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A NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 
Řešené území studie o celkové výměře 10 312 m2 se nachází v katastrálním území Lázně 

Libverda v členité podhorské s venkovskou zástavbou soustředěnou lineárně podél Libverdského 
potoka. Hranice řešeného území je vyznačena v grafických přílohách. 

Dle platného územního plánu Lázně Libverda (ÚP) je řešené území tvořené zastavitelnou 
lokalitou Z30 ploch smíšených obytných – venkovských, v níž jsou veškeré změny v území 
podmíněny prověřením územní studií. Převážná část lokality je v majetku objednatele studie. 

Od doby zpracování ÚP lze jižní část lokality považovat za stabilizovanou plochu smíšenou 
obytnou – venkovskou související bezprostředně s navazujícími pozemky stávajících obytných 
domů, na níž se nepředpokládá další výstavba. 

Hlavní limity využití území vyplývající z ÚAP a doplňkových průzkumů a rozborů spolu s 
dalšími zákonnými limity jsou zakresleny ve výkresu Komplexní urbanistický návrh vč. dopravy a 
regulací (2) a návrhem studie respektovány. 

Jedná se zejména o umístění rozvojové plochy v III.zóně CHKO Jizerské hory a zároveň 
v CHOPAV Jizerské hory a v ochranném pásmu I. stupně přírodních léčivých zdrojů Lázně 
Libverda. 

Zájem o bezprostřední zástavbu lokality nebyl objednatelem potvrzen, přesto za účelem 
potvrzení dělení pozemků, které je základem pro budoucí uspořádání lokality, je zpracována tato 
studie. 

Rozvojová část lokality je rozdělena na 4 stavební pozemky o výměře přesahující 1 500 m2, 
na nichž jsou v souladu s regulativy stanovenými v návrhu ÚP umístěny 4 rodinné domy 
s doprovodnými hospodářskými objekty o maximální zastavěné ploše velikosti cca 225 m2 / 
pozemek. 

Z prostorového hlediska budou jednopodlažní rodinné domy s obytným podkrovím 
uspořádány v relativně pravidelné osnově dané orientací hřebena S-J (sklon svahu není limitní) 
s minimálními odstupovými vzdálenostmi 20 m mezi hlavními stavbami RD. 

Uvnitř obytných zahrad bude zachováno min. cca 1000 m2 zeleně / pozemek. 

B REGULATIVY PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPO ŘÁDÁNÍ 
FUNKČNÍ REGULATIVY: 

- funkční využití ploch smíšených obytných – venkovských je ve studii shodné s ÚP. 

PROSTOROVÉ REGULATIVY 
Územní studie řeší umístění staveb (jednotlivých objektů RD) v rámci stavebních 

regulačních čar, vlastní tvar objektů znázorněný orientačně ve výkresu Komplexní urbanistický 
návrh vč. dopravy a regulací (2) je pouze doporučenou možností naplnění obecných regulativů, 
vždy se však požaduje, aby řešení uličního fronty mělo harmonický charakter vč. odpovídajících 
vazeb na sousední bloky. 

Studie stanovuje pro řešené území v souladu, případně i nad rámec ÚP následující 
prostorové regulativy: 
- členění řešeného území je oproti ÚP upřesněno na jednotlivé stavební pozemky, které jsou 

od veřejných prostranství odděleny uli čními čarami  definujícími hranice pozemku, uliční 
čára rovněž definuje umístění potenciálního oplocení, 

- stavby mohou být v rámci stavebního pozemku umístěny pouze na části vymezené 
stavební regula ční čárou , která vymezuje prostor vůči veřejnému prostranství, 
v odůvodněných případech i vůči vnitrobloku, který zástavba nemůže překročit, 

- odstupové vzdálenosti od uličních čar se s ohledem na dosavadní charakter zástavby 
stanoví minimálně na 6,0 m, 

- stavební objekty na sousedních pozemcích na sebe nemohou bezprostředně stavebně 
navazovat, minimálními odstupové vzdálenosti jsou 20m mezi hlavními stavbami RD, 
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- výměra části pozemku, která může být zastavěna nadzemními stavebními objekty, je 
stanovena na 15% (koeficient zastavění), 

