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1.      Textová část

1.a)         Hlavní cíle řešení   
Hlavním cílem Územní studie pro lokalitu  Z4-ÚS Z20a,  obec Lázně Libverda (dále  jen 

„územní studie“) je především dosáhnout nejefektivnějšího využití zastavitelné plochy stanovené 
Územním plánem Lázně Libverda k plnění její funkce, tedy k bydlení, při splnění všech podmínek, 
omezení a limitů stanovených Územním plánem Lázně Libverda. Navržené řešení bude respektovat 
potřeby a požadavky obce. 

Účelem pořízení  „Územní studie Lokalita  Z4-ÚS Z20a,  obec Lázně Libverda“  (dále  jen 
„územní  studie“)  je  ověření  optimálního  využití  Územním  plánem  Lázně  Libverda  vymezené 
plochy  k prověření  územní  studií  označené  jako  „Z4-ÚS  Z20a“,  která  zahrnuje  ucelené  části 
zastavitelné  plochy  Z20,  zastavitelné  plochy Z4-Z1,  a  stavových  ploch  smíšených  obytných  – 
venkovských  (BV),  návrh  jejich  parcelace,  prostorové  regulace  zástavby,  stanovení  základních 
prvků výškového a prostorového uspořádání, včetně řešení jejich obsluhy a napojení na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu. 

1.b)         Požadavky vyplývající z Územního plánu Lázně Libverda   

Všechny pozemky, jež jsou součástí Územním plánem Lázně Libverda stanovené plochy 
k prověření územní studií označené jako „Z4-ÚS Z20a“, jsou Územním plánem Lázně Libverda 
zařazeny do ploch s rozdílným způsobem využití jako Plocha smíšená obytná – venkovská (BV).

Pro plochu smíšenou obytnou – venkovskou (BV) je  Územním plánem Lázně Libverda 
stanoveno hlavní využití: pozemky staveb pro individuální bydlení – rodinné domy venkovského 
typu  a  pozemky  staveb  pro  rodinnou  rekreaci  –  chalupy,  stavby  charakteru  rodinného  domu 
venkovského typu. 

Při zpracování územní studie budou respektovány všechny podmínky, požadavky a limity 
vyplývající pro tuto lokalitu z Územního plánu Lázně Libverda. 

Hlavní podmínky, požadavky a limity vyplývající pro tuto lokalitu z Územního plánu Lázně 
Libverda, které je nezbytné bezpodmínečně dodržet, jsou následující: 

• územní  studie  podrobně  vymezí  prostorové  regulativy,  vyřeší  parcelaci,  napojení  na 
dopravní a technickou infrastrukturu, postup výstavby a umístění veřejných prostranství v 
zákonem požadovaném rozsahu

• stavby budou umístěny na samostatných pozemcích s velikostí přes 1600 m2 na jednu stavbu 
hlavního využití, v odůvodněných případech lze tuto velikost snížit na 1400 m2 

• pozemky nebudou řazeny do pravidelně uspořádané osnovy, budou respektovat především 
katastr nemovitostí a konfiguraci terénu 

• hlavní využití ploch bude vždy zaujímat více než 50 % podlahové plochy všech staveb na 
daném pozemku 

• stavby na sousedních pozemcích na sebe nebudou stavebně navazovat, 

• odstavení vozidel bude řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých i  krytých stání  a 
garáží, které mohou být součástí stavby hlavního využití i  doplňkové stavby ke stavbám 
hlavního využití 

• umístění, odstupy, objem, proporce, členění, materiálové ztvárnění staveb bude odpovídat 
charakteru okolní zástavby 

• chalupa je stavba pro rodinnou rekreaci (viz vyhláška 501/2006 Sb.), jejíž objem, proporce, 
členění  a  materiálové  ztvárnění  odpovídají  místně  tradičním  lidovým  stavbám,  podle 
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místních podmínek může mít nejvýše 1 nadzemní a 1 podzemní podlaží a 1 podkroví 

• rodinný dům venkovského typu je stavba pro bydlení s maximálně 2 bytovými jednotkami, 
která může mít maximálně 1 nadzemní + 1 podzemní podlaží + 1 obytné podkroví 

• koeficient zastavění pozemku nadzemními stavbami bude max. 15 %, celkový koeficient 
zastavění pozemku bude max. 25 % 

