení zastavitelné plochy Z60 s rozdílným způsobem využití
plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - zimní sporty (Osz, pro realizaci lyžařské lanovky a
sjezdovky na hranici s obcí Orlické Záhoří, do jejíhož území je tento záměr taktéž situován. Vymezení zastavitelné plochy
vychází z projektové dokumentace a v koordinaci s Územním plánem Orlické Záhoří, k. ú. Jadrná - navazuje na plochu změny
v krajině K1 (NSps - plocha smíšená nezastavěného území - přírodní, sportovní).
Dále je z hlediska širších vztahů v území zásadní vymezení ploch územních rezerv R1 a R2, s možným způsobem
budoucího využití W - plochy vodní a vodohospodářské. Obě plochy územních rezerv jsou vymezeny na podkladu Generelu
LAPV 2011 a v koordinaci s platnými či projednávanými územními plány sousedních obcí. Plocha územní rezervy R1 je
vymezena na hranici s obcemi Rokytnice v Orlických horách, k. ú. Nebeská Rybná, kde navazuje na plochu územní rezervy
R2 (W - plocha vodní a vodohospodářská) vymezenou Územním plánem Rokytnice v Orlických horách, a Zdobnice, k. ú.
Souvlastní, kde navazuje na plochu územní rezervy 2.R.04 (W - plocha vodní a vodohospodářská) navrhovanou Změnou č. 2
Územního plánu Zdobnice. Plocha územní rezervy R2 je vymezena na hranici s obcí Lukavice, k. ú. Lukavice u Rychnova nad
Kněžnou. Obec Lukavice nemá plochu územní rezervy pro lokalitu vhodnou pro akumulaci povrchových vod v územním
plánu vymezenu.
V jiných oblastech není využívání území z hlediska širších vztahů Změnou č. 1 dotčeno.
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12 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. b)
Zpracovává projektant.
Změna č. 1 je zpracována na základě „Zadání Změny č. 1 Územního plánu Liberk“, zpracovaného oprávněnou
osobou pořizovatele, jímž je Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, ve spolupráci s určeným zastupitelem. Zadání Změny č. 1
bylo schváleno Zastupitelstvem obce Liberk dne 5. 9. 2014 usnesením č. 21/2014.
Jednotlivé požadavky ze schváleného Zadání Změny č. 1 byly respektovány následujícím způsobem:
(ad a)

Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu,
včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu
k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury
Z Politiky územního rozvoje České republiky nevyplývají pro řešené území žádné konkrétní požadavky. Budou
respektovány obecné požadavky a principy zakotvené v PÚR.
Podrobné vyhodnocení souladu Změny č. 1 s Politikou územního rozvoje je uvedeno v kapitole „2. 1“ textové části
Odůvodnění Změny č. 1.
Změnou č. 1 územního plánu bude územní plán uveden do souladu se Zásadami územního rozvoje
Královéhradeckého kraje v platném znění, zejména v oblasti systému ekologické stability. Budou respektovány
principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí, včetně opatření pro předcházení,
snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí.
Podrobné vyhodnocení souladu Změny č. 1 se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje je uvedeno v
kapitole „2. 2“ textové části Odůvodnění Změny č. 1.
Změna č. 1 v řešeném území nevymezuje regionální biocentrum 510 - Pod Homolí tak, jak vyplývá z požadavku
ZÚR KHK, z toho důvodu, že hranice biocentra jsou projednávanou Změnou č. 2 Územního plánu Zdobnice
zpřesněny na hranici správního území obce a do území řešeného Změnou č. 1 toto biocentrum nezasahuje.
Změnou č. 1 jsou vymezeny nadregionální biokoridor NBK K80H/K13 a lokální biokoridor LBK K20, které jsou na
hranici řešeného území do zmiňovaného regionálního biocentra 510 - Pod Homolí zaústěny.
Z hlediska širších územních vztahů je třeba prověřit napojení prvků územního systému ekologické stability na
vydanou územně plánovací dokumentaci sousedních obcí a zkoordinovat tato napojení i s pořizovanou územně
plánovací dokumentací sousedních obcí. V jiných prvcích nebudou širší územní vztahy změnou č. 1 ÚP Liberk
ovlivněny.
Změna č. 1 ruší územní systém ekologické stability v podobě vymezené Územním plánem Liberk a zároveň jej
vymezuje nově na základě aktuálních podkladů a v koordinaci s platnou a pořizovanou územně plánovací
dokumentací sousedních obcí tak, aby byla zajištěna návaznost jednotlivých skladebných prvků ÚSES na hranicích
obce. Změna č. 1 v maximální možné míře zajišťuje koordinaci jednotlivých skladebných prvků ÚSES na hranicích
řešeného území, v některých případech to však nebylo možné s odůvodněním uvedeným v kapitole „9. 2. 2“
textové části Odůvodnění Změny č. 1, podkapitole „Koordinace skladebných prvků ÚSES“.
Z hlediska širších vztahů je na hranicích řešeného území dále koordinováno vymezení ploch územních rezerv R1 a
R2 s možným způsobem budoucího využití plochy vodní a vodohospodářské (W) v místech lokalit pro akumulaci
povrchových vod Pěčín a Lukavice a také vymezení zastavitelné plochy Z60 s rozdílným způsobem využití plocha
občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - zimní sporty (Osz) pro realizaci záměru „Skiareál
Jadrná“.
Požadavky ze zpracovaných ÚAP - limity využití území budou aktualizovány dle platných ÚAP. Budou
respektovány požadavky vyplývající z ÚAP na ochranu hodnot na území obce, na řešení problémů v území. Změnou
č. 1 budou prověřeny změny ve vymezení zastavitelných ploch územním plánem z hlediska nově zjištěných
skutečností v území. Do správního území obce Liberk dle aktualizace LAPV 2011 zasahuje vymezení lokalit pro
akumulaci povrchových vod Pěčín a Lukavice, změnou územního plánu budou tyto lokality vymezeny formou
územních rezerv (resp. upraveno jejich vymezení).
Změna č. 1 aktualizuje limity využití území dle platných ÚAP ORP RnK, které jsou nově zobrazeny v Koordinačním
výkrese grafické části Odůvodnění Změny č. 1. Tyto nově vyobrazené limity využití území jsou národní přírodní
památka (kostel sv. Petra a Pavla v Liberku), přírodní památka (Uhřínov - Benátky) a další památky místního
významu.
Lokality pro akumulaci povrchových vod jsou Změnou č. 1 vymezeny jako plochy územních rezerv se způsobem
budoucího využití plochy vodní a vodohospodářské (W).
V katastrálních územích Malý Uhřínov, Prorubky a Rampuše byly v 05/2011, 04/2013 a 10/2012 ukončeny
komplexní pozemkové úpravy, ve změně územního plánu bude prověřena koncepce územního plánu ve vztahu
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k Plánu společných zařízení z KPÚ v těchto katastrálních územích. Budou upraveny hranice ploch dle nových
katastrálních map, v k. ú. Rampuše bude pozemek parc. č. 3066/1 zahrnut do zastavitelné plochy Z40 a budou
prověřeny i další plochy (zejména cestní síť).
Změna č. 1 prověřila jednotlivé koncepce stanovené Územního plánu Liberk ve vztahu k Plánu společných zařízení
z KPÚ ve výše uvedených katastrálních územích a v této souvislosti upravuje vymezení některých zastavěných a
stabilizovaných ploch na podkladu nových katastrálních map. Požadavek zahrnutí pozemku parc. č. 3066/1 v k. ú.
Rampuše do zastavitelné plochy Z40 řeší Změna č. 1 vymezením nové zastavitelné plochy Z50 s rozdílným
způsobem využití Bi - plocha bydlení v rodinných domech, která na zastavitelnou plochu Z40 vymezenou Územním
plánem Liberk navazuje.
Urbanistická koncepce - Změna č. 1 prověří vymezení zastavitelných ploch, přehodnotí individuálně všechny
plochy, které byly v územním plánu vymezeny jako zastavitelné a nebyly dosud zastavěny, budou přehodnoceny
plochy pro bytovou výstavbu a plochy pro rekreaci a pro sport.
Změna č. 1 prověřila v koordinaci se Zprávou o uplatňování Územního plánu Liberk naplněnost všech
zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Liberk. Naplněné a využité zastavitelné plochy či jejich části
jsou Změnou č. 1 vymezeny jako stabilizované.
Změna č. 1 ruší v rámci katastrálního území Hláska plochu přestavby Z29 (Bv - plocha bydlení venkovského typu)
na žádost obce a z důvodu, že je vymezena na ploše stávajícího fotbalového hřiště a není vhodná k zástavbě
Změna č. 1 ruší dosud nevyužité části zastavitelných ploch Z6 a Z9 (Bv - plochy bydlení venkovského typu) v rámci
katastrálního území Prorubky, z důvodu nemožnosti jejich dalšího využití, popř. z důvodu zajištění nezastavěnosti
ploch v okolí architektonicky významné stavby (kaple Panny Marie).
Změna č. 1 ruší část zastavitelné plochy Z3 (Bi - plocha bydlení v rodinných domech) v rámci katastrálního území
Velký Uhřínov, z důvodu zajištění nezastavěnosti ploch v okolí architektonicky významné stavby (kostel sv.
Vavřince).
Změna č. 1 ruší v rámci katastrálního území Hláska zastavitelnou plochu Z28 (Os - plocha občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení) na žádost obce a s ohledem na dostatečné množství ploch pro rekreaci a pro
sport ve vazbě na sídlo.
Budou prověřeny požadavky obce:
a

vymezení zastavitelné plochy pro rekreaci (výstavba jednoho objektu pro bydlení a rekreaci venkovského
typu) na parcele č. 5496 v k. ú. Malý Uhřínov. Musí být při tom zajištěna ochrana hodnot území (socha
Panna Maria mezi dvěma solitérními vzrostlými stromy) a krajinný ráz.

b

vymezení zastavitelné plochy pro rekreaci nebo bydlení venkovského typu na stavební parcele č. 217
v k. ú. Bělá u Liberka

c

přehodnocení ploch pro sportoviště a bydlení:
o na pozemku parc. č. 142/1 v k. ú. Hláska (v současném ÚP zastavitelná plocha Z29 pro bydlení
Bv - plochy bydlení venkovského typu) vymezit pro sportoviště (resp. definovat stávající stav
bez vymezení zastavitelné plochy)
o

/ b.48 /

na pozemku parc. č. 166/2 v k. ú. Hláska (v současném ÚP částečně zastavitelná plocha Z28
pro funkční využití Os - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení a částečně NZl plochy zemědělské - louky, pastviny) vymezit pro funkční využití bydlení nebo zastavitelnou
plochu z územního plánu vypustit

d

změny vymezení biokoridoru RBK 812, resp. změna biokoridoru na lokální (v ZÚR KHK je RBK 812/1 v jiné
trase) nebo jeho vypuštění

e

na základě požadavku občana na vymezení 2 zastavitelných ploch pro bydlení venkovského typu v k. ú.
Malý Uhřínov, bude provedeno vyhodnocení celé oblasti v k. ú. Malý Uhřínov - vyhodnocení jednotlivých
zastavitelných ploch, resp. rozšiřování území pro rekreační objekty s ohledem na zásah do krajinného
rázu dle § 12 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Budou
stanoveny podrobné podmínky pro změny v celé lokalitě. Bude prověřeno vymezení zastavitelných ploch
na pozemcích parc. č. 5498 a 5499 v k. ú. Malý Uhřínov pro dva objekty chalup.

f

vymezení plochy přestavby v k. ú. Liberk z ploch výrovy (Vx) na plochy veřejných prostranství (Zv), bydlení
a částečně občanského vybavení pro sport (Os), za účelem revitalizace stávajícího brownfields po
zemědělském statku

g

zahrnutí pozemku parc. č. 3066/1 v k. ú. Rampuše do zastavitelné plochy Z40
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[a] Požadavku nebylo vyhověno, k zastavitelné ploše ve výše uvedeném rozsahu na dotčené parcele vydal
nesouhlasné stanovisko dotčený orgán (KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, oddělení zemědělství; č. j. OŠKMT-32978/15-123/2015/Cho) v rámci projednání návrhu Změny
č. 1 podle § 50 Zákona č. 183/2006 Sb.
[b] Požadavku vyhověno - na parcele č. 217 v k. ú. Bělá u Liberka Změnou č. 1 vymezena zastavitelná plocha
Z-P57 (Bx - plocha bydlení venkovského typu rozptýlená).
[c] Požadavkům vyhověno:
o

Zastavitelná plocha Z29 je Změnou č. 1 z Územního plánu Liberk vyjmuta a nahrazena stabilizovanou plochou
s rozdílným způsobem využití plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (Os).

o

Zastavitelná plocha Z28 je Změnou č. 1 z Územního plánu Liberk vyjmuta a nahrazena plochou přestavby
Z-P58 s rozdílným způsobem využití plocha zemědělská - louky a pastviny (NZl).

[d] Požadavku vyhověno - územní systém ekologické stability je Změnou č. 1 vymezen nově na základě
aktuálních podkladů - regionální biokoridor RBK 812/1 je vymezen v trase dle ZÚR KHK, v trase regionálního
biokoridoru RBK 812 vymezeného Územním plánem Liberk jsou Změnou č. 1 vymezeny lokální biokoridory
LBK 812 a LBK 812b.
[e] Požadavku vyhověno - Změna č. 1 uvádí v kapitole „10. 2. 1“ textové části Odůvodnění Změny č. 1
vyhodnocení, na základě jehož je Změnou č. 1 upravena koncepce rozvoje území sídla Malý Uhřínov a na
základě jehož Změna č. 1 vymezuje na požadovaných parcelách zastavitelné plochy Z54 a Z55 s rozdílným
způsobem využití plochy bydlení venkovského typu (Bv).
[f]

Požadavku částečně vyhověno - Změna č. 1 v plochách brownfields po bývalém zemědělském areálu a
v plochách přilehlých zbořenišť v jižní části Liberku vymezuje plochu přestavby Z-P59 s rozdílným způsobem
využití plocha bydlení venkovského typu (Bv) s podmínkou zpracování územní studie, která navrhne
odpovídající rozsah ploch veřejných prostranství a prověří možnosti budoucího využití objektu zemědělského
statku.