- výměra části pozemku, která musí být zachována jako zeleň, je stanovena na 70%, 
- výměra části pozemku zbývající do 100% může být zpevněna komunikacemi, terasami, 

zapuštěnými bazény apod., 
- objem staveb vyplývá z výměry pozemku, koeficientu zastavění a výškové hladiny (výšky 

v metrech), výška objektů je stanovena na 9 m, což zahrnuje základní podlaží, navíc je 
přípustné zakončující podlaží, tedy nejvyšší nadzemní podlaží, jehož bezprostřední 
součástí je střešní konstrukce (např. podkroví) a vyčnívající suterén, 

- oplocení směrem do veřejného prostranství bude vysoké max. 1,5 m bez podezdívky, 
materiálové ztvárnění s průhledností min 20% (nevztahuje se na živé ploty), 

- při návrhu staveb je nutno citlivě zohlednit terénní konfiguraci, výstavbou nesmí dojít 
k podstatnému narušení hydrologických a odtokových poměrů území, 

- navržené stavební objekty budou umisťovány v dostatečné vzdálenosti od stávajících 
hodnotných vzrostlých solitérních dřevin, veřejná přístupová komunikace bude tam, kde je 
to z prostorového hlediska vhodné, v návaznosti na původní porosty doplněna o další 
solitéry a skupiny dřevin, nekolidující s uložením místních inženýrských sítí, 

- odstavování osobních automobilů pro obyvatele i návštěvníky lokality bude řešeno na 
vlastních pozemcích RD v počtu min. 2 stání / 1 RD, garáže budou součástí objektů RD 
nebo samostatné stavebně propojené s RD, 

- stanoviště popelnic budou na hraně vlastních pozemků ploch smíšených nebo na 
vymezeném stanovišti přístupové komunikace, stanoviště pro umístění nádob na sběr 
separovaného odpadu se nenavrhuje, 

- výška a hmota objektů bude respektovat okolní zástavbu předměstského charakteru, 
nepřijatelné jsou výškové a hmotové dominanty narušující architektonický charakter území 
a významné průhledy. 

- tvar stavebních objektů se podrobněji nedefinuje s tím, že objekty RD musí mít tvořit 
rozmanitý avšak harmonický celek s následujícími omezeními: 

orientace podélné osy resp. hřebene střechy jednotné v uliční frontě při poměru stran 
1 : 1,5 až 1 : 2 (viz orientační zobrazení ve výkresu Komplexní urbanistický návrh (2), 

sklon střech 40o – 45o vč. jednotné barevnosti krytiny, 

nepřípustnost výrazných barevných odstínů omítek, nevztahuje se na povrchy z přírodních 
materiálů v přirozeném ztvárnění, 

vyloučeny jsou srubové stavby všech typů a stavby charakteru bungalov, které jsou v 
místním prostředí cizorodým a nesourodým prvkem. 

C NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
ŠIRŠÍ VZTAHY 

Z hlediska širších vztahů bude řešené území komunikačně napojené pomocí hlavní 
obslužné komunikace podél Libverdského potoka na průtah silnice III/29015 obcí. 

PŘIPOJENÍ LOKALITY 

Lokalita bude na hlavní obslužnou komunikaci podél Libverdského potoka napojena 
v případě nové výstavby RD novou místní veřejnou komunikací v trase stávající účelové 
komunikace s šířkou prostoru 8 m „mezi ploty“, šířkou dvoupruhové obousměrné komunikace 5 m 
a návrhovou rychlostí 30 km/h. 

Případné uspořádání charakteru dopravně zklidněné komunikace (obytné zóny) v jedné 
výškové úrovni (bez obrubníky oddělené vozovky a chodníků), umožní využít její celou šířku pro 
nájezdy na přilehlé pozemky, umístit zde pohotovostních stání, případně uliční zeleň, 
shromažďovat sníh z komunikace. Navržené uspořádání rovněž umožní dosáhnout veškeré 
zástavby v lokalitě vozidly těžké požární techniky, záchranných složek i „technologické dopravy“ 
(výstavba, údržba, stěhování, apod.). 

Detailní uspořádání komunikace je ve studii specifikováno pouze orientačně s ohledem na 
pouze doporučené umístění vjezdů na stavební pozemky. 
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Odborný odhad předpokládá, že celkový potenciál lokality Z30 – 4 RD bude generovat 
dopravu, která bude přitěžovat komunikační síť cca 20 osobními a 2 nákladními vozidly za den. 

Vzhledem k poměrně nízkému vlivu na předpokládané celodenní intenzity dopravy ve 
výhledovém období bylo upuštěno od kapacitního posouzení dotčených křižovatek. 