• koeficient  zastavění  nadzemními  stavbami  je  poměr  ploch  zastavěných  nadzemními 
stavbami na příslušném pozemku ku celkové ploše tohoto pozemku - podzemní části staveb 
se do koeficientu zastavění nadzemními stavbami nezapočítají pouze v případě, že jejich 
úplné zakrytí upraveným terénem plynule navazuje na rostlý terén

• celkový koeficient  zastavění  je  poměr  všech  ploch zastavěných nadzemními  stavbami  a 
zpevněnými plochami na příslušném pozemku ku celkové ploše tohoto pozemku

• podkroví je nadzemní podlaží, které zakončuje stavbu do výšky, zaujímá maximálně 75% 
půdorysného rozsahu základních podlaží a je od hlavní hmoty stavby tvořené základními 
podlažími odlišeno hmotovým i materiálovým ztvárněním

• prostorové  uspořádání  stávajících  staveb,  neodpovídající  podmínkám  prostorového 
uspořádání  stanoveným  pro  danou  plochu  s  rozdílným  způsobem  využití,  mohou  být 
zachovány i při rekonstrukci staveb, přitom nesmí být dále zhoršovány, v případě demolice 
se náhrada novostavbami bude již řídit stanovenými podmínkami prostorového uspořádání 

• nově  navržené  stavby  budou  respektovat  stávající  výškovou  hladinu  zástavby.  Stávající 
výšková hladina zástavby je v prostoru vymezeném kolem půdorysu stávajícího objektu do 
vzdálenosti trojnásobku jeho výšky dána touto výškou navýšenou o 3 m. V překryvu takto 
vymezených prostorů více sousedících objektů platí nejvyšší výška. Vždy však platí nejvýše 
výška stanovená prostorovým regulativem pro danou plochu s rozdílným způsobem využití

• oplocení pozemků se připouští

• budou  posouzeny  negativními  účinky  hluku  z dopravy  na  návrh  umístění  jednotlivých 
staveb pro individuální bydlení nebo rodinnou rekreaci, případně budou navržena opatření 
pro jejich snížení, kdy budou přednostně uplatněna urbanistická opatření, jako je zónování 
objektů  s  orientací  obytných  částí  do  klidového  prostoru,  zónování  ploch  s  orientací 
pobytových ploch do klidového prostoru, vymezení dílčích částí obytných ploch určených 
pro neobytné funkce – např. ochrannou zeleň nebo pro realizaci protihlukových opatření.

• požadavek na respektování, že na západním okraji zastavitelné plochy Z20 je navržena nová 
trafostanice označená TN3, která je zároveň vymezena jako veřejně prospěšná stavba VT3

• požadavek na zohlednění ochrany a významu stávajícího chodníku (charakteru schodiště) 
jako významného pěšího propojení

• bude  posouzeno,  popř.  navrženo  zásobování  požární  vodou  minimálně  v  rozsahu 
požadovaném platnými předpisy o požární ochraně

• v území řešené územní studií bude celkem umístěno maximálně 10 objektů hlavního využití, 
z čehož  2  objekty  hlavního  využití  jsou  již  realizovány,  a  je  tedy  možno  navrhnout 
maximálně 8 nových objektů hlavního využití
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1.c)   Vyhodnocení splnění zadání územní studie a souladu s Územním plánem Lázně Libverda
Zadání územní studie bylo splněno v celém jejím rozsahu textové a výkresové části uzemní 

studie. Územní studie je zpracována v souladu s Územním plánem Lázně Libverda.

1.d)         Vymezení zájmového a řešeného území   
Územní studie  je  na  základě  žádosti  investora,  kterým je  společnost  Jizerské apartmány 

s.r.o., tř. Václava Klementa 595/30, Mladá Boleslav II. po jejím prověření, posouzení navazujícího 
území a vazeb v území, a následně Obecním úřadem Lázně Libverda zpracovaného Zadání Územní 
studie  pro  lokalitu  „Z4-ÚS Z20a“,  která  zahrnuje  ucelené  části  zastavitelné  plochy Z20  ploch 
smíšených obytných – venkovských (BV), zastavitelné plochy Z4-Z1 ploch smíšených obytných – 
venkovských  (BV),  a  stavových  ploch  smíšených  obytných  -  venkovských  (BV).  Jedná  se  o 
pozemky  parc.  č.  154/1,  154/2,  155/1,  155/2,  155/3,  155/6,  155/7,  155/8,   156/1,  157,  158 
v katastrálním území Lázně Libverda. 

