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ZÁVAZNÉ STANOVISKO
ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Závazná část:

MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "úřad územního plánování"), jako
dotčený orgán příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a
§ 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),
obdržel dne 23.9.2020 žádost o závazné stanovisko k záměru:

Novostavba dvou rodinných domů v Libomyšli
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 190/23 a 305/39 (dle GP č. 74-163/2020 pro rozdělení pozemků,

je záměr umístěn i na p.č.190/25) (dále jen "pozemek") v katastrálním území Želkovice u Libomyšle,
který předložili:

Petr Vaněk, nar. 26.7.1984, Španielova č.p. 1305/68, Praha 6-Řepy, 163 00  Praha 618 a
Blanka Vaňková, nar. 3.6.1985, Na Boru č.p. 226, 267 21  Tmaň,

které zastupuje:

Ing. Roman Komenda, IČO 00985376, Blížkovice č.p. 223, 671 55  Blížkovice.

Záměr obsahuje:
Novostavba rodinného domu číslo 1 je navržena na pozemku p.č. 190/23 v k.ú. Želkovice u
Libomyšle. Výše uvedený pozemek je veden v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost.
Pozemek je ve vlastnictví stavebníků.
Novostavba rodinného domu číslo 2 je navržena na pozemku p.č. 190/25 v k.ú. Želkovice u
Libomyšle. Výše uvedený pozemek je veden v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost.
Pozemek je ve vlastnictví stavebníků.
Obě novostavby jsou stejného vzhledu:



S-MUHO/2967/2020/Svo str. 2

Novostavba rodinného domu je navržena nepodsklepená, 2 patrová, pravidelného tvaru.
Rodinný dům obsahuje 3 bytové jednotky. Bytová jednotka je navržena ve skladbě 4+KK s
příslušenstvím. Při stavbě budou použity tradiční zdící materiály, krytina střechy je navržena
povlaková, sklon střechy 2 stupně. Výška atiky +6,525 od +-0,000. Barevné řešení fasády a
výplní otvorů patrno z projektové dokumentace / jednotlivé pohledy /.
Vstup do domu je navržen do zádveří. Ze zádveří je vstup na WC a do obytné místnosti s
kuchyňským koutem a spíží. Z obývacího pokoje je přístupná záhrada rodinného domu.
Schodiště do 2. NP je umístěno v obývacím pokoji.
Ve 2.NP rodinného domu jsou dětské pokoje, ložnice, koupelna a technická místnost.
Jedná se o stavbu rodinného domu, který bude sloužit pro bydlení vlastníků.
Technické parametry: Rodinný dům č.1 Rodinný dům č.2
Celkový počet podlaží: 1.NP, 2.NP 1.NP, 2.NP
Světlá výška 1.NP: 2,50 m 2,50 m
Světlá výška 2.NP: 2,575 m 2,575 m
Zastavěná plocha: 178,2 m2 178,2 m2
Užitková plocha 1 bj: 93,7 m2 93,7 m2
Obestavěný prostor: 1247 m3 1247 m3
Parkování je navrženo na zpevněné ploše v blízkosti rodinného domu na pozemku investora.
Rodinný dům je přístupný a příjezdný z místní komunikace v této lokalitě.
Napojení na el. energii je navrženo přípojkami ze stávajících rozvodů sítí veřejné infrastruktury v
této lokalitě. Tyto sítě jsou vedeny v blízkosti stavebního pozemku.
Napojení na vodu je navrženo na vrty umístěné na pozemku investora.
Odpadní vody budou svedeny do čistíren odpadních vod, kde dojde k vyčištění odpadní vody a
poté bude voda využívána pro zalévání.
V technické místnosti je osazen elektrokotel pro vytápění rodinného domu. V obývacím pokoji je
navržena krbová vložka. Ohřev teplé vody je navržen elektrickým bojlerem a objemu 150 litrů.
Dešťové vody jsou svedeny do sběrné nádrže a využívány pro zalévání.

Úřad územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska
souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování
cílů a úkolů územního plánování a vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 a 2 a § 136 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

Záměr je přípustný.

Odůvodnění:

Úřad územního plánování obdržel dne 23.9.2020 žádost žadatele o závazné stanovisko k záměru
na pozemku. Podklady byly doplněny emailem dne 31.8.2020, 16.10.2020 a 26.10.2020.

