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Příloha č. 1 - srovnávací text s vyznačením změn ve výrokové části (části A) územního plánu Libodřice

Změna č. 1 Územního plánu Libodřice – návrh pro veřejné projednání

A

TEXTOVÁ ČÁST

A.1

ZMĚNY VE VÝROKOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU

Výroková část Územního plánu Libodřice, vydaná zastupitelstvem obce Libodřice formou opatření
obecné povahy dne 18. 5. 2021, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Libodřice, se
mění změnou č. 1 takto:
(1)

V oddílu A.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ se na konec vkládá text ve znění „Změnou č. 1 ÚP
je zastavěné území aktualizováno ke dni 30. 4. 2022.“.

(2)

V oddílu A.3.1 URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE se na konec
koncepce rozvoje sídla Libodřice vkládá text ve znění „Ve změně č. 1 ÚP je toto opatření
rozšířeno rozvojovou plochou K05-Z1 ve směru k jižní části sídla.“.

(3)

V oddílu A.5.2 VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ se v TABULCE 3 NAVRŽENÉ PLOCHY ZMĚN V
KRAJINĚ, NÁVRŽENÉ VYUŽITÍ A VÝMĚRA doplňuje řádek s textem (první řádek tabulky níže
označuje příslušné sloupce tabulky 3 a nezrušuje se):
Označení

Návrh využití

K05-Z1

plocha smíšené nezastavěného území – plocha s ochranou a izolační
funkcí mezi sídlem a areálem lomu – etapa 2

Výměra (ha)
2,10

Celková výměra ploch změn v krajině, uvedená v posledním řádku posledního sloupce tabulky 3
se mění z 8,37 na 10,47 ha.
(4)

V části A.5.10 DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ se zrušuje část druhé věty ve znění „plochy smíšené
nezastavěného území (NSo), která bude“, a na místo toho se vkládá text ve znění „ploch
smíšených nezastavěného území (NSo), které budou“, takže celá věta bude po úpravě znít
„Doplněn je k ploše těžby návrh plochy smíšené nezastavěného území (NSo), která bude ploch
smíšených nezastavěného území (NSo), které budou sloužit jako víceúčelový val (zejména
ochranná a izolační funkce vůči sídlu, odstínění případných negativních vlivů).“

A.2

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NÍ PŘIPOJENÉ
GRAFICKÉ ČÁSTI

Textová část územního plánu má 1 stranu formátu A4, grafická část územního plánu obsahuje dva
výkresy formátu A4.
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B

GRAFICKÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zahrnuty jsou pouze výkresy dále uvedené, ostatní výkresy výrokové části ÚP (jevy v nich) nejsou
změnou č. 1 ÚP měněny.

B.1

2

VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
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B.2

HLAVNÍ VÝKRES
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C

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

C.1

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Bude doplněn v dalších fázích pořízení ÚP.

C.2

SOULAD NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

C.2.1

Soulad s politikou územního rozvoje

Územní plán byl posouzen dle Politiky územního rozvoje ČR 2008 (schválené usnesením vlády České
republiky č. 929 ze dne 20. 7. 2009 ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5, platném od 11. 9. 2020). Řešené
území neleží v rozvojové oblasti ani ose republikového významu, specifické oblasti. Území okrajově
spadá do koridoru ropovodu Družba (id. DV1). Pro ÚP jsou proto závazné republikové priority uvedené v
kapitole 2.2 PÚR, a článek 162 zahrnující podmínky pro koridor DV1.
Úpravy koncepce řešené změnou č. 1 ÚP mají za účel pouze doplnění jedné plochy změny v krajině, a
vyhodnocované požadavky z PÚR ČR proto mohou být ovlivněny pouze zcela zanedbatelně. Zábor ZPF,
který je navrhován, je podrobně odůvodněn v kapitole C.15.
Od 1. 9. 2021 je pro územně plánovací dokumentace závazné znění PÚR ČR včetně aktualizace č. 4 ,
podle kterého území obce Libodřice nově spadá do specifické oblasti SOB9, tj. oblasti, ve které se
projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Priority (čl. 75b, kap. 4) s tím související není
možné zcela naplnit touto změnou ÚP, jelikož ta obsahuje jen v obecném měřítku malé úpravy, a
obsahem dokumentace není zahrnout řešení související se zařazením do specifické oblasti. Přesto lze
konstatovat, že navržením plochy v krajině, ve které se předpokládá výsadba zeleně, budou některé
charakteristiky území posunuty směrem k lepšímu zadržování vody v krajině a snížení výparu.
Obsažené úpravy proto mírně přispívají k naplnění příslušných požadavků.