[g] Požadavku vyhověno - požadavek zahrnutí pozemku parc. č. 3066/1 v k. ú. Rampuše do zastavitelné plochy
Z40 řeší Změna č. 1 vymezením nové zastavitelné plochy Z50 s rozdílným způsobem využití Bi - plocha bydlení
v rodinných domech, která na zastavitelnou plochu Z40 vymezenou Územním plánem Liberk navazuje.
Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury - celková koncepce nebude změnou č. 1 ÚP měněna. Plochy
zastavitelné a přestavbové (viz. urbanistická koncepce) budou prověřeny také z hlediska napojení na dopravní a
technickou infrastrukturu.
Celkové koncepce veřejné infrastruktury nejsou Změnou č. 1 měněny - Změna č. 1 pouze upravuje některé dílčí
koncepce zásobování jednotlivých sídel pitnou vodou na základě aktualizace „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Královéhradeckého kraje“. Zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené Změnou č. 1 jsou dopravně dostupné
z místních obslužných či účelových komunikací. Plochy změn vymezené Změnou č. 1 jsou napojeny na stávající
inženýrské sítě technické infrastruktury - nedojde tak ke zvýšeným nárokům na veřejné rozpočty z důvodu potřeby
realizace nových záměrů veřejné dopravní či technické infrastruktury.
Požadavky na koncepci uspořádání krajiny - podmínky pro využití ploch budou stanoveny tak, aby nedošlo
k ohrožení zájmů ochrany přírody, krajiny a krajinného rázu a ekologické stability území.
Zásady ochrany přírody, krajiny a krajinného rázu jsou zakotveny v koncepci uspořádání krajiny stanovené
Územním plánem Liberk, která není Změnou č. 1 měněna. Územní systém ekologické stability je Změnou č. 1
vymezen nově na základě aktualizovaných podkladů (ZÚR KHK, Plán ÚSES CHKO Orlické hory III).
Změnou územního plánu bude územní plán uveden do souladu s novelou zákona 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (účinnost od 1. 1. 2013) a příslušnými vyhláškami. S ohledem na § 18 novely
stavebního zákona bude prověřeno a doplněno do nepřípustného využití ploch v nezastavěném území takové
využití, které je z hlediska ochrany krajinného rázu a ochrany přírodních hodnot v území nežádoucí (takové stavby,
zařízení a jiná opatření budou výslovně vyloučeny).
Změna č. 1 tyto prověřila podmínky využití ploch v nezastavěném území a doplňuje podmínky využití ploch
s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území ve smyslu vyloučení umisťování staveb, zařízení a opatření
pro těžbu nerostů ve všech plochách nezastavěného území (vyjma vymezených ložisek nerostných surovin) jejich
zařazením do nepřípustného využití s ohledem na § 18 odst. 5 Zákona č. 183/2006 Sb.
Nové zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení
nových zastavitelných ploch. Bude provedeno vyhodnocení zastavěnosti již vymezených ploch pro rekreaci a
bydlení po požadovaném prověření zastavitelných ploch. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na ZPF musí být v souladu s přílohou č. 3 k Vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou
se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
Zastavitelné plochy pro bydlení v rámci k. ú. Malý Uhřínov jsou Změnou č. 1 vymezeny na základě bilančního
výpočtu potřeby vymezení zastavitelných ploch uvedeného v kapitole „10. 2. 1“ textové části Odůvodnění Změny
ŽALUDA, projektová kancelář
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č. 1. Celkové vyhodnocení účelného. Celkový přehled vyhodnocení účelného využití zastavěného území a
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je uvedeno v kapitole „10. 2. 2“ textové části Odůvodnění
Změny č. 1. Z uvedeného srovnání je patrné, že Změna č. 1 nenavyšuje rozsah zastavitelných ploch určených
k výstavbě objektů pro trvalé bydlení nebo rodinnou rekreaci (je navrženo 1,14 ha nových zastavitelných ploch
nebo ploch přestavby, zároveň je ale redukována zastavitelnost zastavitelných či stabilizovaných ploch,
vymezených Územním plánem Liberk, v rozsahu 6,19 ha).
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF je uvedeno v kapitole „15“ a v příloze č. 2
textové části Odůvodnění Změny č. 1.
(ad b)

Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno
prověřit
V návrhu změny ÚP Liberk bude upraveno vymezení lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod „Pěčín“ a
„Lukavice“ dle Generelu LAPV aktualizace září 2011 (redukce ploch vymezených v ÚP Liberk a vymezení formou
územní rezervy). Z územního plánu bude jeho změnou vypuštěn návrh vodní plochy Skuhrov.
Pro lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod „Pěčín“ a „Lukavice“ jsou Změnou č. 1 vymezeny plochy
územních rezerv R1 a R2 s možným způsobem budoucího využití plochy vodní a vodohospodářské (W) v lokalitách
určených aktualizovaným Generelem LAPV 2011. Změna č. 1 stanovuje podmínky pro prověření budoucího využití
ploch územních rezerv v souladu se základními kritérii pro přezkoumávání a aktualizaci budoucího využití ploch
LAPV stanovenými Generelem LAPV 2011. Změna č. 1 zároveň stanovuje podmínky využití území chráněných pro
akumulaci povrchových vod shodně se základními zásadami využití území chráněných pro akumulaci povrchových
vod stanovenými Generelem LAPV 2011.
Návrh vodní nádrže Skuhrov není součástí Územního plánu Liberk, je pouze znázorněn v koordinačním výkrese
jako informativní jev. Na základě uvedeného není z tohoto hlediska Územní plán Liberk Změnou č. 1 nijak měněn.

(ad c)

Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro
které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Prvky nadregionálního a regionálního ÚSES budou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření.
Bude prověřena nutnost vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a opatření, zejména ve vztahu k měněným
částem územního plánu. Bude upraveno vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření tak, aby byl územní plán
dán do souladu s novelou stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy.
Zvlášť budou vymezeny:
a
veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
b

veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí
prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků a názvu katastrálního území (kapitola
bude splňovat náležitosti potřebné pro zápis předkupního práva v katastru nemovitostí dle katastrálního
zákona, tj. čísla pozemků budou uvedena dle vlastnických vztahů, tedy případně i dle zjednodušené
evidence) a dle požadavků občanského zákoníku

Změna č. 1 na základě požadavků vyplývajících ze změny příslušných právních předpisů (novela Stavebního zákona
č. 350/2012 Sb.) upravuje vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření tak, aby byly VPS
a VPO vymezeny a definovány v souladu s platnou legislativou. Změna č. 1 zároveň na základě požadavku ZÚR KHK
vymezuje nadregionální a regionální skladebné prvky ÚSES jako VPO, pro která lze práva k pozemkům vyvlastnit.
(ad d)

Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci
Požadavek na vymezení ploch a koridorů, v nichž bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu či uzavřením dohody o parcelaci se vzhledem k malému rozsahu ploch nestanovuje.
Potřebu podmínit rozhodování o změnách v území zpracováním územní studie vyhodnotit v průběhu zpracování
návrhu ÚP v závislosti na charakteru a lokalizaci konkrétních zastavitelných ploch.
Změna č. 1 prověřuje jednotlivé zastavitelné plochy vymezené Územním plánem Liberk, ve kterých je podmínkou
pro rozhodování zpracování územní studie. Změna č. 1 pro vybrané zastavitelné plochy (Z40, Z41, Z44) ruší
podmínku zpracování územní studie, v ostatních plochách prodlužuje stanovené lhůty pro zpracování územní
studie tak, jak je uvedeno v kapitole „9. 16“ textové části Odůvodnění Změny č. 1. Změna č. 1 zároveň stanovuje
nově podmínku zpracování územní studie (X1) pro zastavitelnou plochu Z21 vymezenou Územním plánem Liberk a
pro plochu přestavby Z-P59 s odůvodněním uvedeným ve výše uvedené kapitole.

(ad e)

Požadavky na zpracování variant
Zpracování variantního řešení není požadováno.
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Požadavek na zpracování variant řešení nebyl uplatněn.
(ad f)

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání jeho odůvodnění včetně měřítek
výkresů a počtu vyhotovení
Obsah a měřítka výkresů budou odpovídat požadavkům platných zákonných předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu v platném znění - stavební zákon a vyhl. č. 500/2006 Sb. o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném
znění). Členění textové a grafické části zůstane dle vydaného ÚP, měněny budou pouze výkresy, které budou
změnou dotčeny, a to v měřítku, ve kterém byly vydány, a textová část. Dílčí změny územního plánu mohou být pro
společné jednání a veřejné projednání vyhotoveny na výřezech vydaného ÚP.
Změna č. 1 je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami (500/2006 Sb.,
501/2006 Sb.). Textová část Změny č. 1 je vyhotovena v rozsahu požadovaném schváleným Zadáním Změny č. 1.
Z důvodu značného rozsahu měněných částí není grafická část Změny č. 1 zpracována na výřezech, ale výkresy
zobrazují vždy celé správní území obce Liberk. Měřítka výkresů jsou shodná s Územním plánem Liberk. Grafická
část Odůvodnění Změny č. 1 je v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. (§ 53 odst. 4 a odst. 5), §13 a §16 Vyhlášky
č. 500/2006 Sb., přílohou č. 7, část II., odst. 2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Změna č. 1 upravuje z důvodu zpřesnění v hlavním a v koordinačním výkresu grafické znázornění ploch s rozdílným
způsobem využití Bx - plochy bydlení venkovského typu rozptýlené. Územní plán Liberk tyto plochy zobrazoval
jako kombinaci červeně znázorněného objektu a zelených zahrad, přičemž nebylo zřejmé, ve kterých částech
stavebního pozemku je možné realizovat nové stavební záměry (doplňkové stavby, přístavby apod.). Změna č. 1
tyto plochy (Bx) nově znázorňuje jednou barvou v celém rozsahu zastavěného území ploch bydlení venkovského
typu rozptýlených (vyjma ploch přístupových místních obslužných komunikací, popř. ploch zeleně soukromé a
vyhrazené). Změna grafického vyjádření včetně změny legendy výkresů je znázorněna na následujícím schématu:
stávající

návrh
Bx - plochy bydlení venkovského typu rozptýlené

Vyobrazení ploch Bx v Územním plánu Liberk - rušené
stávající
(ad g)

návrh

Bx - plochy bydlení venkovského typu rozptýlené
Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Vyobrazení ploch Bx dle Změny č. 1

Z
m
ěnu územního plánu nebude nutno posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA), protože je příslušný úřad ve stanovisku
nepožaduje.
Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území nebyly
uplatněny s odůvodněním uvedeným v kapitole „6“ textové části Odůvodnění Změny č. 1.

13 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PODLE § 53 ODST. 4, PÍSM. A) AŽ D)
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 5, písm. a) až d)
Zpracovává pořizovatel.
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny územního plánu Liberk ve smyslu § 53 odst. 4 stavebního zákona a ověřil, že
návrh změny územního plánu Liberk není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, s cíli a úkoly územního plánování (zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v
území a požadavky na ochranu nezastavěného území), se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu. Konstatování tohoto
souladu je dokladováno ve spisu č.OVŽP - 1678/2013 "Změna č.1 územního plánu Liberk" (spisový znak 326.1 - A10)
vedeném Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí - úřad územního plánování
(pořizovatelem) a je podrobně popsáno v části odůvodnění změny územního plánu Liberk (zejména kapitoly 2, 3, 4, 5, 9, 10,
11 a 15).
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14 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA),
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ
Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. c)
Zpracovává projektant.
Změna č. 1 jako záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje
Královéhradeckého kraje, vymezuje v souladu s ustanovením §28a odst. 2 § 43 zákona č. 254/2001 Sb. na podkladu
Generelu LAPV 2011 plochu územních rezerv R1 a R2, s možným budoucím způsobem využití W - plochy vodní a
vodohospodářské. Plochy územní rezervy jsou vymezeny v souvislosti s uvažovanými záměry výstavby vodních nádrží Pěčín
(R1) a Lukavice (R2), s odůvodněním uvedeným v kapitole „9. 15“ textové části Odůvodnění Změny č. 1.
Výše uvedenými záměry jsou dále dotčena správní území obcí Zdobnice a Rokytnice v Orlických Horách (Pěčín),
resp. Lukavice (Lukavice). Vymezení ploch územní rezervy je koordinováno s platnou nebo pořizovanou územně plánovací
dokumentací zmíněných obcí.

15 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. d)
Zpracovává projektant s využitím metodických pomůcek MŽP a MMR.

15. 1 Zemědělský půdní fond
Změna č. 1 nově vymezuje zastavěné území v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb. Zastavěné území se
nevyhodnocuje z hlediska záboru ZPF.
Ze zastavitelných ploch vymezených Změnou č. 1 mají dopad na zábor ZPF zastavitelné plochy Z50, Z51, Z53, Z54,
Z55, Z62 a Z63 ostatní plochy nevyvolají zábor ZPF a nebo se z hlediska záboru ZPF nevyhodnocují.
Zastavitelné plochy Z50 a Z51, popř. Z63 jsou vymezeny na půdách II. třídy ochrany. Jsou vymezeny z důvodu
změny katastrální mapy s ohledem na efektivní využití zastavitelné plochy Z40 vymezené Územním plánem Liberk, popř.
z důvodu potřeby rozšíření a modernizace stávajícího zemědělského areálu v sídle Prorubky. Ostatní zastavitelné plochy
jsou vymezeny na půdách s nižší třídou ochrany.
Změna č. 1 zároveň ruší či redukuje některé zastavitelné plochy či ruší zastavitelnost části stabilizovaných ploch (s
odůvodněním uvedeným v kapitole „9. 5“ textové části Odůvodnění Změny č. 1), přičemž v rozsahu rušených či
redukovaných částí jsou vymezeny plochy přestavby s rozdílným způsobem využití NZl - plochy zemědělské - louky a
pastviny. Dotčené pozemky, na kterých tímto způsobem Změnou č. 1 dochází ke zrušení zastavitelnosti, tak budou
navráceny do ZPF (jedná se o plochy přestavby Z- P58, Z-P65, Z-P67, Z-P68, Z-P69 a Z-P70).
Celkový zábor pozemků ZPF je 2,9832 ha, návrat do ZPF je 5,1475 ha. Tabulky s podrobným vyhodnocením
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF jsou součástí Přílohy č. 2 textové části Odůvodnění Změny č. 1.
Změna č. 1 nově vymezuje územní systém ekologické stability. Skladebné prvky ÚSES se z hlediska záboru ZPF
nevyhodnocují.

15. 2 Pozemky určené k plnění funkce lesa
Územní plán Liberk vymezil zastavitelnou plochu Z45 s rozdílným způsobem využití Osz - plocha občanského
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - zimní sporty pro realizaci lyžařské lanovky a sjezdovky vyvolávající zábor
PUPFL o rozloze 5,03 ha. Z důvodu úpravy projektové dokumentace uvedeného záměru je Změnou č. 1 zastavitelná plocha
Z45 zrušena a nahrazena zastavitelnou plochou Z60 o celkové plošné výměře 6,2577 ha. Zábor PUPFL představuje vymezení
zastavitelné plochy na parcele č. 2438/8 o plošné výměře 3,7837 ha. Zábor PUPFL pro lanovou dráhu a sjezdovku byl
povolen souhlasným stanoviskem vydaným Krajským úřadem Královéhradeckého kraje pod č. j. 19418/ZP/2008-Vi. Části
rušené zastavitelné plochy Z45, které nejsou nahrazeny zastavitelnou plochou Z60, jsou Změnou č. 1 zahrnuty do
stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití NL - plochy lesní.
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k. ú.

navrhovaný způsob
využití

celková
výměra
[ha]

výměra
záboru
[ha]

dotčené
parcely

druhová
skladba lesa

Velký
Uhřínov

Osz - plocha
občanského
vybavení tělovýchovná a
sportovní zařízení zimní sporty

6,2577

3,7837

2438/8

čistý smrk

odůvodnění záboru PUPFL

plocha vymezena za účelem
realizace sjezdovky
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Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 172
Zpracovává pořizovatel.
K návrhu změny územního plánu Liberk nebyly uplatněny námitky, není tedy o čem rozhodovat.