1.e)         Určení hodnot území a návrh jejich ochrany (urbanistických, architektonických,   
přírodních, historických apod.) 
Při  zpracování  územní  studie  byl  brán  maximální  zřetel  na  jedinečný  přírodní  fenomén 

Jizerských  hor,  na  udržení  podmínek  pro  příznivé  životní  prostředí  s  respektem k  přírodnímu 
charakteru severního podhůří Jizerských hor a na sociální požadavky současné i budoucí generace. 

Návrh umístění, odstupů, objemu, proporce a členění jednotlivých staveb hlavních objektů, 
je navrženo tak, aby odpovídaly charakteru okolní zástavby.

Územní  studie  respektuje  všechny  podmínky,  požadavky  a  limity  vyplývající  pro  tuto 
lokalitu z Územního plánu Lázně Libverda ve znění po vydání Změny č. 4.

1.f)          Návrh urbanistické koncepce   
Návrh celkové urbanistické koncepce lokality  představuje jeden kompoziční urbanistický 

celek plně respektující charakter okolní zástavby a reliéf krajiny podhůří Jizerských hor. Charakter 
pozemku lokality je středně svažitý a terén s jižní expozicí se plynule svažuje od horní přilehlé 
pozemní komunikace jižním směrem dolů do zastavěného údolí obce Lázně Libverda. 

Návrh  celkové  urbanistické  koncepce  lokality  splňuje  základní  regulační  podmínky 
územního plánu pro novou zástavbu v této lokalitě obce Lázně Libverda. Hlavní stavební objekty 
navrhované územní studií  jsou citlivě osazeny do svažitého terénu s  dostatečnými vzájemnými 
odstupy a odstupy od okolní stávající zástavby jižním a západním směrem. Jižním a jihovýchodním 
směrem se  před stavbami  vždy otevírá  klidová část  pozemku s  výhledem do volné  krajiny na 
jedinečný reliéf Jizerských hor. 

1.g)         Návrh a podmínky pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu   
Návrh  napojení  lokality  na  veřejnou  dopravní  a  technickou  infrastrukturu  vychází  ze 

stávající  konfigurace  infrastruktury  obce  Lázně  Libverda.  Napojení  lokality  Z4-ÚS  Z20a  na 
dopravní infrastrukturu je navrženo formou sjezdu z horní (severní) krajské pozemní komunikace 
III.  třídy,  kterým  budou  dopravně  obslouženy  dvě  z  navrhovaných  staveb  na  navrhovaných 
parcelách č. 1 a č. 2 lokality, které splňuje podmínky právních předpisů a především ustanovení § 
20  odst.  7  vyhláška  č.  501/2006  Sb.,  a  formou  nově  navržené  veřejně  přístupné  účelové 
komunikace, kde šíře veřejného prostranství, jehož součástí je navržená pozemní komunikace není 
menší než 8 m, s napojením na stávající obecní pozemní komunikaci na pozemku parc. č. 151/1, 
kterou bude dopravně obslouženo šest z navrhovaných staveb na navrhovaných parcelách č. 3, 4, 5, 
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6, 7 a 8 lokality.
Návrh  napojení  na  technickou  infrastrukturu  lokality  vychází  ze  stávající  konfigurace 

technické infrastruktury obce Lázně Libverda. Napojení lokality na splaškovou kanalizaci, vodovod 
a elektro bude v přímé návaznosti na území v rámci lokality bez nutnosti budování infrastruktury na 
jiných pozemcích.

1.h)         Vymezení ploch veřejného prostranství (dle § 7 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných   
požadavcích na využívání území)
Požadavek vyplývající z ustanovení § 7 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na  využívání  území,  který  stanovuje,  že  pro  každé  dva  hektary  zastavitelné  plochy  bydlení, 
rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou 
související  plocha  veřejného  prostranství  o  výměře  nejméně  1000  m2;  do  této  výměry  se 
nezapočítávají pozemní komunikace, je již zajištěna v rámci Územního plánu Lázně Libverda, kdy 
na  řešené  zastavitelné  plochy  navazuje  navržená  Plocha  veřejných  prostranství  –  zeleň  (PZ) 
označená jako lokalita N5 o výměře 1449 m2.