C.2.2

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Územní plán byl posouzen z hlediska souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, ve
znění Aktualizace č. 2, která nabyla účinnosti 4. 9. 2018. Toto znění je platné i v současnosti. Změnou ÚP
nejsou prováděny úpravy koncepce, které by potenciálně měly zřetelný vliv na naplnění priorit nebo
jiných požadavků ze ZÚR Středočeského kraje, ani nebylo požadováno žádné konkrétní skutečnosti ze
ZÚR v této změně ÚP řešit.

C.3

SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které jsou stanoveny v § 18 a 19 stavebního
zákona, a změnou č. 1 Územního plánu nejsou řešeny žádné úpravy koncepce, které mohou mí na tuto
skutečnost vliv.
Posouzení vlivu změny koncepce na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

C.4

SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

Územní plán je v souladu s požadavky stavebního zákona v jeho znění platném od 1. 1. 2021 (č. 183/2006
Sb.) a jeho prováděcích předpisů:
 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
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způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů.
Změnou č. 1 Územního plánu nejsou řešeny žádné úpravy koncepce, které mohou mít na tuto
skutečnost vliv. Projednání změny územního plánu je činěno podle požadavků platného stavebního
zákona, zejména s § 55a a 55b.

C.5

SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A STANOVISKY
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S
VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Změna č. 1 ÚP je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, jmenovitě v případě řešeného
území zejména se zákonem:















č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
č. 254/2001 Sb., o vodách;
č. 289/1995 Sb., o lesích;
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví;
č. 266/1994 Sb., o drahách;
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích;
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích;
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích;
č. 185/2001 Sb., o odpadech;
č. 20/1987 Sb., o statní památkové péči;
č. 128/2000 Sb., o obcích;
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon);

Popřípadě s prováděcími vyhláškami těchto zákonů.

C.5.1

Stanoviska k návrhu změny územního plánu podle § 55b odst. 2 stavebního zákona

Bude doplněno v příslušné fázi projednávání změny ÚP.

C.5.2

Stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek podle §
55b odst. 7 stavebního zákona

Bude doplněno v příslušné fázi projednávání změny ÚP.

C.6

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně
příslušný správní orgán, vydal dne 14. 3. 2022 stanovisko č. j. 030007/2022/KUSK/2, podle ustanovení §
55a odst. 2 písm. d) a e), v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto stanovisku se
uvádí, že
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„lze vyloučit významný vliv předložené koncepce samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) nebo ptačích
oblastí (dále jen „PO“) stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti Krajského
úřadu.“ (s. 1 stanoviska), a
„Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na
základě ust. § 10i odst. 2 zákona, kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a předložených podkladů
nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů navrhované změny územního plánu Libodřice na životní
prostředí (tzv. SEA).“ (s. 2 stanoviska).
Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 Územního plánu Libodřice na udržitelný rozvoj proto nebylo na
základě výše uvedených skutečností zpracováno.

C.7

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA (ZÁKON
Č. 183/2006 SB.)

Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 Územního plánu Libodřice na udržitelný rozvoj nebylo zpracováno,
viz kapitola C.6.

C.8

SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY
NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY

Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 Územního plánu Libodřice o na udržitelný rozvoj nebylo
zpracováno, viz kapitola C.6.

C.9

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Zastavěné území není navrhováno k rozšíření, změnou ÚP nejsou navrhovány žádné rozvojové plochy
pro výstavbu.