17 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 172
Zpracovává pořizovatel.
Zpracovala: Ing. Pavlína Ciranová, oprávněná úřední osoba pořizovatele, jímž je Městský úřad Rychnov nad
Kněžnou; srpen 2016
Návrh Změny č. 1 ÚP Liberk byl zveřejněn v souladu s § 50 odstavce 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, doručením veřejnou vyhláškou od 22. září 2015, v zákonné lhůtě
(tj. od 11. 9. 2015 do 10. 11. 2015) na úředních deskách Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou a Obecního úřadu Liberk
(písemnost č. j. OVŽP-26420/15-Cir ze dne 22. 9. 2015). V zákonné lhůtě byly uplatněny čtyři připomínky veřejnosti:
1. Roman Zima
U Myslivny 555, 500 08 Hradec Králové
doručeno dne 15. 10. 2015, zaevidováno pod č. j. OVŽP-28776/15-Cir
Věc: Připomínka
Na základě zveřejnění návrhu změny č. 1 Územního plánu obce Liberk vznáším jako vlastník pozemku dvě
připomínky.
1. V katastrálním území Velký Uhřínov, p. č. 1678/1 je pouze malá část pozemku v zastavitelném území. Žádám
tímto o rozšíření zastavitelného území v rozsahu cca 1100 m2, pro plochy bydlení venkovského typu. Pozemek je
přístupný z místní komunikace, s možností napojení na elektrický rozvod.
2. V katastrálním území Rampuše, p. č. 3009, vzniklou proluky mezi zastavěným územím zařadit do ploch bydlení
venkovského typu. Pozemek je přístupný z místní komunikace, s možností napojení na elektrický rozvod.
Děkuji za kladné vyřízení.
ad 1) připomínka nebude zohledněna. Připomínka byla konzultována s dotčeným orgánem ochrany přírody,
nesouhlas z důvodu polohy ve II. zóně CHKO, rozpor se základními ochrannými podmínkami § 26, poloha v ochr.
pásmu lesa, nežádoucí zahuštění zástavby (dle § 12). Lokalita řešena i v rámci jednání o vyhodnocení stanoviska
dotčeného orgánu (bod 4).
ad 2) připomínka nebude zohledněna. Připomínka byla konzultována s dotčeným orgánem ochrany přírody,
nesouhlas z důvodu nežádoucího zahuštění zástavby (dle § 12). Lokalita řešena i v rámci jednání o vyhodnocení
stanoviska dotčeného orgánu (bod 1 a 4).
2. MUDr. Jana Tancurinová
Nám. Dr. Lützova 345, 517 54 Vamberk
doručeno dne 19. 10. 2015, zaevidováno pod č. j. OVŽP-29160/15-Cir
Jako vlastník parcel č. 3270 a 3271 v k. ú. Liberk se na vás obracím se zdvořilou žádostí o změnu územního plánu
Liberk, která spočívá pouze v úpravě textu v kapitole:
6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
oddíl BV - plochy bydlení venkovského typu
část „Podmínky prostorového uspořádání“
ŽALUDA, projektová kancelář
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textová část

kdy by původní text byl doplněn takto:

٭objekt RD na parcele č. 3270: střechy stanové, sklon střech 53 stupňů, výšková hladina 10,9 m nad terénem.
Jedná se o návrh objektu ve zcela odloučené poloze na okraji lesa, který prakticky není odnikud vidět tzn. v žádném
případě nedojde k narušení dálkových a panoramatických pohledů na místní dominanty - viz přiložené vizualizace.
Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti a jsem s pozdravem.
Připomínka bude zohledněna. Regulativy týkající se tvarového a hmotového řešení zástavby, které jsou nad
rámec podrobnosti územního plánu jsou z textové části ve Změně č. 1 ÚP vypuštěny.
3. Jiří Dušánek
Prorubky 1, Rychnov nad Kněžnou
doručeno dne 20. 10. 2015, zaevidováno pod č. j. OVŽP-29272/15-Cir
Žádost.
Žádám o zvětšení plochy v současném platném ÚPO Liberk „Vx - plochy výroby a skladování se specifickým
využitím“ na území k. ú. Prorubky dle zákresu v příloze. (Pozn. pořizovatele: část pozemku parc. č. 3042 v k. ú.
Prorubky).
Tuto změnu požaduji z důvodu plánované výstavby haly pro zemědělské využití (parkování zem. strojů).
Připomínka bude zohledněna vymezením zastavitelné plochy Z63 (Vx). S ohledem na urbanistickou koncepci a
členění ploch bude nad rámec grafického náčrtu v připomínce plocha vymezena v šíři 20 m podél celé jižní hranice
zemědělského areálu. Plocha bude sloužit k rozšíření zemědělského areálu pro garážování zemědělské techniky,
vymezení s ohledem na charakter území - potřebu zemědělského obhospodařování, je důvodné.
4. Hubert Ságner
Kvasiny 262, 517 02 Kvasiny
doručeno dne 5. 11. 2015, zaevidováno pod č. j. OVŽP-30880/15-Cir
doplnění doručeno dne 9. 11. 2015, zaevidováno pod č. j. OVŽP 31291/15-Cir
Připomínka
Věc: Připomínky k návrhu Změny č. 1 územního plánu Liberk.
Připomínka č. 1: Nesouhlasím s vymezením nadregionálního biokoridoru NBK K80MB/K21, jak je zakreslen
v Koordinačním výkresu a částečně probíhá přes mé pozemky.
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vymezilo nadregionální biokoridor NBK K80MB mimo mé pozemky na
pravé straně Huťského potoka a zároveň zdůraznilo, že nesmí být přerušen. K tomu přikládám výkres Projekt 08ÚSES. Pokud by měl být nadregionální biokoridor na mých pozemcích, nevadí mě to, vadí mě na něj uvalené VPO.
Připomínka č. 2: LBK K92, nesouhlasím s dosadbou stromů na trvalých travních porostech po levé straně Huťského
potoka a bezlesí po pravé straně na mých pozemcích.
Obě připomínky platí pravá, levá při pohledu proti proudu.
Doplnění připomínky:
Nesouhlasím ani s dosadbou stromů na obou březích Huťského potoka sousedících s mými pozemky (p. č. 1429,
1430, 1393).
Podle potoka v tomto úseku nikdy stromy v souvislém pásu nerostly. Břehy potoka jsou dostatečně zpevněny
kořeny devětsilu, což se potvrdilo při každé povodni. Potok je blízko chalup č.p.04 a 05, vysázené stromy by je
stínily. Každý strom spotřebuje velké množství vody, podle předpovědi má suchý ráz počasí pokračovat, vysázením
dalších stromů podle potoka se sníží množství vody v něm tekoucí. Stromy podle potoků a řek by se měly alespoň
prořezat aby byla voda pro lidi.
ad. 1) připomínka bude zohledněna. Nadregionální biokoridor NBK K80MB/K21 byl dle Plánu ÚSES CHKO OH
vymezen tak, že vedl přes zastavěné území se stávajícími stavebními objekty (č. e. 18 + související pozemky, k. ú.
Velký Uhřínov). Proto byla v návrhu pro SJ vymezena nová severní větev. Připomínka je akceptována a
nadregionální biokoridor bude navrácen zpět do své původní jižní trasy dle Plánu ÚSES CHKO OH, na základě
dohody během jednání dochází pouze k mírné úpravě trasy v západní části před zaústěním do RBC
K80MB/RC1630 tak, aby biokoridor nebyl dotčen ZÚ.
ad. 2) připomínka nebude zohledněna. Návrh managementu prvků ÚSES není návrhem ve smyslu závazné části
ÚP, tabulkové části k jednotlivým skladebným prvkům jsou převzaty z Plánu CHKO ÚSES OH.
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Nejpozději do 7 dnů, tj. do 24.10.2016, ode dne konání veřejného jednání návrhu Změny č.1 ÚP Liberk, které se uskutečnilo
17.10.2016, mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit
své námitky, a ve stejné lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky k částem řešení, které byly od minulého veřejného
projednání změněny. Žádné připomínky nebyly k návrhu uplatněny a proto je nebylo třeba vyhodnocovat.
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Obsah grafické části Odůvodnění Změny č. 1:
č. výkresu

název výkresu

měřítko

1

Koordinační výkres

1 : 5 000

2

Výkres širších vztahů

3

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
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[c]

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA Č. 1 - TABULKOVÁ ČÁST SKLADEBNÝCH PRVKŮ ÚSES
Na základě mapování krajiny a vytvoření kostry ekologické stability byly v řešeném území vymezeny a upřesněny
v měřítku územního plánu skladebné části ÚSES.

P1. 1 Nadregionální biocentrum
označení:

NBC 86

název:

Sedloňovský vrch - Topielisko

vložené biocentrum:

ne

hierarchická úroveň:

nadregionální

stanovištní typ:

smíšený

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, louka, pastvina, vodní tok, břehový porost, nivní společenstvo, mokřad, rozptýlená zeleň

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin, kosení luk

P1. 2 Nadregionální biokoridory
označení:

NBK K80H/K11

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

nadregionální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

bez zásahu

označení:

NBK K80H/K12

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

nadregionální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

bez zásahu

označení:

NBK K80H/K13

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

nadregionální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

částečně

druhová skladba:

odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

místy dosadba stromů

označení:

NBK K80H/K2

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

nadregionální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

částečně

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

NBK K80H/K18

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

nadregionální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

částečně

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne
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označení:

NBK K80H/K18

současný stav:
návrh managementu:

označení:

název:

přílohy

-

les, louka, rozptýlená zeleň
v severní části zvýšit podíl autochtonních dřevin, v jižní části realizovat prvek ÚSES dle podrobné
dokumentace

NBK K80H/K19

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

nadregionální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

místy zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

NBK K80H/K20

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

nadregionální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

místy zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

NBK K80H/K21

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

nadregionální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, louka

návrh managementu:

místy zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

NBK K80H/K22

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

nadregionální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

místy zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

NBK K80H/K23

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

nadregionální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

místy zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

NBK K80H/K24

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

nadregionální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

bez zásahu
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P1. 3 Regionální biocentra
označení:

RBC H103

název:

Prorubecké údolí

vložené biocentrum:

ne

hierarchická úroveň:

regionální

stanovištní typ:

smíšený

funkční:

ano

druhová skladba:

odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, louka, rozptýlená zeleň, břehový porost

návrh managementu:

bez zásahu

označení:

RBC K80MB/RC497

název:

Zdobnice - Říčka

vložené biocentrum:

ano

hierarchická úroveň:

regionální

stanovištní typ:

smíšený

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, vodní tok, břehový porost, louka

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin, kosení

označení:

RBC 498

název:

Liberské údolí

vložené biocentrum:

ne

hierarchická úroveň:

regionální

stanovištní typ:

smíšený

funkční:

ano

druhová skladba:

odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, břehový porost, vodní tok

návrh managementu:

místy dosadba stromů, místy zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

RBC 504

název:

Bukový - Mezina - Polanka

vložené biocentrum:

ne

hierarchická úroveň:

regionální

stanovištní typ:

smíšený

funkční:

ano

druhová skladba:

odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, břehový porost, vodní tok

návrh managementu:

místy dosadba stromů, místy zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

RBC K80MB/RC509

název:

Antoniino údolí

vložené biocentrum:

ano

hierarchická úroveň:

regionální

stanovištní typ:

smíšený

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, vodní tok, břehový porost, louka

návrh managementu:

místy zvýšit podíl autochtonních dřevin, kosení

označení:

RBC
K80MB/RC1630

název:

Stará huť

vložené biocentrum:

ano

hierarchická úroveň:

regionální

stanovištní typ:

smíšený

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, louka, rozptýlená zeleň, vodní tok, břehový porost

návrh managementu:

místy zvýšit podíl autochtonních dřevin, kosení

P1. 4 Regionální biokoridory
označení:

RBK H067

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

regionální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

částečně

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

místy zvýšit podíl autochtonních dřevin
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označení:

RBK H068

vložené biocentrum:

název:

přílohy

-

-

hierarchická úroveň:

regionální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

částečně

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

místy zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

RBK 805

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

regionální

stanovištní typ:

smíšený

funkční:

ano

druhová skladba:

odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

louka, vodní tok, rozptýlená zeleň, břehový porost

návrh managementu:

kosení

označení:

RBK 812

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

regionální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

částečně

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin, místy dosadba stromů

označení:

RBK 812/1

vložené biocentrum:

název:

-

-

hierarchická úroveň:

regionální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

částečně

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

orná půda, les

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

P1. 5 Lokální biocentra
označení:

LBC

název:

U mostu

vložené biocentrum:

ne

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, vodní tok, břehový porost

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBC 10

název:

-

vložené biocentrum:

ne

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

smíšený

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, louka, orná půda, vodní tok, vodní plocha

návrh managementu:

místy dosadba stromů

označení:

LBC 11

název:

-

vložené biocentrum:

ne

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

bez zásahu
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LBC C39

název:

Prameny Kněžné

vložené biocentrum:

ne

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

smíšený

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, vodní tok, břehový porost

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBC C40

název:

U Kamence

vložené biocentrum:

ne

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

smíšený

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, vodní tok, břehový porost

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBC C41

název:

U sklářské hutě

vložené biocentrum:

ne

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

smíšený

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, vodní tok, břehový porost

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBC C42

název:

Luisino údolí

vložené biocentrum:

ne

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

smíšený

funkční:

ano

druhová skladba:

odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, vodní tok, břehový porost

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBC K80H/C9

název:

Pod Jelenkou

vložené biocentrum:

ano

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, místy holina

návrh managementu:

bez zásahu, místy dosadba stromů

označení:

LBC K80H/C10

název:

Pod Korunou

vložené biocentrum:

ano

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

bez zásahu, místy dosadba stromů, místy zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBC K80MB/C15

název:

Pod Bělou

vložené biocentrum:

ano

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

místy zvýšit podíl autochtonních dřevin
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označení:

LBC K80MB/C16

název:

přílohy

U Hutí

vložené biocentrum:

ano

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

smíšený

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, vodní tok, břehový porost, louka

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBC K80MB/C17

název:

Nad Zámečkem

vložené biocentrum:

ano

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

smíšený

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, veřejná zeleň, břehový porost, místy holiny

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBC K80MB/C18

název:

Nad Hutěmi

vložené biocentrum:

ano

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

bez zásahu

P1. 6 Lokální biokoridory
označení:

LBK 9

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

bez zásahu

označení:

LBK 9b

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, louka, orná půda, remíz

návrh managementu:

kosení, místy dosadba stromů

označení:

LBK K9

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

částečně

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBK K13

název:

Zdobnice

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

hydrofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

vodní tok, břehový porost

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin
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LBK K20

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

hydrofilní

funkční:

část.

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

vodní tok, les

návrh managementu:

bez zásahu, místy zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBK K81

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

část.

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

místy změna druhové skladby, místy zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBK K81

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

část.

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

místy změna druhové skladby, místy zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBK K81b

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

část.