BEZMOTOROVÁ DOPRAVA, MHD, DOPRAVA V KLIDU 

Návrh dopravní obsluhy řešené lokality nemění situaci pro pěší a cyklisty na hlavní 
obslužné komunikaci podél Libverdského potoka která je přirozenou cyklotrasou, vzhledem 
k intenzitě dopravy se na jejích stabilizovaných úsecích se zřízením samostatných pruhů pro 
cyklisty nepočítá. 

Z hlediska MHD je řešené území v současné době obslouženo z konečné zastávky 
regionální autobusové dopravy na průtahu silnice III/29015. Docházková vzdálenost do všech míst 
řešené lokality nepřesahuje cca 350 m. 

Dlouhodobá odstavná stání a garáže residentů lokality budou součástí pozemků RD. Pro 
parkování vozidel návštěvníků lokality bude využito vedle zpevněných ploch vlastních obytných 
pozemků i míst vyhrazených v rámci podrobného uspořádání přístupové komunikace. 

HLUK Z DOPRAVY 

Vzhledem k tomu, že řešené území není zasaženo hlukem z dopravy, nestanoví se pro něj 
speciální podmínky ochrany proti hluku. 

D NÁVRH ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
VODOVOD 
BILANCE 

V řešeném území je obtížné stanovit vzhledem k jeho stabilizovanému charakteru potřeby 
pitné vody a likvidace splaškových vod, studie bilancuje pouze potřeby generované nově 
navrženou zástavbou. 

Výpo čet pot řeby vody pro návrhové lokality  
Pitná voda  
Denní potřeba vody obyvatelstvo 100 l/os.den 

vybavenost 10 l/os.den 
Denní potřeba vody obyvatelstvo 110 l/os.den 
Koeficient denní nerovnoměrnosti Kd = 1.5 
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti Kh = 2.1 
Počet obyvatel (EO) RD 5 EO 
      potřeba vody 
OBJEKT počet celkem denní pr. denní max. max.hod. 
  jednotek, m2 (EO, ZAM.) m3/den m3/den l/s l/s 
RD-návrh  4 20 2,28 3,1 0,04 0,08 
Celkem  4 20 2,28 3,1 0,04 0,08 

NÁVRH NAPOJENÍ LOKALITY NA VODOVOD 

Ve vymezené lokalitě se v současné době nachází využitelný veřejný vodovod směřující od 
obslužné komunikace podél Libverdského potoka k Obřímu sudu. Studie proto navrhuje pro 4 RD 
zásobování pitnou vodou z nového rozváděcího řadu umístěného v nové přístupové komunikaci k 
lokalitě. Uliční řad bude realizován z trub plastových hladkých HDPE 90, jednotlivé vodovodní 
přípojky k RD budou provedeny v profilu PE 32. 

KANALIZACE 
BILANCE  odpadních splaškových vod odpovídá bilanci pitné vody. 

V řešeném území se nenachází žádný kanalizační řad. 

NÁVRH PROVEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

Lokalita může být výhledově napojena na v ÚP navržený kanalizační řad v obslužné 
komunikaci podél Libverdského potoka v místě připojení místní komunikace. S ohledem na 
výhledový horizont její realizace se připouští dočasné individuální řešení pomocí domovních 
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čistíren s přepadem vyčištěných vod vedeným v předstihu vybudovanou kanalizací do 
Libverdského potoka. 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Vsakování srážkových vod ze střech a zpevněných ploch obytných pozemků bude 
zajištěno v rámci vlastních pozemků záchytem a akumulací do individuálních retenčních nádrží a 
druhotným využitím získané užitkové vody pro zálivku a pod. 

Odvádění dešťových vod ze společné přístupové komunikace je navrženo pomocí dešťové 
kanalizace nebo odkrytého příkopu zaústěného do Libverdského potoka na jižním okraji lokality. 
Toto řešení musí zajistit, že nebudou změněny odtokové poměry v území. 

ENERGETIKA 
KOMPLEXNÍ POHLED NA ENERGETIKU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. 

Řešené území, které se rozkládá na východním okraji obce, má rozvinutou energetickou 
vybavenost. Je zde rozšířena síť STL plynovodních uličních řadů, napříč územím je vedeno VN 
nadzemní vedení s VN trafostanicí T3 umístěnou u obslužné komunikace podél Libverdského 
potoka. 

Pro oblast řešeného území lze předpokládat pro navrženou výstavbu rodinných domů 
následující skladbou energetických vstupů. 