C.10

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

C.10.1

Vymezení zastavěného území

Zastavěné území je aktualizováno k 30. 4. 2022, je do něj doplněn jeden pozemek druhu „zastavěná
plocha a nádvoří“ se stavbou, určený platným územním plánem pro technickou infrastrukturu. Jiné
pozemky, o které by bylo nezbytné zastavěné území rozšířit, nejsou k výše uvedenému datu
v katastrální mapě zapsány.

C.10.2

Demografický rozbor

Změna ÚP nemůže přímo ovlivnit demografické charakteristiky obce, protože v ní nejsou navrhovány
žádné plochy pro výstavbu.

C.10.3

Koncepce rozvoje

Koncepce rozvoje území obce Libodřice se mění v jediném bodě – doplněním plochy změny v krajině
K05-Z1 ve vazbě na plochu lomu, se stejnou funkcí jako má v platném územním plánu plocha K04.
Odůvodnění plochy je uvedeno v kapitole C.10.12.1.
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C.10.4

Plochy s rozdílným způsobem využití

Vymezení ploch RZV se mění pouze v souvislosti s navržením plochy změny v krajině K05-Z1, z využití
NZ (plocha zemědělská) na NSo (plocha smíšena nezastavěného území s ochranou funkcí), v rozsahu
cca 2,1 ha. Tato změna je v souladu se schváleným obsahem změny č. 1 ÚP.
Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití („regulativy“) se nemění.

C.10.5

Odůvodnění navržených zastavitelných ploch a ploch přestaveb

Změnou ÚP se nenavrhují zastavitelné plochy ani plochy přestaveb.

C.10.6

Ochrana a rozvoj hodnot

Hodnoty v řešeném území, tak jak jsou definovány platným územním plánem, nejsou navrhovanými
úpravami koncepce žádným způsobem dotčeny.
Hodnota ve smyslu kvalitního zemědělského půdního fondu je dotčena záborem v rozsahu plochy K05Z1, odůvodnění tohoto záboru je uvedeno v kapitole C.15.

C.10.7

Dopravní infrastruktura

Žádný druh dopravní infrastruktury není navrhovanými úpravami koncepce ÚP ovlivněn ani navrhován
k rozšíření.

C.10.8

Technická infrastruktura

Žádný druh technické infrastruktury není navrhovanými úpravami koncepce ÚP ovlivněn ani navrhován
k rozšíření.

C.10.9

Občanská vybavenost

Žádný druh občanské vybavenosti není změnou ÚP řešen.

C.10.10 Veřejný prostor, systém sídelní zeleně
Koncepce veřejných prostranství a systému sídelní zeleně není žádným způsobem měněna. Změnou ÚP
nejsou navrhovány ani redukovány plochy tohoto druhu.

C.10.11 Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství, systém svozu a ukládání odpadu se změnou ÚP neupravuje.

C.10.12 Koncepce uspořádání krajiny
Koncepce uspořádání krajiny je změnou ÚP upravena v rozsahu plochy změny v krajině K05-Z1, kterou
se mění využití části zemědělské plochy (NZ) v rozsahu cca 2,1 ha na plochu smíšenou nezastavěného
území s ochranou funkcí (NSo).
C.10.12.1

Odůvodnění navržených plochy změn v krajině

K05-Z1; návrh využití: smíšené nezastavěného území s ochranou funkcí (NSo); výměra: 2,1 ha
Plocha pro doplnění víceúčelového valu (etapa 2 následující po vybudování valu v ploše Z04 z platného
územního plánu) sloužící jako odclonění lomového provozu, vylepšení krajinného rázu; val bude
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upraven do pohledově příznivého zemního tělesa, ohumusován, oset trávou a osázen stromy a keři v
druzích vyskytujících se v místě; záměr má částečně charakter veřejně prospěšného, protože vylepší
podmínky v sídle Libodřice – zejména jižní části.
Odůvodnění ve vztahu k ZPF a PUPFL je uvedeno v kapitole C.15, a tato kapitola se jím proto nezabývá.