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

místy změna druhové skladby, místy zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBK K91

název:

Kněžná

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

hydrofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

vodní tok, břehový porost

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBK K92

vložené biocentrum:

název:

Huťský potok

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

hydrofilní

funkční:

částečně

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

vodní tok, břehový porost

návrh managementu:

místy revitalizace toku, dosadba stromů

označení:

LBK K93

název:

Huťský potok

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

hydrofilní

funkční:

částečně

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

vodní tok, břehový porost, les

návrh managementu:

v části revitalizace toku, zvýšit podíl autochtonních dřevin
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označení:

LBK K94

vložené biocentrum:

název:

přílohy

-

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

hydrofilní

funkční:

částečně

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

vodní tok, břehový porost, les

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBK K95

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBK K96

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBK K97

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBK K98

název:

Zdobnice

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

hydrofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

vodní tok, břehový porost, les

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBK K99

název:

Zdobnice (v části)

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

hydrofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

vodní tok

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBK K100

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

/ c.8 /

ŽALUDA, projektová kancelář

přílohy

označení:

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Liberk - Návrh pro veřejné projednání (§ 52)

LBK K101

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

místy zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBK K102

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

místy zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBK K103

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

hydrofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

vodní tok, břehový porost, les

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBK K106

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les

návrh managementu:

zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBK 812

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

částečně

druhová skladba:

částečně odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

les, místy holina

návrh managementu:

místy dosadba stromů, zvýšit podíl autochtonních dřevin

označení:

LBK 812b

název:

-

vložené biocentrum:

-

hierarchická úroveň:

lokální

stanovištní typ:

mezofilní

funkční:

ano

druhová skladba:

odpovídající

exist. managementu:

ne

současný stav:

orná půda, louka, rozptýlená zeleň

návrh managementu:

místy kosení
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PŘÍLOHA Č. 2 – VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
P2. 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v rámci k. ú. Bělá u Liberka
zábor ZPF podle jednotlivých kultur [ha]

ozn.

způsob
využití
plochy

celková
výměra
[ha]

celkový
zábor ZPF
[ha]

orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

Z-P57

Bx

0,0672

0,0

0,0

0,0

0,0

plochy bydlení
celkem

0,0672

0,0

0,0

0,0

zábor ZPF celkem

0,0672

0,0

0,0

0,0

ozn.

způsob
využití
plochy

celková
výměra
[ha]

celkový
návrat do
ZPF
[ha]

Z-P67

NZl

0,7101

Z-P68

NZl

Z-P69

NZl

návrat do ZPF
celkem

zábor ZPF podle tříd ochrany [ha]

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do půdy
[ha]

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

návrat do ZPF podle jednotlivých kultur [ha]

návrat do ZPF podle tříd ochrany [ha]
trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do půdy
[ha]

0,0

0,7101

orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

0,7101

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7101

0,0

0,0

0,0

0,7101

1,6769

1,6769

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6769

0,0

0,0513

0,0

1,6256

0,0

1,6287

0,8629

0,8629

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8629

0,0

0,0

0,0

0,3741

0,4888

0,0

3,2499

3,2499

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,2499

0,0

0,0513

0,0

2,7098

0,4888

2,3388

P2. 2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v rámci k. ú. Hláska
zábor ZPF podle jednotlivých kultur [ha]
zahrady

ovocné
sady

I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do půdy
[ha]

0,0

0,0

0,0

0,1341

0,0

0,0

0,0

0,1341

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1341

0,0

0,0

0,0

0,1341

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5465

0,0

0,0

0,0

1,5465

0,0

0,0

ozn.

celková
výměra
[ha]

celkový
zábor ZPF
[ha]

orná půda

chmelnice

vinice

Z62

Bv

0,1476

0,1341

0,0

0,0

0,1476

0,1341

0,0

1,5645

1,5465

0,0

plochy bydlení
celkem
Z53

Zs
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trvalé
travní
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využití
plochy
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zábor ZPF podle jednotlivých kultur [ha]

celková
výměra
[ha]

celkový
zábor ZPF
[ha]

orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

plochy zeleně
celkem

1,5645

1,5465

0,0

0,0

0,0

zábor ZPF celkem

1,7121

1,6806

0,0

0,0

0,0

ozn.

způsob
využití
plochy

celková
výměra
[ha]

celkový
návrat do
ZPF
[ha]

Z-P58

NZl

0,7067

0,7067

ozn.

způsob
využití
plochy

návrat do ZPF
celkem

zábor ZPF podle tříd ochrany [ha]

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do půdy
[ha]

0,0

0,0

1,5465

0,0

0,0

0,0

1,5465

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6806

0,0

0,0

0,0

1,6806

0,0

0,0

návrat do ZPF podle jednotlivých kultur [ha]

návrat do ZPF podle tříd ochrany [ha]
I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do půdy
[ha]

orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

0,7067

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7067

0,0

0,0

0,0

0,7067

0,0

0,0

0,7067

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7067

0,0

0,0

0,0

0,7067

0,0

0,0

P2. 3 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v rámci k. ú. Liberk
ozn.

způsob
využití
plochy

celková
výměra
[ha]

Z-P59

Bv

1,2679

plochy bydlení
celkem

1,2679

celkový
zábor ZPF
[ha]

zábor ZPF podle jednotlivých kultur [ha]
orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

zábor ZPF podle tříd ochrany [ha]
trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do půdy
[ha]

0,0

0,0

0,0

0,0

nevyhodnocuje se z hlediska záboru ZPF - plocha bydlení v zastavěném území
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Z-P66

Zs

0,8410

nevyhodnocuje se z hlediska záboru ZPF - plocha v zastav. území byla Územním plánem Liberk vymezena jako stabilizovaná plocha s rozdílným způsobem využití Bv

Z-P73

Zs

0,1630

nevyhodnocuje se z hlediska záboru ZPF - plocha byla Územním plánem Liberk vymezena jako stabilizovaná plocha s rozdílným způsobem využití Os

plochy zeleně
celkem

1,0040

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

zábor ZPF celkem

2,2719

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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P2. 4 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v rámci k. ú. Malý Uhřínov
zábor ZPF podle jednotlivých kultur [ha]

ozn.

způsob
využití
plochy

celková
výměra
[ha]

celkový
zábor ZPF
[ha]

orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

Z54

Bv

0,2084

0,2084

0,0

0,0

0,0

Z55

Bv

0,1767

0,1767

0,0

0,0

plochy bydlení
celkem

0,3851

0,3851

0,0

zábor ZPF celkem

0,3851

0,3851

0,0

zábor ZPF podle tříd ochrany [ha]

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do půdy
[ha]

0,0

0,0

0,2084

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2084

0,0104

0,0

0,0

0,0

0,1767

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1767

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3851

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3851

0,0104

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3851

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3851

0,0104

V.

investice
do půdy
[ha]

P2. 5 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v rámci k. ú. Prorubky
ozn.

způsob
využití
plochy

celková
výměra
[ha]

Z-P64

Zs

0,1784

plochy zeleně
celkem
Z63

celkový
zábor ZPF
[ha]

zábor ZPF podle jednotlivých kultur [ha]
orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

zábor ZPF podle tříd ochrany [ha]
trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

nevyhodnocuje se z hlediska záboru ZPF - plocha vymezena v místě rušené zastavitelné plochy Z9 vyhodnocené v Územním plánu Liberk

0,1784

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3733

0,3733

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3733

0,0

0,3689

0,0044

0,0

0,0

0,0

plochy výroby
celkem

0,3733

0,3733

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3733

0,0

0,3689

0,0044

0,0

0,0

0,0

zábor ZPF celkem

0,5517

0,3733

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3733

0,0

0,3689

0,0044

0,0

0,0

0,0

ozn.

způsob
využití
plochy

12 celková
výměra
[ha]

celkový
návrat do
ZPF
[ha]

Z-P65

NZl

0,3380

0,3380

Vx

návrat do ZPF
celkem
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návrat do ZPF podle jednotlivých kultur [ha]

návrat do ZPF podle tříd ochrany [ha]
trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do půdy
[ha]

orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

0,3380

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3380

0,0

0,0

0,3380

0,0

0,0

0,0

0,3380

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3380

0,0

0,0

0,3380

0,0

0,0

0,0
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P2. 6 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v rámci k. ú. Rampuše
zábor ZPF podle jednotlivých kultur [ha]

ozn.

způsob
využití
plochy

celková
výměra
[ha]

celkový
zábor ZPF
[ha]

orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

Z50

Bi

0,3217

0,3217

0,0

0,0

0,0

Z51

Bi

0,2225

0,2225

0,0

0,0

0,0

Z52

Bi

0,0294

zábor ZPF podle tříd ochrany [ha]

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do půdy
[ha]

0,0

0,0

0,3217

0,0

0,1562

0,1655

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2225

0,0

0,2225

0,0

0,0

0,0

0,0

nevyhodnocuje se z hlediska záboru ZPF - plocha bydlení v zastavěném území

plochy bydlení
celkem

0,5736

0,5442

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5442

0,0

0,3787

0,1655

0,0

0,0

0,0

zábor ZPF celkem

0,5736

0,5442

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5442

0,0

0,3787

0,1655

0,0

0,0

0,0

P2. 7 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v rámci k. ú. Velký Uhřínov
zábor ZPF podle jednotlivých kultur [ha]

ozn.

způsob
využití
plochy

celková
výměra
[ha]

celkový
zábor ZPF
[ha]

orná půda

chmelnice

vinice

Z60

Osz

zábor ZPF podle tříd ochrany [ha]

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do půdy
[ha]

6,2577

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

plochy občanského
vybavení celkem

6,2577

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Z-P71

Zs

0,3286

nevyhodnocuje se z hlediska záboru ZPF - plocha vymezena v redukované části zastavitelné plochy Z3 vyhodnocené v Územním plánu Liberk

Z-P72

Zs

0,3811

nevyhodnocuje se z hlediska záboru ZPF - plocha byla Územním plánem Liberk vymezena jako stabilizovaná plocha s rozdílným způsobem využití Bi

plochy zeleně
celkem

0,7079

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

zábor ZPF celkem

6,9656

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ozn.

způsob
využití
plochy

13 celková
výměra
[ha]

celkový
návrat do
ZPF
[ha]

Z-P70

NZl

0,8738

0,8529

ŽALUDA, projektová kancelář

návrat do ZPF podle jednotlivých kultur [ha]
orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

0,8529

0,0

0,0

0,0

0,0

návrat do ZPF podle tříd ochrany [ha]
trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do půdy
[ha]

0,0

0,0

0,0

0,7477

0,0

0,1052

0,0
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ozn.

způsob
využití
plochy

návrat do ZPF
celkem

13 celková
výměra
[ha]

celkový
návrat do
ZPF
[ha]

0,8738

0,8529

přílohy

návrat do ZPF podle jednotlivých kultur [ha]

návrat do ZPF podle tříd ochrany [ha]

orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

0,8529

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do půdy
[ha]

0,0

0,0

0,7477

0,0

0,1052

0,0

P2. 8 Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v rámci řešeného území
způsob využití ploch
plochy bydlení
celkem
plochy občanského
vybavení celkem
plochy výroby
celkem
plochy zeleně
celkem

CELKOVÝ ZÁBOR
ZPF

CELKOVÝ
NÁVRAT DO ZPF

/ c.14 /

zábor ZPF podle jednotlivých kultur [ha]

celková
výměra
[ha]

celkový
zábor ZPF
[ha]

orná půda

chmelnice

vinice

2,4414

1,0634

0,0

0,0

6,2577

0,0

0,0

0,3733

0,3733

3,4548

zábor ZPF podle tříd ochrany [ha]

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do půdy
[ha]

0,0

0,0

0,0

1,0634

0,0

0,3787

0,1655

0,1341

0,3851

0,0104

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3733

0,0

0,3689

0,0044

0,0

0,0

0,0

1,5465

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5465

0,0

0,0

0,0

1,5465

0,0

0,0

12,5272

2,9832

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,9832

0,0

0,7476

0,1699

1,6806

0,3851

0,0104

celková
výměra
[ha]

celkový
návrat do
ZPF
[ha]

5,1684

5,1475

návrat do ZPF podle jednotlivých kultur [ha]
orná půda

chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

0,8529

0,0

0,0

0,0

0,0

návrat do ZPF podle tříd ochrany [ha]
trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

investice
do půdy
[ha]

4,2946

0,0

0,0513

1,0857

3,4165

0,5940

2,3388
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PŘÍLOHA Č. 3 - SROVNÁVACÍ TEXT
Srovnávací text:
původní text
nový text
vypuštěný text
Kapitoly, podkapitoly a oddíly, které nejsou součástí srovnávacího textu, se nemění, tzn. textová část Územního
plánu Liberk zůstává v těchto částech nezměněna.

1. Textová část územního plánu:
1/ Vymezení zastavěného území
Řešené území zahrnuje celé správní území obce Liberk, tvořené katastrálním územím:
Liberk, Hláska, Rampuše, Bělá u Liberka, Prorubky, Velký Uhřínov a Malý Uhřínov.
Zastavěné území je vymezeno dle zákresu ve výkresu základního členění území a v hlavním
výkresu.
Zastavěné území vymezené Územním plánem Liberk je Změnou č. 1 Územního plánu Liberk
zrušeno a nově vymezeno k datu 30. 4. 2016. Hranice zastavěného území je patrná z grafické
části dokumentace (výkres základního členění území, hlavní výkres).

2/ Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot
2.3 Ochrana a rozvoj hodnot území
Typická struktura zastavění v řešeném území, vzájemně prorůstající krajinou, je v
návrhu územního plánu respektována a chráněna, v rozvojových plochách bude rozvíjena
funkce bydlení a agroturistiky. Nová zástavba by měla rovněž respektovat typický
charakter staveb v řešeném území. U staveb, uvedených v seznamu nemovitých památek a u
staveb na území Liberka čp. 84, 64, 17 a čp. 5 je třeba dbát na ochranu pohledové linie a při
přestavbách dbát na dodržování členění a tvary štítových stěn s předsunutým štítem,
polovalbou a ostěními.
Z hlediska kvality životního prostředí je zásadní respektovat a rozvíjet četné prvky
regionálních a lokálních systémů ekologické stability
Pro kvalitu životního prostředí je pro obec důležitá existence výroby bez negativních vlivů na
okolí a její bezkolizní spojení se stávající zástavbou.
Rozvoj jednotlivých funkcí musí tvořit mezi stávajícími a novými plynulý přechod bez
striktního vymezení – v souladu s původním využitím území s prolínám bydlení, výroby,
služeb atd.
V jednotlivých sídlech je nutno chránit tyto hodnoty:
Liberk – stávající strukturu zástavby s ohledem na stávající dominanty – prostor okolo
kostela a jejich uplatnění v dálkových pohledech.
Bělá – doplnění stávající rozptýlené zástavby s ohledem na objekt kostela.
Hláska - doplnění stávající rozptýlené zástavby, obec nemá jednoznačně určené centrum, ale
přibližně ve středu se nachází kaple, stávající zemědělský areál, který negativně zasahuje do
celkového charakteru krajiny.
Velký Uhřínov – doplnění stávající rozptýlené zástavby v mělkém údolí Uhřínovského
potoka s striktním respektováním dominanty kostela sv. Vavřince a blízkého okolí, které
patří ke krajinářsky hodnotným místům.
Malý Uhřínov - není uvažováno s rozvojem. Charakteristicky rozptýlená zástavba objektů
na rozsáhlých pozemcích typicky podhorského osídlení, shluky několika objektů či zcela
izolovaných stavení ve volné krajině. Cílem je chránit tento typ osídlení před nadměrným
ŽALUDA, projektová kancelář

/ c.15 /

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Liberk

přílohy

rozvojem, zároveň však vytvořit takové podmínky, které zabrání úpadku této historicky
cenné struktury osídlení.
Rampuše - doplnění charakteristické rozptýlené zástavby objektů převážně individuální
rekreace o objekty s využitím pro trvalé bydlení.
Prorubky – doplnění rozptýlené zástavby.
V katastrálním území Rampuše, Velký a Malý Uhřínov je s ohledem na ochranu krajinného
rázu a estetických hodnot území nepřípustná výstavba větrných elektráren.

