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ZÁVAZNÉ STANOVISKO 
ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 
Závazná část: 

MěÚ Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, 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 23.2.2022 žádost o závazné stanovisko k záměru 

Novostavba rodinného domu č.2, 
na pozemcích parc. č. 190/25, 305/43 v katastrálním území Želkovice u Libomyšle, 

který předložili Petr Vaněk, nar. 26.7.1984, Na Boru č.p. 226, 267 21  Tmaň, a Blanka Vaňková, nar. 
3.6.1985, Na Boru č.p. 226, 267 21  Tmaň, které zastupuje Ing. Tereza Vostrovská, IČO 02120194, 
nar. 8.9.1987, Litoměřická č.p. 13, 411 64  Vrbice u Roudnice nad Labem. 
Záměr obsahuje: 
• stavbu rodinného domu se 3 samostatně přístupnými bytovými jednotkami, o zastavěné ploše 

178 m2, se střechou sedlovou se sklonem 5°, s hřebenem souběžně s komunikací, s výškou hřebene 
7,5 m nad přilehlým upraveným terénem,  

• napojení na síť NN, vodovodní přípojku z domovní studny, splaškovou kanalizaci se 3 domovními 
ČOV, dešťovou kanalizaci s akumulační nádrží s přepadem do vsakovacího objektu,  

• zpevněné plochy o výměře 302 m2 (vč. parkovacích stání pro 4 osobní auta),   
• oplocení. 

Orgán 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. 

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání. 

Odůvodnění: 
Orgán územního plánování obdržel dne 23.2.2022 žádost o vydání závazného stanoviska dle ust. § 96b 
stavebního zákona pro shora uvedený záměr.  

Podklady pro vydání závazného stanoviska: 
- Politika územního rozvoje České republiky po Aktualizaci č. 4, závazné od 1.9.2021 (dále jen PÚR) 
- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje ve znění Aktualizace č. 2, účinné od 4. 9. 2018 (dále 

jen ZÚR) 
- Územní plán Libomyšl ve znění po Změně č.1 (dále jen ÚP) 
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- podklady předložené žadatelem: 

o část projektové dokumentace (Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, koordinační situační 

výkres ve smyslu Přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhotovený na podkladu katastrální 

mapy, výkresy pohledů s výškovými kótami), zodpovědný projektant Ing. Tereza Vostrovská, 
ČKAIT 0402482 

Úvahy, kterými se dotčený orgán řídil při hodnocení podkladů: 

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z 
hlediska souladu s PÚR a územně plánovací dokumentací (ZÚR a ÚP) či nikoliv. Požadavky PÚR nejsou 
na uvedeném území definovány. Platný ÚP je v souladu s vydanými ZÚR a zohledňuje i požadavky na 
komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území, proto byl záměr posuzován z 
hlediska souladu s ÚP.  

Podle ÚP se záměr nachází na zastavitelné ploše pro bydlení v rodinných domech - venkovské (BV), 
v lokalitě č. 21. Dle jeho výrokové textové části jsou podmínky pro využití plochy BV následující: 
a) hlavní využití: 

• bydlení v rodinných domech včetně využití pozemku pro stavby a činnosti související s bydlením: 
hospodářské objekty a doplňkové stavby – altány, skleníky, terasy, bazény; 

b) 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, 
• stavby individuální rekreace – rekreační domy, 
• místní komunikace, odstavná a parkovací stání, pěší cesty, 
• veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci, 
• související technická vybavenost; 

c) podmíněně přípustné využití: 
za podmínky, že svým charakterem a provozem neporuší hygienické a estetické parametry obytné 

zástavby: 

• stavby pro ubytovací a sociální služby (pensiony, domy s pečovatelskou službou a domovy 
důchodců), 

• stavby veřejného stravování, 
• stavby a zařízení péče o děti (školská zařízení, dětská hřiště) 
• stavby zdravotnických zařízení, 
• stavby pro obchod a služby, 
• stavby pro administrativu, 
• stavby drobných provozoven; 

d) nepřípustné využití:  
• veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené 

v příslušných předpisech nad přípustnou míru,  
• veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 

výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu, 
dopravní terminály a centra dopravních služeb. 

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

Důvody, o které se opírá obsah závazné části: 

Orgán územního plánování po přezkoumání zkonstatoval, že požadavky PÚR ani priority a limity ZÚR 
nejsou záměrem dotčeny. Stavba obsahuje 3 byty a má 2 NP, proto je podle § 2 odst. a) bod 2 vyhl. 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, rodinným domem. Předložený 
záměr je tedy v souladu s hlavním využitím plochy BV i s pravidly jejího prostorového uspořádání. Po 
posouzení záměru z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a 19 
stavebního zákona dospěl orgán územního plánování k závěru, že splněním požadavků ÚP jsou cíle a 
úkoly územního plánování naplněny. 

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný. 
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Poučení: 
Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není 
samostatným rozhodnutím ve správním řízení.   

 
 
 
 
  
Ing. Jitka Valečková 
samostatná odborná referentka 
  
 
 
Obdrží: 
Petr Vaněk, Na Boru č.p. 226, 267 21  Tmaň 
Blanka Vaňková, Na Boru č.p. 226, 267 21  Tmaň 
oba prostřednictvím zmocněnce: 
Ing. Tereza Vostrovská, IDDS: w3e7uqn 
 místo podnikání: Litoměřická č.p. 13, 411 64  Vrbice u Roudnice nad Labem 
Na vědomí: 
Obec Libomyšl, IDDS: e79akhk 
 sídlo: Libomyšl č.p. 71, 267 23  Lochovice 
Městský úřad Hostomice, stavební úřad  
 sídlo: Tyršovo náměstí č.p. 165, 267 24  Hostomice pod Brdy 
 doručovací adresa: Město Hostomice, IDDS: i4xbd4w 
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