C.10.13 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Nejsou vymezovány žádné nové plochy nebo koridory tohoto druhu, nedochází ani ke změně vymezení
ploch a koridorů zahrnutých v platné ÚPD obce.

C.10.14 Regulační plán, územní studie, dohoda o parcelaci
Žádná plocha řešená změnou ÚP nevyžaduje svým rozsahem, polohou, z důvodů vlastnických nebo
jiných, podrobnější řešení těmito nástroji.

C.10.15 Územní rezervy
Územní rezervy nejsou změnou ÚP doplňovány.

C.10.16 Návrh řešení požadavků civilní ochrany obyvatelstva
Beze změny. Nejsou známy žádné nové požadavky v tomto směru, záměr řešený změnou č. 1 ÚP
nevyžaduje žádná zvláštní opatření tohoto druhu nad rámec současně platných.

C.11

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH
VZTAHŮ

Záměry
Záměry nadmístního významu (s přesahem přes hranice řešeného území) nejsou ve Změně č. 1 ÚP
řešeny.
Veřejná infrastruktura
Stávající veřejná infrastruktura není Změnou č. 1 ÚP dotčena, nejsou známy, a tudíž ani řešeny záměry
tohoto druhu, s potenciálem mít vliv přes hranice řešeného území.
Rozvojové plochy s potenciálním vlivem přes hranice obce
Návrh změny územního plánu doplňuje pouze rozvojovou plochy pro krajinné opatření, tato plocha
nemá žádný potenciál ovlivnit okolní území.

C.12

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM

Obec Libodřice na zasedání svého zastupitelstva konaného dne 7. 4. 2022 schválila usnesením č. 4/2022
pořízení změny č. 1 ÚP.
Obsahem této změny ÚP je změna využití části pozemku p. č. 110/1 v k. ú. Libodřice o výměře cca 2,1 ha z
plochy „NZ – plochy zemědělské“ na „NSo - plochu smíšenou nezastavěného území – ochranná funkce“,
za účelem rozšíření víceúčelového valu navazujícího na plochu těžby nerostných surovin.
Změna č. 1 ÚP je plně v souladu s tímto obsahem.
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C.13

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY
JEJICH VYMEZENÍ

V změně ÚP nejsou řešeny záměry tohoto druhu.

C.14

VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ

Neřešeno, ÚP tyto prvky neobsahuje.

C.15

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

C.15.1

Použitá metodika

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond, tj. na zemědělský půdní
fond (ZPF), a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) bylo zpracováno podle:


zákona České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů (dále v této kapitole jen „zákon“);



vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního
fondu (dále v této kapitole jen „vyhláška“);



metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR ze dne
1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu;



zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.

Vyhodnocení návrhu změny č. 1 územního plánu Libodřice z hlediska ochrany půdního fondu tvoří:


výkres předpokládaných záborů půdního fondu, obsažen v kapitole D.2, v měřítku 1: 5 000,
odpovídající obsahem odstavci 3 vyhlášky;



tabulkový přehled a zdůvodnění řešení, odpovídající obsahem odstavci 2 vyhlášky.



informace o případném záboru pozemků určených pro plnění funkcí lesa a dotčení
ochranného pásma lesa.

Vyhodnocení vlivu na ZPF a PUPFL je zpracováno zvlášť. Dotčení ZPF a PUPFL je patrné z tabulkového
přehledu a zdůvodněno v samostatné podkapitole.
Ve vyhodnocení jsou uvedeny celkové plošné nároky, výměra dotčených druhů pozemků a plocha
dotčených tříd ochrany ZPF. Dále je z grafické části i tabulkových přehledů zřejmé, zda plocha zasahuje
do meliorovaných nebo odvodněných pozemků, a její lokalizace ve vztahu k okraji lesa (vyhodnocuje se
vzdálenost do 50 metrů od okraje lesa). Jednotlivé rozvojové plochy jsou také rozděleny podle
převažujícího využití.
Při vyhodnocení a v grafickém výstupu byly použity následující vstupy a podklady:







katastrální mapa, druhy pozemků dle katastrální mapy platné k 30. 4. 2022 - zdroj RUIAN,
letecké snímky, ortofotomapa (rozlišení 0,25 m) – zdroj WMS ČÚZK,
zastavěné území v rozsahu aktualizovaném ve změně č. 1 ÚP,
hranice a označení navržených rozvojových ploch,
bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) převzaté od správce těchto informací - SPÚ
ČR, platné od 1. 5. 2022.
investice do zemědělské půdy (meliorace) převzaté z územně analytických podkladů ÚAP,
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jev č. 43.

C.15.2

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond
C.15.2.1

Údaje o celkovém rozsahu navrhovaných rozvojových ploch a podílu půdy náležející
do ZPF, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, zařazení do tříd ochrany
zemědělské půdy

Změnou č. 1 ÚP je navrhována 1 plocha změny v krajině, která může představovat zábor ZPF, a proto je
z tohoto hlediska vyhodnocena. Číselné vyhodnocení vlivu na ZPF a PUPFL je uvedeno v následující
tabulce, podrobnější informace o využití zastavitelné plochy včetně její lokalizace jsou uvedeny
v kapitole C.10.5 a v grafické části změny územního plánu.

Tabulka 1 výměra rozvojových ploch podle katastrálních území a druhu pozemku (v hektarech)
Katastrální území /
označení plochy

orná půda

ZPF celkem

celkový součet

0,21

0,21

0,21

K05-Z1

0,21

0,21

0,21

Celkový součet

0,21

0,21

0,21

Libodřice

Plocha představuje zábor ZPF (sloupec „ZPF celkem“ má nenulovou hodnotu), je proto dále
vyhodnocena podle vyhlášky. Podle využití a třídy ochrany půd záboru je uvedena v tabulce níže. Dále je
uveden odhad výměry záboru, na které bude po ukončení nezemědělské činnosti provedena rekultivace
zpět na zemědělskou půdu (sloupec „Rekultivace“), informace o existenci závlah v ploše („Závlahy“),
informace o existenci odvodnění („Odvodnění“), informace o existenci staveb k ochraně pozemku před
erozní činností vody („Eroze“) a informace o plochách a koridorech obsažených v platné územně
plánovací dokumentaci, které obsahují zemědělskou půdu I. nebo II. třídy ochrany („ÚPD“).

Tabulka 2 výměra rozvojových ploch podle navrženého využití a tříd ochrany půdy navržené k záboru (v
hektarech), další informace
Rekultivace

Závlahy

Odvodnění

Eroze

ÚPD

Výměra záboru podle tříd
ochrany

K05-Z1

Smíšené
nezastavěného území

2,10

0,00

2,10

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

Σ

Smíšené
nezastavěného území

2,10

0,00

2,10

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

2,10

0,00

2,10

0,00

0,00

0,00

Označení
Navržené využití
plochy

Σ

C.15.2.2

Celková
výměry
záboru

I.

II.

III.

IV.

V.

Údaje o uskutečněných investicích do půdy

V území jsou registrovány pozemky, do kterých bylo v minulosti investováno formou meliorací.
Takovéto pozemky nejsou změnou č. 1 ÚP dotčeny.
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C.15.2.3

Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu, opatřeních k zajištění ekologické
stability krajiny a pozemkových úpravách

Strukturu půdního fondu danou rozlohou jednotlivých druhů pozemků a třídami ochrany půd ve
správním území obce udává následující grafický přehled.

Obrázek 1 Výměra řešeného území podle druhů pozemků dle KN a výměra ZPF podle tříd ochrany půd
(v ha)
zastavěná plocha a nádvoří

7,81

zahrada

9,60

vodní plocha

4,10

trvalý travní porost

2,39

V.

IV.

III.
ovocný sad

ostatní plocha

0,00

30,34

8,97

8,64

43,80

II.

orná půda

lesní pozemek

6,24

331,48

452,31
I.