3/ Urbanistická koncepce
3.1 Urbanistická koncepce
Obce mají charakteristickou rozptýlenou zástavbu. Nachází se zde také mnoho samot a
zbořenišť.
S ohledem na charakter obcí není jednoduché vyspecifikovat přesné funkční využití ploch, již
z toho důvodu, že sídla tohoto typu ve svých jednotlivých plochách slučovala funkci bydlení s
funkcí výrobní a zemědělskou.
Ve druhé polovině minulého století došlo ke snaze provést funkční rozdělení, vycházející z
ryze exaktních podkladů zohledňujících hlavně hygienická a technická kriteria.
Zkušenosti ukázaly, že po stránce technické je tato problematika zvládnuta na dobré úrovni,
bohužel po stránce zachování charakteru sídel a jejich působení v krajině je výsledek
neuspokojivý. Vzhledem k soustředění jednotlivých funkcí dochází zákonitě k nárůstu
dopravy,
z jednotlivých částí sídel dochází k přesunu osob a jejich vylidnění.
Z těchto výše uvedených důvodů došlo k funkčnímu rozdělení na část bydlení s drobnými
doplňkovými funkcemi a část výrobní – stávající areály zemědělské výroby.
Utváření a organizace hmot zástavby v různých částech obcí jsou určovány polohou v obci,
převládajícím funkčním zaměřením a technickými podmínkami výstavby a dobou vzniku.
Liberk – v centrální části se jedná o původní sevřenou zástavbu, obsahujícího funkci bydlení,
drobných dílen, služeb (OÚ, MŠ, obchod, hospoda). Na tuto část pak navazuje rozvolněná
zástavba obytných domů a objektů individuální rekreace. Při příjezdu od Rychnova nad
Kněžnou se objevují bytovky a kravín – dnes bez využití.
Hláska – obec s rozvolněnou zástavbou, která byla doplněna bytovkami a jednou ulicí s
jednotnou zástavbou rodinných domů v době plného využití zemědělského areálu. Velikost
tohoto areálu výrazně narušuje měřítko stávající zástavby.
Bělá – obec s rozvolněnou zástavbou, která byla doplněna bytovkami.
Rampuše – objekty zemědělské výroby byly nedávno demolovány a obec se skládá z
obytných domů a objektů individuální rekreace. Jedná se o rozvolněnou zástavbu.
Prorubky – rozvolněná zástavba obytných domů a objektů individuální rekreace. U obytných
domů jsou malá hospodářství (část k Liberku). Část pod hřištěm – bytovky a zemědělský
areál. Velikost tohoto areálu narušuje měřítko stávající zástavby.
Velký Uhřínov – obec s rozvolněnou zástavbou, doplněna bytovkami při využívání
zemědělského areálu. Areál zemědělské výroby opět negativně narušuje charakter stávající
zástavby.
Malý Uhřínov – rozvolněná zástavba rekreačními objekty.
Ve většině obcí se za minulého politického systému nacházely objekty zemědělské výroby.
V současné době jsou některé tyto areály mimo provoz nebo s omezeným provozem a dochází
k jejich devastaci (Liberk, Rampuše, Bělá). Je proto nutné nalézt vhodné využití těchto ploch
a objektů a jejich potřebu revitalizace, která přinese nové aktivity do území.
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Zásady urbanistické koncepce správního území obce Liberk
Prioritní hodnotou je při návrhu dalšího rozvoje obcí chránit přírodní a krajinné prostředí,
krajinný ráz, charakter a hustotu zástavby okrajových partií, s důrazem zachování kvality
prostředí v blízkosti kulturních památek a architektonicky či urbanisticky cenných
objektů
Plochy zastavitelné, které jsou navrhovány ve všech obcích správního území Liberk
(mimo Malý Uhřínov) ve svém rozsahu plní požadavky obce a zároveň respektují
hodnoty místa a terénní a technické poměry
Pro bydlení je vymezen jeden typ funkční plochy, která musí respektovat stávající
charakter zástavby v sídlech
S ohledem na význačné krajinářské hodnoty je třeba zabránit znehodnocení krajinného
rázu nevhodnými stavbami. Uvnitř kompaktního zastavění nepřevýší objekty 2 n.p. s
možným využitím podkroví, v rozptýleném zastavění 1 n.p. s využitím podkroví. V
území jsou respektovány stávající volnočasové aktivity, které jsou dle možností doplněny
o možný další rozvoj, jako je např. možnost vybudování ploch pro jezdecký sport
V území není potřeba rozšiřovat plochy pro občanskou vybavenost, která slouží nejen pro
obyvatele obce, ale i pro uživatele rekreačních objektů a turisty.
Záplavové území není v řešeném prostoru vymezeno a vyhlášeno. Rozlití stávajících
vodních toků je ošetřeno nezastavitelností těchto území, kterou jsou využívány pouze
jako krajinně rekreační.
Mimo stávajících ploch výroby a zemědělské výroby /živočišné i rostlinné/ nejsou
navrhovány žádné nové plochy pro tyto funkce.
Plochy výroby a zemědělské výroby (živočišné, rostlinné), jsou územním plánem
stabilizovány v rozsahu stávajících funkčních areálů, nové zastavitelné plochy
s funkčním využitím Vx - plochy výroby a skladování se specifickým využitím je
vymezena v sídlech Hláska a Prorubky v návaznosti na stávající zemědělské nebo
výrobní areály.
V rozsahu nefunkčních zemědělských areálů a jiných ploch brownfields územní plán
vymezuje plochy přestavby s novým funkčním využitím za účelem zmírnění či
vyloučení negativních vlivů nevhodně využívaných či devastovaných ploch na
estetickou funkci sídel, na životní prostředí či krajinný ráz.

3.2 Návrh plošného a prostorového uspořádání
Celé řešené území je rozčleněno do ploch podle převládajících funkcí. Pro tyto plochy jsou
stanovena pravidla funkčního využití v dělení na hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a
naopak nepřípustné využití.
Činnosti, resp. stavby a zařízení pro ně využívané, neuvedené ani v jedné z výše uvedených
kategorií jsou považovány za podmínečně přípustné za předpokladu (podmínky), že se při
vyhodnocení územních podmínek neprojeví závažné střety, které by v umístění požadované
aktivity bránily.
Pro novou zástavbu je uvažováno s nízkopodlažními objekty odpovídajícími stávajícímu
charakteru obce.
Územně větší plochy budou podrobněji zpracovány územními studiemi, jejichž pořízení je
podmínkou pro rozhodování. Předmětné plochy jsou vymezeny ve výkresu základního
členění území a v tabulce kapitoly 3.3. Podmínky pro pořízení územních studií jsou uvedeny
v kapitole 10/ Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití
územní studií podmínkou pro rozhodování.
Hlavním cílem je zachování stávajícího charakteru zastavění, případně dříve zdevastované
plochy (areál ZD) přizpůsobit původním hodnotám zástavby.
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Lokální charakter a struktura zástavby:
Charakter a struktura zástavby v rámci administrativního území obce Liberk vycházejí
především z geografických podmínek a historického vývoje postupného osidlování horských
a podhorských oblastí v pohraničí. Z hlediska urbanismu a vztahu staveb k okolní volné
krajině lze v území definovat dva základní typy zástavby.
Typickým prvkem osídlení je rozptýlená zástavba solitérních objektů ve volné krajině, které
jsou v krajině zcela izolovány, popř. jsou formovány do menších sídelních enkláv (3 - 7
objektů). Větší sídelní jednotky podhorských sídel jsou pak tvořeny hustější zástavbou
situovanou podél hlavních cest a veřejných prostranství s významným podílem vzrostlé
sídelní zeleně, která je výrazná i v dálkových pohledech. Typická je především listnatá
solitérní zeleň v blízkosti objektů, liniová zeleň břehových porostů, silniční stromořadí či
liniová zeleň mezí, ovocné sady apod. Negativním a cizorodým jevem je vysazování
kompaktních živých plotů z jehličnanů a jejich zastřihávání do pravidelných geometrických
tvarů.
Parcelace
Pro rozptýlenou zástavbu, která je Územním plánem definována plochami s rozdílným
způsobem využití Bx - plochy bydlení venkovského typu rozptýlené, je charakteristická
nepravidelná parcelace i zástavba. Rozlehlé parcely (2 000 - 6 000 m2) mají nepravidelný
tvar i orientaci, jejich hranice jsou často definovány terénními či přírodními podmínkami
(terén, vodní toky, hranice lesa apod.). Pozemky nejsou oploceny a často není hranice parcely
ani jinak fyzicky patrná, neboť plochy soukromých zahrad plynule přecházejí v okolní
krajinu. Stavby jsou na pozemcích orientovány tak, že jsou hřebeny střech rovnoběžné
s vrstevnicemi.
Jednotlivá sídla s větší koncentrací staveb jsou Územním plánem Liberk vymezena plochami
s rozdílným způsobem využití Bv - plochy bydlení venkovského typu a Bi - plochy bydlení
v rodinných domech. Parcely nejsou tak rozlehlé - v těžišti sídel v průměru 1 000 m2, plošná
výměra se zvětšuje směrem do volné krajiny (2 000 m2). Parcelace tradiční zástavby je
nepravidelná, ovšem určitý řád je definován zejména stabilizovanou sítí veřejných
prostranství (cesty, návsi, ostatní komunikace apod.). Stavební objekty jsou orientovány do
předních částí parcel a reagují na hranu veřejného prostranství (štítová i hřebenová
orientace). Objekty ve středu sídel bývají oploceny jednoduchým plotem v transparentním
provedení, zadní trakty zahrad v návaznosti na volnou krajinu je vhodné ponechat
neoplocené. Zcela pravidelná parcelace je nežádoucím jevem spojeným s výstavbou
v posledních letech, vhodnější je reagovat na historické formování zástavby.
V obou případech je při umisťování nových objektů vhodné vycházet z dochované
urbanistické struktury, tzn. vycházet z půdorysné stopy původní historické zástavby - předně
obnovovat stavby v místech zaniklých objektů apod. Žádoucí je taktéž minimalizovat rozsah
zpevněných ploch a zástavbu vhodně doplňovat vzrostlou zelení.
Stavební objekty
Pro celé administrativní území obce Liberk jsou charakteristické nízkopodlažní stavby
(přízemí + podkroví, výšková hladina zástavby maximálně 10 m) obdélného půdorysu,
s poměrem stran ideálně 1:2. Možné jsou drobné modifikace ve tvaru písmena L nebo T,
vždy však se zdůrazněním hlavního obdélného traktu domu. Střechy objektů jsou sedlové
symetrické, se sklonem 40° - 45° na území CHKO Orlické hory, v ostatních případech 35°/ c.18 /
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45°. Šířka štítové stěny zpravidla 6 - 10 m. Stavby jsou osazeny na terén, popř. s využitím
nízké nadezdívky (jakékoliv rovnání terénu do ideální roviny je v území nežádoucí).
Typická venkovská zástavba byla v období socialismu i v nedávných letech negativně
narušena výstavbou, která částečně narušila strukturu obce i obraz sídla v krajině
(zemědělská družstva, bytové domy, řádková pravidelná zástavba rodinných domů, okály,
hmotově i tvarově výrazně odlišné stavby a další.). Je vhodné prostor sídel postupně
rekultivovat a nepřipouštět další výstavbu tohoto typu, využívat možnosti přestaveb a
konverze chátrajících zemědělských areálů apod.
V okolí architektonických, historických či kulturních dominant není vhodné umisťovat
jakoukoliv zástavbu, neboť by mohl být výrazně negativním způsobem narušen obraz
jednotlivých sídel.
Realizaci záměrů výrazně odlišného charakteru a struktury zástavby lze umožnit jen ve
výjimečně odůvodněných případech při vyloučení negativního vlivu na krajinný ráz.
3.3 Vymezení zastavitelných ploch
Zastavitelné plochy jsou navrženy v převážné míře v přímé návaznosti na stávající území a
na jeho využití.
označení

katastrální území

Z1
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20

Velký Uhřínov
Velký Uhřínov
Velký Uhřínov
Velký Uhřínov
Prorubky
Liberk
Prorubky
Prorubky
Prorubky
Prorubky
Liberk
Liberk
Liberk
Liberk
Liberk
Liberk
Liberk
Liberk
Liberk

funkční
zařazení
W
Bi
Bi
Bv
Bi
Bv
Bv
Bv
Bi
Os
Bv
Bv
Bv
Bv
Bv
Bv
Zv
W
Os

Z21

Liberk

Bv

1,20 1,31

Z23
Z25
Z27
Z28
Z29

Liberk
Hláska
Hláska
Hláska
Hláska

W
Bi
Bi
Os
Bv

0,70 0,97
0,73 0,26
0,44 0,41
1,30
0,55
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0,83 0,07
5,37 3,54
1,64 1,93
0,67 0,39
0,65
0,4 0,43
0,36 0,38
0,39
0,63
0,96 0,68
0,48 0,53
0,62 0,64
0,58 0,60
0,68
0,17
0,69 0,54
0,34 0,47
0,60 0,74
1,20 1,18

ano- pozn.
ano

ano

ano
(X1)
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označení

katastrální území

Z30
Z31
Z32
Z33
Z34
Z35
Z36
Z37
Z38
Z39
Z40
Z41
Z42
Z43
Z44
Z45
Z46
Z47
Z48
Z49
Z50
Z51
Z52
Z53
Z54
Z55
Z60
Z62
Z63

Hláska
Hláska
Bělá
Bělá
Bělá
Bělá
Bělá
Bělá
Bělá
Rampuše
Rampuše
Rampuše
Rampuše
Rampuše
Rampuše
Velký Uhřínov
Rampuše ČOV
Liberk ČOV
Velký Uhřínov
Velký Uhřínov
Rampuše
Rampuše
Rampuše
Hláska
Malý Uhřínov
Malý Uhřínov
Velký Uhřínov
Hláska
Prorubky

funkční
zařazení
Vx
Vx
Bi
Bi
Bv
Bv
Os
Bv
Bv
Bv
Bi
Bi
Bv
Bv
Bi
Osz
Ti
Ti
Bv
W
Bi
Bi
Bi
Zs
Bv
Bv
Osz
Bv
Vx

plocha v ha územ. studie
0,20
0,60 0,57
1,90 1,40
4,10 4,16
0,32 0,86
0,64 0,53
0,39 0,89
0,52 0,57
0,28 0,21
0,25 0,23
2,88 2,69
0,57
1,90 1,91
0,80 0,29
1,35
5,03
0,23 0,26
0,06
0,72
0,7
0,32
0,22
0,03
1,56
0,21
0,18
4,52
0,15
0,37

ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano

Pozn.: při zpracování územní studie bude zachován nezastavěný pás 10m od pozemku p.č. 708
a bude zachována urbanistická dominanta kostela Sv. Vavřince, objekty budou přízemní s
využitím podkroví, max. 7,5m nad stávajícím terénem, součástí studie bude i řešení prostoru
okolo kostela.
3.4 Vymezení ploch přestavby
V plochách přestavby jsou uvažovány plochy přestavby Z29 a Z30 v k.ú. Hláska, Z15 a Z47
v k.ú. Liberk, a Z41 a Z44 v k.ú Rampuše.
Územním plánem Liberk jsou v rámci administrativního území obce Liberk vymezeny
následující plochy přestavby:
označení
Z15
Z29
Z30
/ c.20 /

původní ozn. katastrální území
L3
Liberk
H2
Hláska
H4
Hláska

funkční zařazení
Bv
Bv
Vx

plocha v ha
0,68 0,71
0,55
0,20

územ. studie
ano
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Z41
Z44
Z47
Z-P57
Z-P58
Z-P59
Z-P64
Z-P65
Z-P66
Z-P67
Z-P68
Z-P69
Z-P70
Z-P71
Z-P72
Z-P73
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R5

Rampuše
Rampuše
Liberk ČOV
Bělá u Liberka
Hláska
Liberk
Prorubky
Prorubky
Liberk
Bělá u Líberka
Bělá u Líberka
Bělá u Líberka
Velký Uhřínov
Velký Uhřínov
Velký Uhřínov
Liberk

Bi
Bi
Ti
Bx
NZl
Bv
Zs
NZl
Zs
NZl
NZl
NZl
NZl
Zs
Zs
Zs

0,57 1,44
1,35 1,29
0,06 0,16
0,07
0,71
1,24
0,18
0,34
0,84
0,71
1,68
0,86
0,87
0,33
0,38
0,16

ano
ano

ano (X1)