1.i)          Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků a návrh parcelace   
Navržené  samostatné  pozemky  –  parcelace  budou  sloužit  pro  výstavbu,  kdy  hlavním 

objektem budou stavby pro individuální bydlení – rodinné domy venkovského typu nebo pozemky 
staveb pro rodinnou rekreaci – chalupy, stavby charakteru rodinného domu venkovského typu.

Rodinný dům venkovského typu je stavba pro bydlení s maximálně 2 bytovými jednotkami.
Chalupa je stavba pro rodinnou rekreaci (viz vyhláška 501/2006 Sb.), jejíž objem, proporce, 

členění a materiálové ztvárnění odpovídají místně tradičním lidovým stavbám.
Podkroví se rozumí nadzemní podlaží, které zakončuje stavbu do výšky, zaujímá maximálně 

75% půdorysného rozsahu základních  podlaží  a  je  od hlavní  hmoty stavby tvořené  základními 
podlažími odlišeno hmotovým i materiálovým ztvárněním.

Hlavní využití parcel pro individuální bydlení nebo pro rodinnou rekreaci bude zaujímat 
více než 50 % podlahové plochy všech staveb na daném pozemku.

Na jednotlivých parcelách ploch smíšených obytných byla stavební čárou vymezena plocha 
parcely pro umístění hlavního objektu.

Stavební čára je navržena tak, aby hlavní objekty byly umístěny ve vzdálenosti min. 12 m od 
sousedních hlavních objektů.

Návrh  parcelace  je  patrný  z  hlavního  a regulačního  výkresu  územní  studie  lokality  a 
představuje návrh parcel v následujícím členění:

Parcela "1"
Stanovené využití: Plocha smíšená obytná – navrhovaná
Celková plocha parcely: 1614 m2

Plocha parcely pro umístění hlavního objektu:   501 m2

Plocha parcely nezastavitelná hlavním objektem: 1113 m2

Parcela "2"
Stanovené využití: Plocha smíšená obytná – navrhovaná
Celková plocha parcely: 1625 m2
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Plocha parcely pro umístění hlavního objektu:   319 m2

Plocha parcely nezastavitelná hlavním objektem: 1306 m2

Parcela "3"
Stanovené využití: Plocha smíšená obytná – navrhovaná
Celková plocha parcely: 2071 m2

Plocha parcely pro umístění hlavního objektu:   670 m2

Plocha parcely nezastavitelná hlavním objektem: 1401 m2

Parcela "4"
Stanovené využití: Plocha smíšená obytná – navrhovaná
Celková plocha parcely: 1601 m2

Plocha parcely pro umístění hlavního objektu:   703 m2

Plocha parcely nezastavitelná hlavním objektem:   898 m2

Parcela "5"
Stanovené využití: Plocha smíšená obytná – navrhovaná
Celková plocha parcely: 1600 m2

Plocha parcely pro umístění hlavního objektu:   595 m2

Plocha parcely nezastavitelná hlavním objektem: 1005 m2

Parcela "6"
Stanovené využití: Plocha smíšená obytná – navrhovaná
Celková plocha parcely: 1602 m2

Plocha parcely pro umístění hlavního objektu:   507 m2

Plocha parcely nezastavitelná hlavním objektem: 1095 m2

Parcela "7"
Stanovené využití: Plocha smíšená obytná – navrhovaná
Celková plocha parcely: 1600 m2

Plocha parcely pro umístění hlavního objektu:   441 m2

Plocha parcely nezastavitelná hlavním objektem: 1159 m2

Parcela "8"
Stanovené využití: Plocha smíšená obytná – navrhovaná
Celková plocha parcely: 1600 m2

Plocha parcely pro umístění hlavního objektu:   635 m2

Plocha parcely nezastavitelná hlavním objektem:   965 m2

Parcela "9"
Stanovené využití: Plocha smíšená obytná – stávající
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Celková plocha parcely: 2114 m2

Plocha parcely pro umístění hlavního objektu:   398 m2

Plocha parcely nezastavitelná hlavním objektem: 1716 m2

Poznámka: Stávající zastavěný stavební pozemek

Parcela "10"
Stanovené využití: Plocha smíšená obytná – stávající
Celková plocha parcely: 860 m2