19,99
200,00

400,00

0,00

190,09

100,00

200,00

300,00

400,00

Územní systém ekologické stability je vymezen v platné ÚPD obce a změnou ÚP č. 1 nedochází ke
změně tohoto vymezení. Funkčnost ÚSES nebude vlivem realizace opatření řešených v této změně ÚP
dotčena žádným způsobem.
Komplexní pozemkové úpravy nebyly v řešeném území ukončeny, v současnosti jsou zpracovávány.
Platný územní plán je v souladu s nejaktuálnější verzí návrhu KPÚ.
C.15.2.4

Zdůvodnění navrhovaného řešení

K záboru je navrhováno celkem 2,1 ha území se stanovenou bonitou, která podle katastrální mapy
představuje ZPF (druh pozemku výlučně orná půda), celý tento zábor připadá na půdy II. třídy ochrany.
Tyto půdy, označované dále jako „kvalitní“, „lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu“ (odst. 3, §4 zákona č.
334/1992 sb., o ochraně ZPF). Veřejný zájem na záboru ploch, které leží na kvalitních půdách a nejsou
převzaty z předchozí ÚPD obce, je popsán v odůvodnění konkrétní plochy níže v této podkapitole.
Odůvodnění jednotlivých vyhodnocovaných ploch z hlediska ochrany ZPF:
K05-Z1; návrh využití: smíšené nezastavěného území s ochranou funkcí (NSo); výměra 2,1 ha
Navrhovaná plocha je určena pro pokračování záměru pro vytvoření přechodové zóny mezi plochou
těžby stavebního kamene a sídlem Libodřice, konkrétně jeho jižní částí. V tomto prostoru jsou
vytvořeny podmínky pro opatření v podobě víceúčelového valu (resp. terénních úprav za účelem
zamezení či snížení případných vlivů těžby na životní prostředí a obytné území). Val bude vybudován z
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dále nepoužitelných lomových materiálů (skrývkové nadložní spraše, zvětralé nadloží, podsítné z
úpravy kameniva), následně upraven do pohledově příznivého zemního tělesa, povezen zeminou, oset
trávou a osázen stromy a keři v druzích vyskytujících se v místě. Plocha neumožňuje jakoukoliv
výstavbu, pouze terénní změny a výsadbu zeleně.
Záměr je v souladu se zákonem považován za nezbytný (§ 4, odst. 2), protože pro něj není možné
vyhradit prostor v zastavěném území obce, na preferovaných plochách mimo zastavěné území, ani na
pozemcích vyjmutých ze ZPF.
Pro záměr není možné využít půdy třídy ochrany III.-V., protože musí být realizován v konkrétní lokalitě
(v návaznosti na plochy těžby, v chráněném ložiskovém území), jinak by neplnil požadovaný účel. Území
obce je charakteristické naprosto dominantním podílem kvalitních půd na výměře ZPF (cca 92 %), proto
je jejich zábor prakticky pro jakýkoliv záměr téměř nevyhnutelný.
Záměrem bude narušena organizace ZPF pouze v malé míře, protože plocha pro něj přímo navazuje na
plochy těžby, a v důsledku nevzniknou pozemky obtížně zemědělsky využitelné. Realizací záměru
nebudou změněny hydrologické a odtokové poměry (resp. budou potenciálně zlepšeny, viz níže), a
nebude narušena síť zemědělských účelových komunikací.
Plocha záboru pro umožnění realizace záměru je nejnižší možná, s ohledem na to, že technologie
zpracování kameniva (úpravna kameniva a obalovna) znatelně převyšuje okolní terén. Proto, aby se
dosáhlo odclonění provozu (výhled z obce na ocelové konstrukce byl nahrazen výhledem na zeleň) je
nezbytný masivní zemní val potřebné výšky.
Druhou fázi záměru valu lze obdobně jako fázi první považovat za veřejný zájem převažující nad
zájmem ochrany půd zejména z těchto důvodů:
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Val dotvoří bariéru mezi sídlem s 320 obyvateli, a plochou aktivní těžby s jejím zázemím a
obalovnou živičných směsí. Dosavadní zkušenosti s realizovanou částí tohoto ochranného
opatření z pohledu obce hodnoceny vysoce pozitivně, proto se předpokládá další zvýšení
kvality obytného prostředí v jižní části obce, která dosud nebyla výrazněji oddělena od
lomového provozu.
Val bude sloužit částečně také jako protierozní opatření (díky trvalému vegetačnímu krytu),
a zároveň navýší retenční schopnost území, což se jeví přínosem s ohledem na zahrnutí
území obce Libodřice do specifické oblasti republikového významu SOB9 (Specifická oblast,
ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem), vymezené v aktuálním
úplném znění Politiky územního rozvoje ČR (čl. 75b).