4/ Koncepce veřejné infrastruktury
4.2 Technická infrastruktura
4.2.1 Zásobování vodou
Liberk
Zásobování vodou obce Liberk s ohledem na počet obyvatel a charakter obce vyhovuje.
Hláska
Navrhovanou zástavbu v rozvojových plochách je možno bez problémů napojit na stávající
rozvody vody v obci.
Rampuše
Navrhuje se připojení na stávající vodovod z vodojemu.
Bělá
Po uvedení do provozu vodovodu Bělá je možno veškerou navrhovanou výstavbu (45 + 15
RD) napojit na veřejný vodovod, včetně plánovaného rozšíření území pro rekreaci a zázemí
pro sportoviště.
Prorubky
Navrhovaná výstavba rodinných domů bude napojena na stávající vodovod, který bude
rozšířen o vodovodní řady v místech plánované výstavby.
V lokalitě Prorubky bude vybudována nová vodovodní síť, jejímž zdrojem vody bude (kromě
obou současných zdrojů vody, které zůstanou v provozu a budou přepojeny na novou síť)
nový vrt s čerpací stanicí (umístěný cca 10 m na jihozápad od současného vodojemu
Prorubky), ze kterého bude voda čerpána do současného vodojemu Prorubky.
Velký Uhřínov
Zajistit nový centrální zdroj pitné vody pro celou obec včetně rozvodů a akumulace. Do doby
zajištění centrálního zdroje bude zásobování pitnou vodou z vlastních studní.
ŽALUDA, projektová kancelář
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V obci Velký Uhřínov bude vybudována nová vodovodní síť, jejímž zdrojem vody bude
nový vrt s čerpací stanicí, ze kterého se bude čerpat voda do nového vodojemu objemu
50 m3.
Malý Uhřínov
Zásobování vodou obce Malý Uhřínov s ohledem na počet obyvatel a charakter obce
(převážně přechodné bydlení) vyhovuje.
4.2.6 Vodní toky a plochy
Liberk
V území mezi Hláskou a Liberkem se navrhuje vytvoření dvou vodních nádrží (návrhové
plochy Z19 a Z23). Nádrže budou zřízeny jako průtočné a jejich účel bude rekreační, retenční
a hospodářský.
Hláska
Nic nového není v této oblasti navrhováno.
Rampuše
Nic nového není v této oblasti navrhováno.
Bělá
Nic nového není v této oblasti navrhováno.
Do k. ú. Bělá u Liberka zasahuje lokalita pro akumulaci povrchových vod „Pěčín“, v rozsahu
této lokality je územním plánem vymezena územní rezerva s rozdílným způsobem využití W plochy vodní a vodohospodářské.
Prorubky
Nic nového není v této oblasti navrhováno.
Do k. ú. Prorubky zasahuje lokalita pro akumulaci povrchových vod „Lukavice“, v rozsahu
této lokality je územním plánem vymezena územní rezerva s rozdílným způsobem využití W plochy vodní a vodohospodářské.
Velký Uhřínov
Navrhována jedna vodní plocha (Z1 a Z49).
Malý Uhřínov
Nic nového není v této oblasti navrhováno.
Do k. ú. Malý Uhřínov zasahuje lokalita pro akumulaci povrchových vod „Lukavice“,
v rozsahu tohoto území je územním plánem vymezena územní rezerva s rozdílným způsobem
využití W - plochy vodní a vodohospodářské.
4.3 Občanská vybavenost
Nic nového není v této oblasti navrhováno.
Objekty a zařízení občanské vybavenosti jsou územním plánem stabilizovány v plochách
bydlení venkovského typu (Bv), přičemž podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití stanovují jednotlivé typy občanského vybavení, které lze v daných plochách
realizovat na základě hlavního, přípustného či podmíněně přípustného využití. Samostatně a
/ c.22 /
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s vlastními podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny
hřbitovní areály - a to jako plochy občanského vybavení - plochy hřbitovů (Oh).
Územní plán dále samostatně vymezuje plochy občanského vybavení - tělovýchovná a
sportovní zařízení (Os). Jako stabilizované jsou takto vymezeny plochy sportovních areálů,
hřišť, dětských táborů apod. Územní plán navrhuje nové zastavitelné plochy daného způsobu
využití v obci Prorubky (Z11 pro rozšíření sportovního areálu u fotbalového hřiště) a Liberk
(Z20 pro realizaci koupaliště).
Územní plán v rámci k. ú. Velký Uhřínov vymezuje zastavitelnou plochu Z60 s rozdílným
způsobem využití plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - zimní
sporty (Osz) pro realizaci sjezdovky, lyžařského vleku a příslušného zázemí na úbočí hory
Koruna.

5/ Koncepce uspořádání krajiny
5.2 Návrh systému ochrany krajiny
Územní systém ekologické stability - ÚSES
Územní plán vymezuje regionální a neregionální ÚSES, která je v podstatě dána prostorovým
uspořádáním vodních toků s přilehlými svahy a dále hřebenovou partií Orlických hor. Dále
jsou vymezeny prvky místního ÚSES. Vše dle zákresu v hlavním výkresu..
Územní systém ekologické stability (ÚSES) vymezený Územním plánem Liberk je Změnou
územního plánu Liberk č. 1 zrušen a nově vymezen na základě aktuálních podkladů. Změna
územního plánu Liberk č. 1 vymezuje a územně zpřesňuje následující prvky územního
systému ekologické stability (ÚSES):
•

nadregionální biocentrum:
o NBC 86 - Sedloňovský vrch - Topielisko

•

nadregionální biokoridory:
o NBK K80H (složen z částí K11, K12 a K13)
o NBK K80 MB (složen z částí K2, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24)

•

regionální biocentra:
o RBC H103 - Prorubecké údolí
o RBC K80MB/RC497 - Zdobnice - Říčka
o RBC 498 - Liberské údolí
o RBC 504 - Bukový - Mezina - Polanka
o RBC K80MB/RC509 - Antoiino údolí
o RBC K80MB/RC1630 - Stará huť

•

regionální biokoridory:
o RBK H067
o RBK H068
o RBK 805
o RBK 812
o RBK 812/1

•

lokální biocentra:
o LBC - U mostu
o LBC 10
o LBC 11
o LBC C39 - Prameny Kněžné
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LBC C40 - U Kamence
LBC C41 - U sklářské hutě
LBC C42 - Luisino údolí
LBC K80H/C9 - Pod Jelenkou
LBC K80H/C10 - Pod Korunou
LBC K80MB/C15 - Pod Bělou
LBC K80MB/C16 - U Hutí
LBC K80MB/C17 - Nad Zámečkem
LBC K80MB/C18 - Nad Hutěmi

lokální biokoridory:
o LBK 9, LBK 9b, LBK K9, LBK K13, LBK K20, LBK K81, LBK K81b,
LBK K91, LBK K92, LBK K93, LBK K94, LBK K95, LBK K96, LBK K97,
LBK K98, LBK K99, LBK K100, LBK K101, LBK K102, LBK K103, LBK
K106, LBK 812, LBK 812b

5.3 Opatření proti povodním
Obec nemá zpracován protipovodňový plán, rezervní plochy nejsou stanoveny. Územní plán
vymezuje dvě plochy územních rezerv se způsobem budoucího využití W - plochy vodní a
vodohospodářské (R1, R2) jako rezervní plochy lokalit pro akumulaci povrchových vod.
Lokalita pro akumulaci povrchových vod Pěčín (územní rezerva R1) může být víceúčelově
využita pro významnou transformaci povodňových průtoků na ochranu zástavby podél
Zdobnice v úseku Vamberk - Slatina nad Zdobnicí.
Lokalita pro akumulaci povrchových vod Lukavice (územní rezerva R2) může být
víceúčelově využita k zajištění lokální protipovodňovou ochranu Rychnova nad Kněžnou a
přilehlých obcí.
Územní plán zároveň v řešeném území vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití
W - plochy vodní a vodohospodářské (Z1, Z19, Z23). Tyto plochy lze využít k realizaci
retenčních nádrží, které nahrazují přirozené retenční vlastnosti krajiny, ochranu před velkými
vodami, dešťovými odtoky, ale zachycují i smyvy. Retenční nádrže a protipovodňová
opatření lze realizovat i v ostatních plochách s rozdílným způsobem využití, je-li to slučitelné
s jejich hlavním, přípustným či podmíněně přípustným využitím dle kapitoly 6/ Podmínky
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
5.7 Ochrana krajinného rázu
Územní plán vymezuje ochranný krajinný koridor (OKK) za účelem ochrany a zachování
jedinečného krajinného rázu Orlických hor a jejich podhůří. V ochranném krajinném
koridoru jsou vyloučeny následující činnosti:
•
•

výstavba větrných elektráren
výstavba solárních parků (vyjma fotovoltaických článků v sídlech, např. v rámci
individuálního bydlení, které je prováděno jako součást střech objektů, a které není
v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajinného rázu)

6/ Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Řešení území je členěno na následující plochy s navrženými způsoby využití:
Bv - plochy bydlení venkovského typu
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je charakterizováno venkovským charakterem zástavby se vzájemně se prolínajícími funkcemi
(obytné a rodinné domy, chovatelské a pěstitelské zázemí pro samozásobení a s příměsí
nerušících obslužných funkcí)
Hlavní využití
- rodinné domy
Přípustné využití
- zemědělské stavby pro skladování produktů zemědělské výroby, přípravu a
skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu
produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, které mají
charakter malozemědělské výroby
- stavby a zařízení agroturistických služeb
- stavby a zařízení pro obchod a služby místního obslužného charakteru
- stavby a zařízení pro veřejné stravování
- stavby a zařízení ubytovací místního významu
- stavby a zařízení správní a administrativní místního významu
- stavby a zařízení zdravotnická a sociální péče místního významu
- stavby a zařízení kulturní a společenská místního významu
- stavby a zařízení rekreační individuelního charakteru
- stavby a zařízení pro sport místního významu
- stavby a zařízení církevní
- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území
- zahrady
- místní obslužné a účelové komunikace
- komunikace pro pěší a cyklisty
- veřejná zeleň a vodní toky
Podmíněně přípustné využití
- bytové domy pouze mimo CHKO Orlické hory
- stavby a zařízení služeb mající charakter drobné výroby u nichž negativní účinky na
životní prostředí (zejména exhalace,hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach,
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) nepřekročí limity
uvedené v příslušných předpisech
- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost, u nichž negativní účinky na
životní prostředí (zejména exhalace,hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach,
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) nepřekročí limity
uvedené v příslušných předpisech
- oplocení na území CHKO OH za podmínky, že nebude narušen krajinný ráz a
prostupnost krajiny
Nepřípustné využití
- objekty výroby průmyslové
- stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů nad rámec obsluhy území
- čerpací stanice pohonných hmot
- hromadné a řadové garáže
- stavby nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
- koeficient míry využití území KZP = 0,5
- výšková hladina zástavby – maximálně 10,0 m nad terénem
- minimální výměra pro vymezení stavebního pozemku: 1 500 m2 (závazné pro
stabilizované i zastavitelné plochy a plochy přestavby)
ŽALUDA, projektová kancelář
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je-li Územním plánem Liberk vymezena zastavitelná plocha nebo plocha přestavby
o plošné výměře menší než 1 500 m2, pak se minimální výměra pro vymezení
stavebního pozemku rovná plošné výměře navrhované plochy (zastavitelná plocha
nebo plocha přestavby představuje plochu pro jeden stavební pozemek, který nelze
dále dělit)
koeficient zastavěnosti stavebního pozemku (podíl výměry ploch zastavěných
hlavními a doplňkovými stavbami vzhledem k celkové výměře, vztaženo ke
vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu využití jednoho majitele):
maximálně 0,25
koeficient zeleně (podíl výměry nezastavěných a nezpevněných ploch vzhledem
k celkové výměře, vztaženo ke vzájemně souvisejícím pozemkům shodného
způsobu využití jednoho majitele): minimálně 0,60
respektovat lokální strukturu a charakter zástavby, definovaný v kapitole 3. 2
Územního plánu Liberk
střechy šikmé se sklonem 35 – 45° (pro území CHKO Orlické hory 40 – 45°)
nenarušení dálkových a panoramatických pohledů včetně pohledů na místní
dominanty

Podmínky pro další členění plochy na pozemky
- pro plochy Z13, Z14, Z15, Z21, Z34 Z42 zpracovat územní studii
Toto funkční využití je přiřazeno k následujícím návrhovým plochám Z5, Z7, Z8, Z9, Z12,
Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z21, Z29, Z34, Z35, Z37, Z38, Z39, Z42, Z43, Z48, Z54, Z55,
Z-P59, Z61, Z62 i ke stávajícím stabilizovaným plochám.
Bi - plochy bydlení v rodinných domech
je charakterizováno venkovským charakterem zástavby s funkcí bydlení
Hlavní využití
- rodinné domy
Přípustné využití
- parkovací plochy a individuelní garáže
- zahrady
- místní obslužné a účelové komunikace
- komunikace pro pěší a cyklisty
- veřejná zeleň a vodní toky
Podmíněně přípustné využití
- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území
Nepřípustné využití
- bytové domy
- objekty výroby průmyslové
- objekty výroby zemědělské
- stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů nad rámec obsluhy území
- čerpací stanice pohonných hmot
- hromadné a řadové garáže
- stavby nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
- koeficient míry využití území KZP = 0,5
- výšková hladina zástavby – maximálně 10,0 m nad terénem
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minimální výměra pro vymezení stavebního pozemku: 1 500 m2 (závazné pro
stabilizované i zastavitelné plochy a plochy přestavby)
je-li Územním plánem Liberk vymezena zastavitelná plocha nebo plocha přestavby
o plošné výměře menší než 1 500 m2, pak se minimální výměra pro vymezení
stavebního pozemku rovná plošné výměře navrhované plochy (zastavitelná plocha
nebo plocha přestavby představuje plochu pro jeden stavební pozemek, který nelze
dále dělit)
koeficient zastavěnosti stavebního pozemku (podíl výměry ploch zastavěných
hlavními a doplňkovými stavbami vzhledem k celkové výměře, vztaženo ke
vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu využití jednoho majitele):
maximálně 0,25
koeficient zeleně (podíl výměry nezastavěných a nezpevněných ploch vzhledem
k celkové výměře, vztaženo ke vzájemně souvisejícím pozemkům shodného
způsobu využití jednoho majitele): minimálně 0,60
respektovat lokální strukturu a charakter zástavby, definovaný v kapitole 3. 2
Územního plánu Liberk
střechy šikmé se sklonem 35 – 45° (pro území CHKO Orlické hory 40 – 45°)
nenarušení dálkových a panoramatických pohledů včetně pohledů na místní
dominanty