Vytápění:  - plyn 
Ohřev TUV  - plyn 
Domácí technologie - elektrická energie 

V řešeném území je zároveň obtížné stanovit vzhledem k jeho stabilizovanému charakteru 
potřeby energií, studie se soustředí pouze na potřeby generované nově navrženou zástavbou 
4 RD. 

Energetická bilance řešené lokality: 

Druh výstavby kapacita El. energie Pmax(kW) Centrální teplo Pmax (kW) Ostatní energie Pmax(kW) 
RD - návrh 4 40 - - 
Celkem   40 - - 

ELEKTRICKÁ ENERGIE 

Elektrická energie je v navržené výstavbě bilancována pro pokrytí technologických potřeb u 
jednotlivých navržených RD. Nelze však vyloučit nižší spotřebu elektrické energie při podstatném 
využití obnovitelných druhů energií. 

Jak vyplývá z tabulky č.1, má navržená výstavba maximální soudobý příkon ve výši 
Ps = 40 kW. Pro pokrytí části tohoto příkonu připadajícího na elektrickou energii je navrženo 
využití stávajících rekonstruovaných NN rozvodů v obslužné komunikaci podél Libverdského 
potoka napojených na trafostanici T3 nebo přímé připojení nových NN rozvodů k T3 . S ohledem 
na kapacity se problémy neočekávají. 

Místo napojení lokality bude upřesněno v dalších stupních dokumentace, bude se jednat o 
některý podpěrný bod. Konkrétní způsob připojení bude stanoven na základě podané žádosti na 
připojení lokality. 

Nové distribuční rozvody NN ke stavebním pozemkům pak budou řešeny podzemními 
kabely AYKY uloženými v přístupové komunikaci a pilíři s pojistkovými skříněmi, které budou 
společně s pilíři s elektroměry umístěny na hranici stavebních pozemků. Ve výkresu koordinace 
inženýrských sítí (3) jsou zobrazeny jako součást sdruženého koridoru kabelů NN, spojů a VO. 

Úpravy distribuční sítě zajistí v souladu s Energetickým zákonem společnost ČEZ 
distribuce, a.s. na základě žádostí stavitelů o připojení nových odběrných míst nebo na základě 
žádosti o připojení lokality. 

ZEMNÍ PLYN 

Pro pokrytí části příkonu 4 RD připadajícího na zemní plyn je navrženo rozšíření STL 
plynovodu v obslužné komunikaci podél Libverdského potoka o nový řad vedený v přístupové 
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komunikaci k pilířům s regulátory plynu a plynoměry u jednotlivých RD. Tyto pilíře je třeba umístit 
na hranici stavebních pozemků vedle pilířů s elektroměry. 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ. 

Stávající veřejné prostranství tvořené především obslužnou komunikaci podél Libverdského 
potoka je pokryto veřejným osvětlením vedeným podél komunikace. Osvětlení přístupové 
komunikace k novým RD, pokud bude požadováno, může být řešeno individuálně jako věc 
jednotlivých pozemků, nebo v návaznosti na veřejné osvětlení. 

Kabely veřejného osvětlení se budou pokládat v souběhu s rozvody NN při respektování 
minimálních vzdáleností dle ČSN 73 6005. Ve Výkresu koordinace inženýrských sítí (3) jsou 
zobrazeny jako součást sdruženého koridoru kabelů NN, spojů a VO. 

Případné veřejné osvětlení bude budováno v souladu se souborem norem ČSN EN 13211. 
Rozvod veřejného osvětlení bude proveden kabelem CYKY 4 x 25 mm2. Po celé délce bude 
uložen do kopoflexu Φ63 mm. Ve vzdálenosti 35 m budou umístěna svítidla o výkonu 70 W na 
stožárech OSV.05. 

SPOJE 

V kontaktu s lokalitou prochází pozemní spojové vedení vyššího řádu bez vlivu na rozvoj 
lokality, radioreleové trasy nad lokalitou neprobíhají. 

Kabely nových spojových vedení pro napojení jednotlivých objektů RD budou umístěny dle 
podrobné obchodní a technické koncepce jednotlivých dodavatelů služeb v souběhu s NN 
elektrickým vedením a VO. Ve výkresu koordinace inženýrských sítí (3) jsou zobrazeny jako 
součást sdruženého koridoru kabelů NN, spojů a VO. 