Vymezená plocha umožňuje výsadbu zeleně (tzv. stabilní plochy), které je v řešeném území
velice nízký podíl – obec má koeficient ekologické stability (KES) pouze 0,08, přičemž
hodnoty menší nebo rovné 0,10 značí území s maximálním narušením přírodních struktur –
plocha přispěje k vylepšení tohoto stavu. Ozelenění valu je navrženo zatravněním, výsadbou
místních stromů a keřů. Val bude s největší pravděpodobností stanovištěm i pro živočichy
(zkušenosti s již realizovanou částí valu tomu odpovídají). Tímto opatřením proto dojde ke
zvýšení přírodní pestrosti (tzv. biodiverzity) nejbližšího okolí obce.



Val vizuálně upozadí těleso lomu a jeho technologické zázemí, a bude mít proto i přínos v
podobě pozitivního vlivu na krajinný ráz území. Poslouží tedy k posílení hodnot v řešeném
území (krajinný ráz je předmětem obecné ochrany přírody a krajiny), což je jedním z cílů
územního plánování podle § 18 stavebního zákona – odst. 4).



Realizace opatření pro zlepšení obytného prostředí v sídle přispěje k udržitelnému rozvoji
území obce (cíl územního plánování podle odst. 1 § 18 stavebního zákona), protože dojde k
posílení pilíře soudržnosti společenství obyvatel obce (v současnosti hodnocen v ÚAP ORP
Kolín jako slabý), aniž by bylo sníženo hodnocení ostatních pilířů udržitelného rozvoje (v
případě vlivu na pilíř životního prostředí bude vliv ambivalentní, vliv na hospodářský pilíř
nelze hodnotit, potenciálně spíše kladný).
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Umístění a parametry lomu (dobývací prostor o výměře 14,8 ha, z části vymezen v sousední
obci Polní Voděrady, technologické zázemí těžby, obalovna a další související plochy přímo
v obci Libodřice) vyžaduje adekvátní rozsáhlé opatření k odclonění od sídla. S těžbou je
navíc uvažováno v dlouhém časovém horizontu, koexistence mezi sídlem Libodřice a
lomovým prostorem tedy bude trvat v řádu desítek let, čímž je pozitivní vliv valu na obytné
prostředí a jeho vyšší kvalitu znásoben.



Celá plocha je vymezena v chráněném ložiskovém území Libodřice č. 02260000, jehož
součástí je ložisko vysoce kvalitního stavebního kamene (amfibolitu), využívaného pro
všechny typy staveb vč. těch nejnáročnějších, např. železničních koridorů. Předpokládá se
také využití pro výstavbu vysokorychlostní železnice, jejíž trasa je navržena v blízkosti, mezi
lomem a obcí Dolní Chvatliny a Mančice. Samotná těžba je proto z tohoto pohledu důležitá
pro udržení aktivní surovinové základny ČR a zajištění zdrojů pro výstavbu, včetně staveb
veřejně prospěšných s významným přínosem obyvatelům v nadmístním či národním
měřítku. Doprovodná opatření související s těžební činností (tj. i val) úzce souvisí
s celkovým přínosem lokální materiálové produkce.
Navržené řešení je dlouhodobě, soustavně požadované vůči provozu kamenolomu,
významem přesahujícího rámec kraje.