Plocha parcely pro umístění hlavního objektu: 412 m2

Plocha parcely nezastavitelná hlavním objektem: 448 m2

Poznámka: Stávající zastavěný stavební pozemek

Parcela "11"
Stanovené využití: Plocha smíšená obytná – navrhovaná 
Celková plocha parcely: 630 m2

Poznámka: Parcela  navržena  jako  zahrada  ke 
stávajícímu  zastavěnému  stavebnímu 
pozemku (pozemek p. č. 159 a st. 160)

Parcela "12"
Stanovené využití: Veřejně přístupná účelová komunikace – 

navrhovaná
Celková plocha parcely: 1503 m2

Stavby doplňkové ke stavbě hlavního objektů je možné umisťovat na parcele v minimální 
vzdálenosti 2 m od navržené parcelace, přičemž jejich požárně nebezpečný prostor nesmí zasahovat 
přes hranici vymezeného stavebního pozemku.

Podmínky pro posouzení negativních účinků hluku z dopravy ve vztahu k silnici III. třídy 
jsou  splněny  především  urbanistickými  opatřeními,  kdy  umístění  „spodních“  domů  na 
navrhovaných parcelách č. 3 - 8 je výškově navrženo s ohledem na svažitost celé lokality „hluboko“ 
pod horizontem silnice III. třídy. Maximální výška hřebene navrhovaných domů se bude nacházet 
vždy  pod  výškovým  horizontem  profilu  silnice,  a  též  stavebně  dispozičními  opatřeními,  kdy 
umístění „horních“ domů na navrhovaných parcelách č. 1 a 2 bude řešeno orientací obytných částí a 
pobytových ploch domů do klidového prostoru od silnice.  Směrem k silnici  budou orientovány 
neobytné prostory a okna neobytných místností.

Negativní  účinky  hluku  z  dopravy  ve  vztahu  k  silnici  III.  třídy  budou  navíc  výrazně 
eliminovány  vysokou  zvukovou  neprůzvučností  oken  s  trojitým zasklením a  stavebních  prvků 
obvodového zdiva navrhovaných domů.

Využití  navržené  parcely  č.  8  bude  zohledňovat  možnost  umístění  trafostanice  a  jejího 
přívodního  vedení  označené  v Územním  plánu  Lázně  Libverda  jako  TN3,  která  je  zároveň 
vymezena jako veřejně prospěšná stavba VT3.

Při návrhu jednotlivých staveb bude maximálně zohledněna ochrana a význam stávajícího 
chodníku (charakteru schodiště) jako významného pěšího propojení vedoucí ze zastavěného území 
sídla Lázně Libverd směrem k významnému turistickému cíli Obří sud.
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1.j)          Podrobné podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, včetně urbanistických a   
architektonických podmínek a podmínek ochrany krajinného rázu 
Podrobné  podmínky  pro  umístění  a  prostorové  řešení  staveb,  včetně  urbanistických  a 

architektonických  podmínek  a  podmínek  ochrany  krajinného  rázu,  jako  jsou  stavební  čáry, 
vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, podlažnost, určení částí pozemku, které 
mohou být  zastavěny hlavními  objekty,  zastavitelnost  pozemku dalšími  stavbami a  zpevněnými 
plochami, jsou součástí podrobného řešení regulačního výkresu lokality. 

Koeficient celkového zastavění činí pro jednotlivé parcely ploch smíšených obytných max. 
25 %, přičemž celkový koeficient zastavění se rozumí poměr všech ploch zastavěných nadzemními 
stavbami a zpevněnými plochami na příslušném pozemku k celkové ploše tohoto pozemku.

Koeficient  zastavění  pozemku  nadzemními  stavbami  činí  pro  jednotlivé  parcely  ploch 
smíšených obytných max.  15 %, přičemž koeficient  zastavění  nadzemními  stavbami  se rozumí 
poměr ploch zastavěných nadzemními stavbami na příslušném pozemku k celkové ploše tohoto 
pozemku - podzemní části staveb se do koeficientu zastavění nadzemními stavbami nezapočítají 
pouze v případě, že jejich úplné zakrytí upraveným terénem plynule navazuje na rostlý terén.