-

-

-

-

Podmínky pro další členění plochy na pozemky
- pro plochy Z3, Z4, Z6, Z32, Z33, Z40, Z41 a Z44 zpracovat územní studii
Toto funkční využití je přiřazeno k následujícím návrhovým plochám Z3, Z4, Z6, Z10, Z25,
Z27, Z32, Z33, Z40, Z41, Z44, Z50, Z51, Z52 i ke stávajícím stabilizovaným plochám.
Bx - plochy bydlení venkovského typu rozptýlené
je charakterizováno venkovským charakterem zástavby se vzájemně se prolínajícími funkcemi (obytné a rodinné domy, rekreační objekty, chovatelské a pěstitelské zázemí pro
samozásobení as příměsí nerušících obslužných funkcí)
Hlavní využití
- rodinné domy
Přípustné využití
- zemědělské stavby pro skladování produktů zemědělské výroby, přípravu a
skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu
produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, které mají
charakter malozemědělské výroby
- stavby a zařízení agroturistických služeb
- stavby a zařízení pro obchod a služby místního obslužného charakteru
- stavby a zařízení pro veřejné stravování
- stavby a zařízení ubytovací místního významu
- stavby a zařízení rekreační individuelního charakteru
- stavby a zařízení pro sport místního významu
- stavby a zařízení církevní
- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území
- rekreační objekty
- zahrady
- místní obslužné a účelové komunikace
- komunikace pro pěší a cyklisty
- veřejná zeleň a vodní toky
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Podmíněně přípustné využití
- stavby a zařízení služeb mající charakter drobné výroby u nichž negativní účinky na
životní prostředí (zejména exhalace,hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach,
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) nepřekročí limity
uvedené v příslušných předpisech
- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost, u nichž negativní účinky na
životní prostředí (zejména exhalace,hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach,
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) nepřekročí limity
uvedené v příslušných předpisech
Nepřípustné využití
- objekty výroby průmyslové
- stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů nad rámec obsluhy území
- čerpací stanice pohonných hmot
- hromadné a řadové garáže
- stavby nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
- koeficient míry využití území KZP = 0,5
- výšková hladina zástavby – maximálně 10,0 m nad terénem
- střechy šikmé se sklonem 35 – 45° (pro území CHKO Orlické hory 40 – 45°)
- rozšíření skutečně zastavěné plochy stávajícího objektu max. o 30%
- minimální výměra pro vymezení stavebního pozemku: 2 000 m2 (závazné pro
stabilizované i zastavitelné plochy a plochy přestavby)
- je-li Územním plánem Liberk vymezena zastavitelná plocha nebo plocha přestavby
o plošné výměře menší než 2 000 m2, pak se minimální výměra pro vymezení
stavebního pozemku rovná plošné výměře navrhované plochy (zastavitelná plocha
nebo plocha přestavby představuje plochu pro jeden stavební pozemek, který nelze
dále dělit)
- koeficient zastavěnosti stavebního pozemku (podíl výměry ploch zastavěných
hlavními a doplňkovými stavbami vzhledem k celkové výměře, vztaženo ke
vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu využití jednoho majitele):
maximálně 0,20
- koeficient zeleně (podíl výměry nezastavěných a nezpevněných ploch vzhledem
k celkové výměře, vztaženo ke vzájemně souvisejícím pozemkům shodného
způsobu využití jednoho majitele): minimálně 0,70
- na rozšíření a úpravy bude pořízena studie zpracovaná autorizovaným architektem
odsouhlasená příslušnými institucemi
- nenarušení dálkových a panoramatických pohledů včetně pohledů na místní
dominanty
Podmínky pro další členění plochy na pozemky
- bez požadavků
Toto funkční využití není přiřazeno k novým návrhovým plochám, pouze pro stávající
zástavbu.
Toto funkční využití je přiřazeno k návrhové ploše Z-P57 i ke stabilizovaným plochám.
Ri – plochy rekreace individuelní pobytové
jsou to plochy chatových osad
Hlavní využití
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objekty nízkopodlažní pro individuální rekreaci
sportovní plochy a zařízení nekrytá

Přípustné využití
- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území
- stavby a zařízení provozního vybavení
- odpočinkové plochy
- parkovací plochy osobních automobilů
- zahrady
- místní obslužné a účelové komunikace
- komunikace pro pěší a cyklisty
- veřejná zeleň a vodní toky
Podmíněně přípustné využití
- stavby a zařízení pro relaxaci, rehabilitaci
- stavby a zařízení pro sport místního významu
Nepřípustné využití
- stavby nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
- koeficient míry využití území KZP = 0,5
- výšková hladina zástavby – maximálně 7,0 m nad terénem
- koeficient zastavěnosti stavebního pozemku (podíl výměry ploch zastavěných
hlavními a doplňkovými stavbami vzhledem k celkové výměře, vztaženo ke
vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu využití jednoho majitele):
maximálně 0,20
- koeficient zeleně (podíl výměry nezastavěných a nezpevněných ploch vzhledem
k celkové výměře, vztaženo ke vzájemně souvisejícím pozemkům shodného
způsobu využití jednoho majitele): minimálně 0,70
- střechy šikmé se sklonem 35 – 45° (pro území CHKO Orlické hory 40 – 45°)
- nenarušení dálkových a panoramatických pohledů včetně pohledů na místní
dominanty
Podmínky pro další členění plochy na pozemky
- bez požadavku
Toto funkční využití je přiřazeno ke stávající ploše
Ti – plochy technické infrastruktury – (trafostanice a ČOV)
jsou tvořeny areály a objekty veřejné infrastruktury a technických zařízení
Hlavní využití
- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území
Přípustné využití
- stavby a zařízení pro krátkodobé skladování odpadů
- příslušné místní obslužné a účelové komunikace
- komunikace pro pěší a cyklisty
- parkovací plochy
- veřejná zeleň a ochranná
- vodní toky
Podmíněně přípustné využití
- garáže
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Nepřípustné využití
- stavby nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
- čerpací stanice pohonných hmot
- stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu
- velkokapacitní stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a manipulaci s materiály
- pro dlouhodobé skladování odpadů
- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost s negativními dopady na
životní prostředí
Podmínky prostorového uspořádání
- koeficient míry využití území KZP = 0,5
- výšková hladina zástavby – 5,0 m nad terénem
- střechy sedlové sklon 35 – 45° (pro území CHKO Orlické hory 40 – 45°)
- koeficient zastavěnosti stavebního pozemku a koeficient zeleně nejsou stanoveny
(závisí na konkrétním technickém řešení) při zajištění vhodného systému odvádění
srážkových vod ze zastavěných a zpevněných ploch v odpovídající kapacitě
- maximální výšková hladina zástavby není stanovena (závisí na konkrétním
technickém řešení) při vyloučení negativního vlivu staveb a zařízení na krajinný ráz
- nenarušení pohledů na místní dominanty
Podmínky pro další členění plochy na pozemky
- nejsou stanoveny
Toto funkční využití je přiřazeno ke návrhové ploše Z47, Z46 a ke stávající ploše
Os - plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
jedná se o plochy sportovních areálů, hřišť
Hlavní využití
- sportovní plochy a zařízení krytá a nekrytá
- tribuny, hlediště, sociální zařízení příslušné místní obslužné a účelové komunikace
Přípustné využití
- stavby a zařízení pro relaxaci, rehabilitaci
- stavby a zařízení provozního vybavení
- parkovací plochy
- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území
- příslušné místní obslužné a účelové komunikace
- komunikace pro pěší a cyklisty
- veřejná zeleň a ochranná, pobytové louky
- vodní toky
Podmíněně přípustné využití
- stavby a zařízení pro veřejné stravování
- stavby a zařízení ubytovací jako součást sportovního areálu
- stavby a zařízení pro administrativu spojenou s provozem řešeného území
Nepřípustné využití
- stavby nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
- čerpací stanice pohonných hmot
- stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu
- stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály
- pro dlouhodobé skladování odpadů
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-

stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost s negativními dopady na
životní prostředí
stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu

-

Podmínky prostorového uspořádání
- koeficient míry využití území KZP = 0,2
- koeficient zastavěnosti stavebního pozemku (podíl výměry ploch zastavěných
hlavními a doplňkovými stavbami vzhledem k celkové výměře, vztaženo ke
vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu využití v rámci jednoho
sportovního areálu): maximálně 0,30
- výšková hladina zástavby – 5,0m maximálně 10,0 m nad terénem
- střechy šikmé se sklonem 20 – 45°
- nenarušení dálkových a panoramatických pohledů včetně pohledů na místní
dominanty
Podmínky pro další členění plochy na pozemky
- nutno zpracovat územní studii u ploch Z20.
- nejsou stanoveny
Toto funkční využití je přiřazeno k návrhovým plochám Z11, Z20, Z28, Z36 a ke stávajícím
stabilizovaným plochám.
Osz - plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení zimní sporty
jedná se o plochy sportovních areálů, hřišť
Hlavní využití
- sportovní plochy – sjezdové tratě
Přípustné využití
- stavby a zařízení provozního vybavení
- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území
- veřejná zeleň a ochranná, pobytové louky
Podmíněně přípustné využití
- není určeno
Nepřípustné využití
- stavby nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
- maximální šířka průseku pro lyžařský vlek a sjezdové tratě je stanovena na 55m
Podmínky pro další členění plochy na pozemky
- nejsou stanoveny
Toto funkční využití je přiřazeno k návrhovým plochám Z45 a ke stávající ploše. návrhové
ploše Z60 a ke stabilizované ploše.
Vx – plochy výroby a skladování se specifickým využitím
Plochy jsou určeny pro umisťování staveb a zařízení výroby, zemědělské a přidružené výroby
a služeb majících charakter výroby, staveb pro skladování a servis, u nichž negativní důsledky
provozu nepřesahují hranice jednotlivých areálů a účinky na životní prostředí (zejména
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech.
ŽALUDA, projektová kancelář
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Hlavní využití
- stavby a zařízení výroby
- stavby a zařízení pro skladování a manipulační a skladové plochy
- stavby a zařízení pro servis a opravy, provozní nádrže
- stavby a zařízení zemědělské výroby
- stavby a zařízení pro chov hospodářského a specielního zvířectva a chov ryb
- hnojiště a silážní jámy
- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území
- příslušné místní obslužné a účelové komunikace
- komunikace pro pěší a cyklisty
- odstavné parkovací plochy osobních a nákladních automobilů, garáže pro služební,
nákladní a specielní vozidla
Přípustné využití
- stavby a zařízení služeb nevýrobního charakteru
- stavby a zařízení administrativní, obchodní a stravovací, hygienické a sociální
sloužící pro obsluhu tohoto území
- plochy zeleně veřejné a ochranné
- řadové a hromadné garáže
Podmíněně přípustné využití
- domy a byty majitelů a správců, služební a pohotovostní byty
- čerpací stanice pohonných hmot
- sběrný dvůr pro odpady
Nepřípustné využití
- stavby a zařízení průmyslové výroby s negativním vlivem přesahujícím hranice
areálu, kde účinky na životní prostředí překročí limity uvedené v příslušných
předpisech
- rodinné a bytové domy
- stavby a zařízení občanské vybavenosti (s výjimkou zařízení sloužících pro obsluhu
tohoto území
- stavby a zařízení pro sport, rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči
- stavby nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
- koeficient míry využití území KZP – 0,7
- koeficient zastavěnosti stavebního pozemku (podíl výměry ploch zastavěných
hlavními a doplňkovými stavbami vzhledem k celkové výměře, vztaženo ke
vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu využití v rámci jednoho
výrobního / zemědělského areálu): maximálně 0,70
- výšková hladina zástavby – maximálně 10,0 m nad terénem
- nenarušení dálkových a panoramatických pohledů včetně pohledů na místní
dominanty
Podmínky pro další členění plochy na pozemky
- vzhledem k vlastnickým vztahům bez stanovení podmínek
Toto funkční využití je přiřazeno k návrhovým plochám Z30, Z31, Z63 a ke stávající ploše
stabilizovaným plochám.
W – plochy vodní a vodohospodářské
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Plochy řek, drobných vodních toků, přehrad, rybníků, jezer, mokřadů a ostatních vodních
nádrží, které plní funkce vodohospodářské, ekologicko stabilizační, rekreační, estetické
a hospodářské.
Hlavní využití
- vodní toky a plochy přírodní
- vodní toky a plochy upravené nebo uměle vybudované sloužící vodnímu
hospodářství, ekologické stabilizaci, rekreaci a sportu, vodní dopravě,
hospodářskému využití (chov ryb, vodních živočichů, výrobě energií)
Přípustné využití
- technické stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území (jezy, jímání vody, výpusti,
hráze, čepy, kaskády, ochranné a opěrné zdi, energetická zařízení
- trvalé travní porosty, doprovodná zeleň
Podmíněně přípustné využití
- stavby a zařízení technického vybavení
- stavby dopravní infrastruktury
Nepřípustné využití
- stavby, zařízení a opatření pro těžbu nerostů
- stavby a zařízení s negativním vlivem na životní prostředí
- stavby a zařízení s negativním vlivem na přírodní kvality území, nebo nad mez
stanovenou platnými předpisy
- skládky odpadu
- stavby nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
- koeficient míry využití území KZP – 0,1
- koeficient zastavěnosti stavebního pozemku (podíl výměry ploch zastavěných
hlavními a doplňkovými stavbami vzhledem k celkové výměře, vztaženo ke
vzájemně souvisejícím pozemkům shodného způsobu využití): maximálně 0,10
- výšková hladina zástavby – maximálně 3,0 m nad terénem
- nenarušení dálkových a panoramatických pohledů včetně pohledů na místní
dominanty
Podmínky pro další členění plochy na pozemky
- nutno zpracovat územní studii u ploch Z19, Z23.
- nejsou stanoveny
Toto funkční využití je přiřazeno k návrhovým plochám Z1, Z19, Z23, Z49 k plochám
územních rezerv R1 a R2 a ke stávající ploše. stabilizovaným plochám.
Nzo – plochy zemědělské orné
plochy sloužící k zemědělskému obhospodařování
Hlavní využití
- orná půda
Přípustné využití:
- zemědělské obhospodařování
- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze,
stromořadí apod.) jen dle územních systémů ekologické stability
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stavby a zařízení technické vybavenosti odpovídající ustanovení § 9 odst. 2 zák.č.
334/1992 Sb., o ochraně ZPF
zahrady, sady
vodní toky a plochy

Podmíněně přípustné využití:
- zemědělské účelové komunikace v rámci komplexních pozemkových úprav
- zalesnění pozemků
- veřejná dopravní a technická infrastruktura
Podmínka - ve výše uvedených případech je stanovena následující podmínka: vynětí ze ZPF
může být uskutečněno v konkrétních případech pouze na základě souhlasu orgánu ochrany
ZPF. Takové souhlasy nemusejí být vydány v případě nevhodnosti návrhu v jednotlivých
konkrétních případech.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a opatření pro těžbu nerostů v plochách mimo vymezená ložiska
nerostů
- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím
- skládky odpadu
Toto funkční využití je přiřazeno k stávající ploše ke stabilizovaným plochám.
NZl – plochy zemědělské louky a pastviny
plochy sloužící k zemědělskému obhospodařování
Hlavní využití
- louky a pastviny
Přípustné využití:
- zemědělské obhospodařování
- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze,
stromořadí apod.) jen dle územních systémů ekologické stability
- stavby a zařízení technické vybavenosti odpovídající ustanovení § 9 odst. 2 zák.č.
334/1992 Sb., o ochraně ZPF
- zahrady, sady
- vodní toky a plochy
Podmíněně přípustné využití:
- zemědělské účelové komunikace v rámci komplexních pozemkových úprav
- zalesnění pozemků
- veřejná dopravní a technická infrastruktura
Podmínka - ve výše uvedených případech je stanovena následující podmínka: vynětí ze ZPF
může být uskutečněno v konkrétních případech pouze na základě souhlasu orgánu ochrany
ZPF. Takové souhlasy nemusejí být vydány v případě nevhodnosti návrhu v jednotlivých
konkrétních případech.
- stavby pro zemědělství – sklady pícnin, krmiv a steliva, přístřešky pro zvířata za
podmínky umístění na nezemědělských pozemcích.
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a opatření pro těžbu nerostů v plochách mimo vymezená ložiska
nerostů
- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím
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skládky odpadu