C.15.3

Po ukončení těžby kamene budou porosty na ochranných valech zcela zapojeny do
krajinného prostředí a splynou s přírodním amfiteátrem zatopeného lomu. S vysokou
pravděpodobností vzápětí dojde k vyhlášení určitého stupně ochrany přírody pro celý
komplex lomu, jako tomu bylo v případě chýnovského kamenolomu v r. 2002 (Pacova hora u
Chýnovské jeskyně), kde byla bezprostředně po ukončení těžby vyhlášena přírodní
rezervace. Z tohoto důvodu není zábor ZPF v ploše označen jako dočasný (k rekultivaci zpět
na ZPF), vzniklé “náhradní” přírodní hodnoty budou svým významem v krajině dominantou a
výrazní posílí ekologickou stabilitu území. V obci Libodřice, ani v okolních obcích žádné
zvláště chráněné území není vyhlášeno, i toto lze považovat za podstatný pozitivní význam
vymezení plochy K05-Z1, která potenciálně spoluvytvoří útvar tohoto druhu.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k
plnění funkcí lesa
C.15.3.1

Legislativní východiska

Podmínky ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa formuluje „Lesní zákon“ (zákon č. 289/1995
Sb. v aktuálním znění). V § 14 odst. 1 zákona je uvedeno, že zpracovatelé a pořizovatelé územně
plánovací dokumentace: „… jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto

zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa,
ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni
provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení …“.
Pokud dojde k záboru lesa, je nutné v souladu s §13 odstavcem (2) výše zmíněného zákona dbát
zejména na následující:

(2)

Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být zejména
a) přednostně použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a zajištěno, aby
použití pozemků co nejméně narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí,
b) dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení
sousedních lesních porostů,
c) nenarušována síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích a jiná zařízení sloužící
lesnímu hospodářství; v případě nezbytného omezení jejich funkcí musí být uvedena do
původního stavu, a není-li to možné, zajištěno odpovídající náhradní řešení,
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d) zřizovány pozemní komunikace a průseky v lese tak, aby jejich zřízením nedošlo ke
zvýšenému ohrožení lesa, zejména větrem a vodní erozí.
C.15.3.2

Způsob vyhodnocení

Z hlediska ochrany pozemků učených pro plnění funkcí lesa sleduje vyhodnocení zejména dvě
skutečnosti. Jednak zda je navrhován zábor těchto pozemků, a dále pak přiblížení záměrů k hranici
lesa na vzdálenost kratší než 50 metrů (k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa dává
souhlas příslušný orgán státní správy lesů).
Další kritérium, které může řešení územního plánu ovlivnit (například trasováním liniových záměrů), se
týká dělení lesních porostů. §12 lesního zákona v odstavci 3) uvádí:

"Dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, vyžaduje souhlas orgánu
státní správy lesů. Orgán státní správy lesů souhlas nevydá, jestliže by dělením vznikly pozemky
nevhodného tvaru nebo velikosti, neumožňující řádné hospodaření v lese."
Rozvojovou plochou není navrhován zábor lesního pozemku ani není zasahováno do pásma 50 m od
lesních pozemků.

C.16

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ

Bude doplněno v dalších fázích projednání změny územního plánu.

C.17

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Bude doplněno v dalších fázích projednání změny územního plánu.

C.17.1

Vyhodnocení připomínek k návrhu změny územního plánu podle § 55b odst. 2
stavebního zákona

Bude doplněno v dalších fázích projednání změny územního plánu.
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GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

D.1

KOORDINAČNÍ VÝKRES
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VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU
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SEZNAM ZKRATEK
BPEJ
CO
ČS
ČOV
DN
EIA
EO
EVL
KPÚ
KrÚ
MK
NKP
NN
NPÚ
PBŘ
OP
ORP
PF
PO
PUPFL
PÚR
RD
RP
SEA
ÚAP
ÚHUL
ÚP
ÚPD
ÚPO
ÚPSÚ
ÚS
ÚSES
VDJ
VN
VVN
ZPF
ZÚR
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