Výška rodinného domu a chalupy, jako hlavních objektů, bude maximálně 1 nadzemní + 
1 podzemní  podlaží  +  1 obytné  podkroví,  přičemž  žádná  doplňková  stavba  hlavního  objektu 
nemůže překročit stanovenou výšku pro hlavní objekt.

Podkrovím  se  rozumí  nadzemní  podlaží,  které  zakončuje  stavbu  do  výšky,  zaujímá 
maximálně  75% půdorysného rozsahu základních  podlaží  a  je  od hlavní  hmoty stavby tvořené 
základními podlažími odlišeno hmotovým i materiálovým ztvárněním.

Tvarosloví stavby bude odpovídat charakteru chalupy - stavbě rodinného domu horského 
venkovského  typu  s  dřevěným či  kombinovaným kamenným a  dřevěným obložením.  Možnost 
řešení závětří formou verandy apod.

Tvar, sklon a vzhled střech bude též odpovídat charakteru chalupy - stavbě rodinného domu 
horského  venkovského  typu.  Sedlová  střecha  s  hřebenem  orientovaným  podél  svahu  (nikoliv 
napříč) s velkými přesahy do štítů se sklonem 40 – 45° s možností umístění velkého vikýře jižním 
směrem (po svahu).  Vzhled  střechy bude jednotný plochý bez  použití  plastických či  reliéfních 
střešních  krytin.  Přípustný  je  falcovaný plech  či  plochá  střešní  taška  tmavě šedého až  černého 
odstínu.

Oplocení jednotlivých navrhovaných parcel bude citlivé s ohledem na krajinný ráz lokality a 
to formou ocelového drátěného či dřevěného palisádového oplocení s průhledností min. 80% do 
max. výšky 1,5 m s optickým doplněním formou nízkých živých plotů z listnatých či jehličnatých 
dřevin.   Oplocení formou plné dřevěné či betonové bariéry se nepřipouští.

1.k)         Návrh řešení dopravní obsluhy lokality a jednotlivých staveb, řešení dopravy v klidu   
Návrh řešení dopravní obsluhy lokality předpokládá napojení lokality na stávající veřejnou 

dopravní  infrastrukturu  obce  Lázně  Libverda.  Napojení  lokality  Z4-ÚS  Z20A  na  dopravní 
infrastrukturu je navrženo formou sjezdu z horní (severní) krajské pozemní komunikace III. třídy, 
kterým budou dopravně napojeny dvě  z  navrhovaných staveb na  parcelách  č.  1  a  2  lokality a 
formou  nově  navržené  veřejně  přístupné  účelové  komunikace  s  napojením na  stávající  místní 
pozemní  komunikaci  na  pozemku parc.  č.  151/1,  kterou bude dopravně napojeno sjezdem šest 
navrhovaných staveb na navrhovaných parcelách č. 3 - 8 lokality.

Doprava v klidu je řešena formou vždy minimálně dvou odstavných parkovacích stání na 
jednotlivých navrhovaných parcelách, které mohou být řešeny jako kryté garážové v rámci hlavního 
objektu nebo v rámci doplňkové stavby. 
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1.l)          Návrh a podmínky pro napojení staveb na technickou infrastrukturu   
V  rámci  územní  studie  je  navržená  celková  základní  koncepce  a  trasování  nové 

infrastruktury. Přesná lokace a trasování jednotlivých vedení infrastruktury se mohou v budoucnu 
lišit  v  závislosti  na  technických podmínkách a  požadavcích  jednotlivých správců infrastruktury 
nebo vlastníků pozemků.

Návrh a podmínky napojení na splaškovou kanalizaci:
Počítá  se  s  napojením jednotlivých navrhovaných staveb v  rámci  lokality  kanalizačními 

přípojkami  napojenými  na  stávající  stoku  gravitační  splaškové  kanalizace  PVC  250,  jež  byla 
vybudována  pro  plánované  objekty  nových  staveb  na  pozemcích  lokality.  V  souvislosti 
s vymezením nezastavitelných ploch hlavními stavbami, kdy možné umístění těchto hlavních staveb 
na navrhované parcele č. 7 koliduje s trasou stávající kanalizační stoky, bude tato stávající stoka 
částečně přeložena.