Toto funkční využití je přiřazeno k stávající ploše návrhovým plochám Z-P58, Z-P65, Z-P67,
Z-P68, Z-P69 a ke stabilizovaným plochám.
Nl - plochy lesní
Území s převažující funkcí lesa nebo lesní produkce, plochy s významem zachování
přírodních a krajinných hodnot.
Hlavní využití
- lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití, pro ekologickou stabilizaci
krajiny, pro funkci izolační
Přípustné využití
- zařízení a dopravní plochy nutné k obhospodařování lesa a pro plnění funkcí lesa
(lesnické účelové komunikace, hrazení bystřin a strží, odvodnění lesní půdy a malé
vodní nádrže
- cyklotrasy a lyžařské běžecké trasy s konkrétním umístěním na lesních cestách
- vodní toky a plochy
- stávající plochy trvalých travních porostů, orné půdy a mimolesní zeleně
Podmíněně přípustné využití
- nezbytné stavby a zařízení technického vybavení a stavby a zařízení nevyžadující
odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle § 15 zák.č.289/1995 ve znění
pozdějších předpisů
Nepřípustné využití
- stavby, zařízení a opatření pro těžbu nerostů v plochách mimo vymezená ložiska
nerostů
- skládky odpadu
- stavby nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání
- koeficient míry využití území KZP – 0,1
- výšková hladina zástavby – maximálně 3,0 m nad terénem
- nenarušení dálkových a panoramatických pohledů včetně pohledů na místní
dominanty
- nebudou zaplocovány okraje lesa
- nadzemní stavby budou umístěny minimálně 20 m od okraje lesa
Podmínky pro další členění plochy na pozemky
- bez nutnosti zpracovat urb. studii
Toto funkční využití je přiřazeno k stávající ploše ke stabilizovaným plochám.
Pro katastrální území Rampuše, Malý Uhřínov, Velký Uhřínov jako nepřípustné stavby
větrných elektráren.
Zs - zeleň - soukromá a vyhrazená
zeleň soukromých zahrad s příslušným vybavením
Hlavní využití
- zeleň na soukromých pozemcích a zahradách
Přípustné využití
ŽALUDA, projektová kancelář
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travnaté plochy s výsadbami vhodné druhové skladby
zahrady, travnaté plochy, louky, pastviny, pozemky PUPFL
zeleň ochranná a izolační
vodní plochy a toky
pozemky zeleně udržované v přírodě blízkém stavu
dopravní a technická infrastruktura

Podmíněně přípustné využití
- stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu drobného charakteru, pro zejména chovné
a pěstební účely (např. objekty pro uskladnění produktů domácí zemědělské výroby a
pro chov a ustájení drobných hospodářských zvířat) za podmínky, že nebude
narušeno či omezeno hlavní využití a na území CHKO OH za podmínky, že nebude
narušen krajinný ráz a další zájmy ochrany přírody
- stavby a zařízení pro uskladnění zahradní techniky za podmínky, že nebude narušeno
či omezeno hlavní využití a na území CHKO OH za podmínky, že nebude narušen
krajinný ráz a další zájmy ochrany přírody
Nepřípustné využití
- bydlení a rekreace
- skládky odpadu
- oplocení na území CHKO OH
- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití
Podmínky prostorového uspořádání
- výšková hladina zástavby – maximálně 3,0 m nad terénem
- koeficient zeleně (podíl výměry nezastavěných a nezpevněných ploch vzhledem
k celkové výměře, vztaženo ke vzájemně souvisejícím pozemkům shodného
způsobu využití jednoho majitele): minimálně 0,90
- v plochách přestavby Z-P66 a Z-P71 nesmí jakákoliv stavební činnost ani výsadba
zeleně negativně ovlivnit dominantní postavení a výraz kulturních a
architektonických hodnot (kostely sv. Petra a Pavla v Liberku a kostel sv. Vavřince
ve Velkém Uhřínově) - tzn. např. vyloučit zastínění významných blízkých i
dálkových pohledů apod.
Toto funkční využití je přiřazeno k návrhovým plochám Z53, Z-P64, Z-P66, Z-P71, Z-P72,
Z-P73 i ke stabilizovaným plochám.
X - plochy specifické - určené pro účely AČR a obranu státu
Hlavní využití
- objekty a zařízení pro obranu a bezpečnost státu
Přípustné využití
- dopravní a technická infrastruktura
- zeleň, zejména izolační
- vodní toky a plochy
Podmíněně přípustné využití
- výroba a skladování za podmínky, že nebude mít negativní vliv na okolí
- zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude jednat o
technická zařízení staveb
Nepřípustné využití
- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití
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Podmínky prostorového uspořádání
- nejsou stanoveny
Toto funkční využití je přiřazeno ke stabilizované ploše.
Pro katastrální území Rampuše, Malý Uhřínov, Velký Uhřínov jako nepřípustné stavby
větrných elektráren.

7/ Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření
obrany a bezpečnosti státu, plochy pro asanaci, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit
Územním plánem jsou stanoveny následující veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury:
• ČOV Liberk na pozemku p.č. 877/15 v k.ú Liberk
• ČOV Rampuše na pozemku p.č. 793 v k.ú Rampuše
• WT1 ČOV Liberk (plocha přestavby Z47)
• WT2 ČOV Rampuše (zastavitelná plocha Z46)
Řešením územního plánu nejsou vyvolány nezbytné asanace.
Veřejně prospěšné stavby jsou zakresleny na samostatném výkrese veřejně prospěšných
staveb.
V územním plánu obce Liberk nejsou navržena veřejně prospěšná opatření.
Územním plánem jsou stanoveny následující veřejně prospěšná opatření (VPO), pro které lze
práva k pozemkům vyvlastnit:
Veřejně prospěšná opatření - územní systém ekologické stability nadregionální a
regionální úrovně:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VU1 NBC 86
VU2 NBK K80H (NBK K80H/K11, LBC K80H/C9, NBK K80H/K12,
LBC K80H/C10, NBK K80H/K13)
VU3 NBK K80 MB (NBK K80MB/K2, NBK K80MB/K18, NBK K80MB/K19,
LBC K80MB/C15, NBK K80MB/K20, RBC K80MB/RC1630,
NBK K80MB/K21,
LBC
K80MB/C16,
NBK
K80MB/K22,
LBC K80MB/C17,
NBK
K80MB/K23,
LBC
K80MB/C18,
NBK K80MB/K24, LBC U mostu)
VU4 RBC H103
VU5 RBC K80MB/RC497
VU6 RBC 498
VU7 RBC 504
VU8 RBC K80MB/RC509
VU9 RBK H067
VU10 RBK H068
VU11 RBK 805
VU12 RBK 812 (RBK 812, RBK 812/1)
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Veřejně prospěšná opatření jsou zakreslena na samostatném výkrese veřejně prospěšných
staveb.

8/ Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která lze
uplatnit předkupní právo
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo
byly územním plánem vymezeny:
-

stavba ČOV Liberk – poz. parc. č. 877/18, 877/30 v k.ú. Liberk
stavba ČOV Rampuše – poz. parc.č. 793 v k.ú. Liberk

Předkupní právo vzniká ve prospěch Obce Liberk.
Územní plán nevymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo.

9/ Vymezení ploch a koridorů územních rezerv
Územním plánem nejsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv.
Územním plánem jsou vymezeny následující plochy územních rezerv a jsou stanoveny
podmínky pro prověření jejich budoucího využití:
ozn.

k. ú.

budoucí funkční
využití plochy

výměra
[ha]

R1

Bělá u Liberka

W - plochy vodní a
vodohospodářské

31,71

R2

Prorubky,
Malý Uhřínov

W - plochy vodní a
vodohospodářské

47,32

pozn.
Územní rezerva lokality pro
akumulaci povrchových vod
Pěčín.
Územní rezerva lokality pro
akumulaci povrchových vod
Lukavice.

Podmínky pro prověření budoucího využití ploch územních rezerv:
a) budou provedeny komplexní analýzy adaptačních opatření na klimatickou změnu
zohledňující dosažený stupeň poznání
b) bude plně využit potenciál přírodě blízkých opatření a adaptačních opatření na
klimatickou změnu nenarušující dobrý stav vodních útvarů, a to se zohledněním
dosaženého stupně poznání a nejlepších dostupných technologií
c) budou vymezena záplavová území a území určená k rozlivům povodní s důsledně
uplatněným omezením činností dle vodního zákona
d) budou uplatněna veškerá legislativní a organizační opatření k adaptaci na klimatickou
změnu
e) budou analyzovány a přehodnoceny nároky na odběry vod ve vztahu k jejich
opodstatněnosti a zásoby podzemních vod budou v maximální míře využívány pro
pitné účely
f)

bude prokázána souvislost nedostatku vody a sucha s dopadem klimatické změny.

Ve vymezených plochách územních rezerv lze měnit dosavadní využití, umisťovat stavby a
provádět další činnosti pouze v případě, že neznemožní nebo podstatně neztíží jejich budoucí
využití pro akumulaci povrchových vod.
Ve vymezených plochách územních rezerv není možné navrhovat záměry na umístění
/ c.38 /
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zejména:
a) nových staveb technické a dopravní infrastruktury mezinárodního, republikového a
jiného nadmístního významu s výjimkou staveb, kde bude prokázáno projektovou
dokumentací, že jejich umístění nebo provedení anebo užívání neztíží budoucí využití
území dotčené předmětnou stavbou pro akumulaci povrchových vod
b) změny dokončených staveb technické a dopravní infrastruktury mezinárodního,
republikového a jiného nadmístního významu s výjimkou staveb, kde bude prokázáno
projektovou dokumentací, že jejich umístění nebo provedení anebo užívání neztíží
budoucí využití území dotčené předmětnou stavbou pro akumulaci povrchových vod
c) staveb a zařízení pro průmysl, energetiku, zemědělství, těžbu nerostů, a dalších staveb,
zařízení a činností, které by mohly narušit geologické a morfologické poměry v území
předpokládaného profilu přehrady nebo jinak nepříznivě ovlivnit budoucí
vodohospodářské využití plochy zátopy a vodní nádrže, a to jak samotným rozsahem
staveb ve vymezeném území (např. sídelní útvary), velkými plochami pro podnikání a
investičně náročnými vedeními technické infrastruktury, tak jejich následným
provozem (např. skládky zvláštních a nebezpečných odpadů, odkaliště, sklady
pohonných hmot atd.).

10/ Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití
územní studií podmínkou pro rozhodování
Územním plánem jsou vymezeny plochy a koridory s podmínkou prověření územními
studiemi. Jejich přehled je uveden v tabulce kapitoly 3.3 Vymezení zastavitelných ploch.
Územní studie musí být pořízena se všemi náležitostmi před konkrétním využitím plochy.
Územní plán vymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách jejich využití
podmíněno zpracováním územní studie. Pro všechny územní studie jsou závazné následující
obecné podmínky:
- prověřit architektonické a urbanistické vztahy navrhovaných objektů v kontextu k okolní
zástavbě a volné krajině
- vymezit plochy veřejných prostranství a plochy zeleně
- respektovat podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
- pozornost zaměřit zejména na řešení veřejné, technické a dopravní infrastruktury
- prověřit odtokové poměry v území a navrhnout optimální řešení hospodaření s dešťovou
vodou
Územním plánem jsou vymezeny následující plochy, ve kterých je rozhodování o změnách
jejich využití podmíněno zpracováním územní studie:
ozn.

Z3

k. ú.

Velký
Uhřínov
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dotčené
zast.
plochy

Z3

podmínky pro pořízení územní studie

lhůta

- obecné podmínky a zároveň:
- zachovat nezastavěný pás 10m od
pozemku p.č. 708
- zachovat urbanistickou dominantu
kostela Sv. Vavřince, objekty budou
přízemní s využitím podkroví, max.
7,5m nad stávajícím terénem
- součástí studie bude i řešení prostoru

72 měsíců
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okolo kostela

Z42

Velký
Uhřínov
Liberk
Bělá u
Liberka
Bělá u
Liberka
Bělá u
Liberka
Rampuše

X1

Liberk

Z4
Z15
Z32
Z33
Z34

Z4

- obecné podmínky

72 měsíců

Z15

- obecné podmínky

72 měsíců

Z32

- obecné podmínky

72 měsíců

Z33

- obecné podmínky

72 měsíců

Z34

- obecné podmínky

72 měsíců

Z42

- obecné podmínky
- obecné podmínky a zároveň:
- prověřit možnost konverze bývalého
zemědělského areálu a popř. stanovit
podmínky jeho funkčního využití
- stanovit podmínky pro realizaci
optimálních krajinářských úprav území
a
specifikovat
způsob
využití
jednotlivých ploch
- prověřit možnosti propojení systémů
sídelní a mimosídelní zeleně

72 měsíců

Z21
Z-P59

72 měsíců

Lhůta pro pořízení územních studií se stanovuje na 6 let od nabytí účinnosti opatření obecné
povahy, jímž se vydává Změna územního plánu Liberk č. 1. Stanovená lhůta se vztahuje
k datu splnění povinností stanovených stavebním zákonem - schválení a vložení dat o těchto
studiích do evidence územně plánovací činnosti.
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PŘÍLOHA Č. 4 - SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AOPK
BPEJ
ČR
EVL
HK
CHKO
KHK
k. ú.
KÚ
LAPV
LBC
LBK
MMR ČR
NBC
NBK
NKP
NN
NPÚ
OH
OP
ORP
OÚ
PP
PRURÚ
PUPFL
PÚR ČR
RBC
RBK
RD
RURÚ
SAS ČR
SCHKO
ÚAN
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚSES
VN
VPO
VPS
ZoUÚP
ZPF
ZÚR

Agentura ochrany přírody a krajiny
bonitované půdně ekologické jednotky
Česká republika
evropsky významná lokalita
Hradec Králové
chráněná krajinná oblast
Královéhradecký kraj
katastrální území
krajský úřad
lokalita vhodná pro akumulaci povrchových vod
lokální biocentrum
lokální biokoridor
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
nadregionální biocentrum
nadregionální biocentrum
nemovitá kulturní památka
nízké napětí
národní památkový ústav
Orlické hory
ochranné pásmo
obec s rozšířenou působností
obecní úřad
přírodní památka
podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
pozemky určené k plnění funkcí lesa
Politika územního rozvoje České republiky
regionální biocentrum
regionální biokoridor
rodinný dům
rozbor udržitelného rozvoje území
Státní archeologický seznam České republiky
Správa chráněné krajinné oblasti
území s archeologickými nálezy
územně analytické podklady
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
vysoké napětí
veřejně prospěšná opatření
veřejně prospěšné stavby
zpráva o uplatňování územního plánu
zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje
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POUČENÍ
Proti Změně č.1 územního plánu Liberk, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
ULOŽENÍ DOKUMENTACE:

Změna č.1 územního plánu Liberk, opatřená záznamem o účinnosti se ukládá v souladu s ustanovením
§ 165 stavebního zákona u Obce Liberk (Obecní úřad), na Městském úřadu Rychnov nad Kněžnou,
odbor výstavby a životního prostředí – oddělení silniční úřad a úřad územního plánování (pořizovatel),
na Městském úřadu Rychnov nad Kněžnou – odbor výstavby a životního prostředí – oddělení stavební
úřad, a na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.
ÚČINNOST:

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky /§
173 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění/.

V Liberku, dne ..................

……………………………

………………………….

Jiří Šimerda

Petra Možnarová, DiS

starosta obce

místostarostka obce
otisk razítko

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce, a to včetně jejího zveřejnění
způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: .........................................

Sejmuto dne: .........................................

Písemnost byla dne ……………..…. zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění zákonným
způsobem.

Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne ……………………...