Poloha pozemku v obci Libomyšl:
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Podklady pro vydání závazného stanoviska:
- Politika územního rozvoje České republiky, schválená Vládou ČR dne 20. 7. 2009, ve znění

Aktualizace č. 1, schválené dne 15. 4. 2015, Aktualizací č. 2 a 3, schválených dne 2. 9. 2019
a Aktualizace č. 5, schválené dne 17. 8. 2020, která je závazná od 11. 9. 2020 (dále jen PÚR)

- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje ve znění Aktualizace č. 2, která nabyla
účinnosti dne 4. 9. 2018 (dále jen ZÚR)

- Územní plán obce Libomyšle, v platném znění po změně č.1, r. 2020 (dále jen ÚP)
- Část projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Chlupáč Antonín, Nový Šaldorf č.p.

222, Znojmo 5, ČKAIT 0003826 (dále jen PD)

Úvahy, kterými se dotčený orgán řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů:
Úřad územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je
přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z
hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.
Zjistil, že:

1. Platná PÚR záměr neřeší.
2. ZÚR nekladou na území s pozemkem žádné požadavky.

Výřez z koordinačního výkresu ZÚR se zobrazením území výstavby:
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3. Podle ÚP se záměr a pozemky nachází mimo současně zastavěné území obce, v,
zastavitelné ploše č. 21, nazvané „PLOCHA PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH
DOMECH-VENKOVSKÁ“ (BV).

Výřez z Hlavního výkresu ÚP se zobrazením území s pozemkem:

Podle ÚP platí podmínky využití plochy BV:

BV plochy bydlení – v rodinných domech - venkovské

Hlavní využití ploch:
Bydlení v rodinných domech včetně využití pozemku pro stavby a činnosti související s bydlením:
hospodářské objekty a doplňkové stavby – altány, skleníky, terasy, bazény

Přípustné využití:
- stavby pro chov drobných hospodářských zvířat,
- zahrady s využitím k hospodářské činnosti, včetně oplocení a umístění hospodářských objektů

a doplňkových staveb k rodinnému domu,…

Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient míry využití území KZP = 0,2 (koeficient zastavění plochy),
- výšková hladina zástavby se stanovuje 9,0 m nad okolním terénem.

Dále ÚP uvádí:
18, 19, 20, 21

Plochy bydlení, bezprostředně navazující na zastavěné území obce určené pro volné umístění
parcel rodinných domů s připojením na místní komunikace, resp. silnici Želkovice – Bykoš (III/11537).

4. Pokud je pro dané území zpracována územně plánovací dokumentace, je bráno, že cíle a
úkoly územního plánování jsou reprezentovány právě touto dokumentací.

5. Podle PD by se mělo jednat o dva rodinné domy, umístěné na rozděleném pozemku p.č.
190/23, podle GP (výše uvedeného), kdy obě části děleného pozemku (zůstatek pozemku
p.č. 190/23 a nový pozemek p.č. 190/25) budou mít výměru 891 m2. Viz níže uvedená
situace:

Výřezy z PD, zobrazující umístění staveb na pozemku a rozhodující půdorysy a pohledy:
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Důvody, o které se opírá obsah závazné části:

PÚR a ZÚR nekladou na pozemek žádné požadavky.

ÚP stanovuje požadavky na stavby v ploše BV.

Jako hlavní využití plochy je stanoveno v ÚP bydlení v rodinných domech. Každá z obou staveb
obsahuje 3 byty, má 2NP, je tedy § 2 odst. a) bod 2 vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, rodinným domem: Rodinný dům je stavbou, ve které je více
než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto
účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno
podzemní podlaží a podkroví.

ÚP připouští zastavět 0,2 z celkové výměry pozemku. Každý z pozemků pro výstavbu dle
zmíněného GP bude mít výměru 891 m2. Hodnota 0,2 z této výměry pozemku je právě plocha
zastavěná každým z obou záměrů = 178,2 m2 (jeden RD).

ÚP koriguje i max. výšku staveb na hodnotu 9 m nad terén. Záměr bude mít výšku pouze cca 6,5
m.

Z výše uvedených důvodů dospěl úřad územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je
z hledisek uvedených v § 96b odst. 3 stavebního zákona přípustný.

Dagmar Svobodová
samostatný odborný referent

Obdrží:
Ing. Roman Komenda, Blížkovice č.p. 223, 671 55  Blížkovice
Obec Libomyšl, IDDS: e79akhk

sídlo: Libomyšl č.p. 71, 267 23  Lochovice
Město Hostomice, Městský úřad Hostomice, stavební úřad, IDDS: i4xbd4w

sídlo: Tyršovo náměstí č.p. 165, 267 24  Hostomice pod Brdy
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Poznámka:
Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným
rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro rozhodnutí správního orgánu.
Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.