Návrh a podmínky nakládání s     dešťovými vodami:  
Odvodnění  navrhovaných  zpevněných  ploch  a  staveb  bude řešeno  v  rámci  jednotlivých 

navrhovaných  parcel.  Dešťové  vody  budou  po  určitou  dobu  akumulovány  a  dále  průběžně 
likvidovány vsakem na pozemcích lokality. Odtokové a vsakovací poměry v území se nemění.

Odvodnění povrchů zpevněných ploch vozovky je vzhledem k charakteru řešeného území 
specifické, i když v principu bude i nadále zachováno jako gravitační. Nová vozovka stávající svah 
po vrstevnici přeřízne a tím přeruší přirozený gravitační tok srážkové vody v celé ploše. Vzhledem 
k  tomu,  že  zde  není  možno  realizovat  dešťovou  kanalizaci,  bude  vozovka  odvodněna  jednak 
vsakem spárami v dlažbě a jednak do vsakovací rýhy,  která běžné srážky spolehlivě zlikviduje 
(pohltí).

Nájezdový práh kříží stávající silniční příkop , proto je do tohoto příkopu vložena štěrbinová 
roura,  která  jednak převede srážkovou vodu podélného odvodnění  místní  komunikace a  jednak 
podchytí vodu z nového dopravního napojení na  místní pozemní komunikaci na pozemku parc. č. 
151/1.

Návrh a podmínky napojení na vodovod:
Počítá  se  s  napojením jednotlivých  navrhovaných  staveb  v  rámci  lokality  vodovodními 

přípojkami na navržený a  povolený vodovodní řad s max. dimenzí dn 100 v zokruhované trase 
s napojením na stávající vodovod PE 100 v místě stávajícího hydrantu na hranici pozemku parc. č. 
165/2 a na stávající vodovod PE 100 v místní pozemní komunikaci na pozemku parc. č. 151/1.

Alternativní řešení vedení vodovodu je možné v zokruhované trase vedoucí v nově navržené 
veřejně přístupné účelové komunikaci v celé její trase s napojením na stávající vodovod PE 100 v 
místě  stávajícího hydrantu na hranici  pozemku parc.  č.  165/2 a na stávající  vodovod PE 100 v 
místní pozemní komunikaci na pozemku parc. č. 151/1 v místě sjezdu z této komunikace.

Návrh a podmínky napojení na elektro:
Počítá se s napojením jednotlivých navrhovaných staveb samostatnými elektro přípojkami, 

které  budou  napojeny  ze  stávajícího  sloupu  el.  vedení  na  západní  hranici  lokality,  a  to  buď 
prostřednictvím navrženého podzemního elektro vedení podél navrhované obslužné komunikace, 
jako doporučené navržené řešení, popřípadě samostatnými přípojkami z přípojného místa.

Návrh a podmínky na zásobování požární vodou:
V souladu s Požárním řádem obce Lázně Libverda jsou pro hašení požáru určeny následující 

zdroje: 
1. Hydrantová síť se 3 hydranty v obci na vodovodním řadu nejméně DN 125 
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2. Libverdský potok – zarážky na potoce a to: 
- zarážka u č.p. 202 – zdroj 9 m3 – vzdálenost od RD maximálně 980 m 
- zarážka u č.p. 38 – zdroj 16 m3 – vzdálenost od RD maximálně 600 m 
- zarážka u č.p. 24 – zdroj 11 m3 – vzdálenost od RD maximálně 590 m 
- zarážka u č.p. 175 – zdroj 20 m3 – vzdálenost od RD maximálně 902 m 

3. Požární nádrž u č.p. 1 
V  souladu  s  ČSN  73  0873  je  pro  rodinný  dům  do  zastavěné  plochy  200  m2 

požadavek na zajištění požární vodou ve vzdálenosti nejvýše 600 metrů o obsahu nádrže 
nejméně 14 m3. Tento požadavek je splněn – viz výše zarážka u č.p. 38. 

V souladu  s  ČSN 73 0873,  tab.  2  je  navíc  pro  Parcely  "3",  "4"  a  "5" zajištěno 
zásobování požární vodou ze stávajícího podzemního hydrantu umístěného na vodovodním 
potrubí DN 80 ve vzdálenosti max. 200 metrů od nejvzdálenější Parcely "3". Tato vzdálenost 
je brána dle skutečné trasy navrhované veřejně přístupné účelové komunikace. 
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