E NÁVRH ŘEŠENÍ OV, VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A ZELEN Ě 
Charakter a stanované využití lokality nevylučuje v rámci daných regulativů umístění 

lokálního občanského vybavení v jednotlivých RD, avšak s ohledem na polohu bez přímé 
návaznosti na lokální centra nebude aktivita v tomto směru prioritní. 

Navržená přístupová komunikace bude mít po připojení 4 rodinných domů přirozený 
charakter veřejného prostranství, s ohledem na výměru lokality ho není třeba bilancovat. 

Požaduje se zajištění maximální možné ochrany stávající vzrostlé stromové zeleně 
(součástí skupinové doprovodné zeleně dotvářející specifický krajinný ráz) podél stávající 
záhumenní (účelové) cesty (budoucí místní komunikace), zejména s ohledem na estetický a 
funkční význam dřevin ve vazbě na rozhraní volné krajiny, v rámci podrobnějšího řešení 
uspořádání veřejného prostranství, jehož součástí bude nová místní komunikace zajišťující přístup 
k vymezené zastavitelné ploše.  

V případě výsadby aleje další fázi projekční přípravy lokality bude nutné předložit podrobný 
návrh sadových úprav (počet a druhové složení dřevin, spon a způsob výsadeb apod.). 

F VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ 
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření respektuje ÚP, aniž 

by se lokality nedotýkaly VPS a VPO vymezené platným ÚP, z řešení studie nevyplynulo vymezení 
nových VPS a VPO. 

G ETAPIZACE, ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Studie nenavrhuje standardní etapizaci, která by předepisovala pořadí zástavby 

jednotlivých stavebních pozemků, protože se jedná v podstatě o homogenní plochu se shodnými 
vstupními podmínkami a jedním vlastníkem. 

Využití jednotlivých stavebních pozemků vymezených územní studí je však přirozeně 
podmíněno realizací odpovídající veřejné infrastruktury (zejména místní komunikace obsluhující 
celou plochu a zajištěním obsluhy veřejnou technickou infrastrukturou). 
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H NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE 
Na základě vkladu územní studie do evidence územně plánovací činnosti mohou být pro 

záměry navržené v souladu se studií i s platným ÚP zpracovány dokumentace k územnímu řízení. 

Aktualizace územní studie se nepředpokládá. 

I VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ NA ŽP, ZPF A PUPFL 
Lokalita je v územní studii řešena komplexně se zapracováním požadavků na územně 

technická a organizační řešení nezbytná k dosažení optimálního uspořádání a využití území za 
účelem dosažení vyváženého vztahu všech složek udržitelného rozvoje – tedy trvalého souladu 
přírodních, krajinných, civilizačních a kulturních hodnot v území. 

Řešení studie vytváří podmínky pro využití území tak, aby byl minimalizován vzájemný 
negativní vliv lokality a širšího okolí i jednotlivých částí lokality navzájem. To se týká především 
vztahu nové výstavby ke stávajícím zastavěným plochám. 

Řešené území není v kontaktu s prvky územního systému ekologické stability. 

Řešené území se nenachází ve vymezených záplavových územích. 

Studie zajišťuje vytvoření zdravého životního prostředí přiměřeným využitím vstupních 
podmínek řešeného území, nedochází zde k nadměrnému působení hlukové zátěže z dopravních 
koridorů. 

Zajištění kvality lokality bude dosaženo mimo jiné stanoveným způsobem vytápění bez 
využití spalování hnědého uhlí, zásobování vodou a likvidace odpadních vod pomocí komplexního 
řešení a využitím dostupné veřejné dopravy. 

Pomocí respektování stanovených prostorových regulativů se zajistí přiměřené doplnění 
zástavby a ekonomické využití lokality ve vymezené zastavitelné ploše při severním okraji 
zastavěného území rodinnými domy. 

Podle dostupných podkladů lze konstatovat, že studie nebude mít vliv na vyhlášené Ptačí 
oblasti ani evropsky významné lokality (NATURA 2000). 

Není ani předpokládána nutnost provedení vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí 
podle zvláštního zákona. Z provedených doplňkových průzkumů a známých souvislostí v řešeném 
území nevyplývá podstatný vliv zástavby lokality na ŽP. 

Vzhledem k tomu, že studie vychází z platného ÚP, kde je zábor ZPF v lokalitě vyhodnocen 
podle příslušných předpisů, a nepřekračuje jeho návrhy zastavitelných ploch, není ve studii 
provedeno samostatné vyhodnocení záborů půdního fondu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Liberci 04/2018        Ing. arch. Jiří Plašil 


