
Městský úřad Libčice nad Vltavou 
Nám. Svobody 90 
252 66 Libčice nad Vltavou 

 
Věc: Změna č. 6 územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Libčice nad Vltavou – podnět k doplnění  

V souladu s § 47 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, předkládáme jako 
občané a zastupitelé města Libčice nad Vltavou návrh na rozšíření záměrů a ploch řešených změnou č.6 
územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavouo lokalitu křižovatky Na Zabitém. 

Na základě veřejné vyhlášky č.j.MeULi/24/2017 vyvěšené na úřední desce města Libčice nad Vltavou dne 6. 
1. 2017 předkládáme návrh na zařazení lokality křižovatky silnic III/24014, III/2409 a III/2407zvané Na 
Zabitém a pozemků či jejich částí v jejím těsném sousedství do zadání změny č. 6 územního plánu sídelního 
útvaru Libčice nad Vltavou. Rozsah řešeného území je přibližně vymezen pozemky p.č. 582/14, 480/10, 
580/2, 582/7, 582/8, 582/9, 582/16, 563/18, 238/3, 521/16, 521/15, 563/2 a 563/1 v k.ú. Libčice nad 
Vltavou. 

Předmětná křižovatka představuje dlouhodobě dopravně problematické místo, které vyžaduje, aby byla 
prověřena možnost jeho nového koncepčního řešení na úrovni územního plánu. Jedná se okřižovatku 
se 4větvemi na silnicích 3. třídya pátou představovanou výjezdem z areálu pískovnyLibčice. Křižovatkou 
projíždějí kromě osobní vozidel rovněž těžká nákladní vozidla jedoucí do areálu šroubáren ve městě tak i 
dopravující sypké hmoty z a do prostoru pískovny na městem. Potřeba změny provozu v této lokalitě rovněž 
reflektuje novězaváděný autobusovýspoj mezi obcemi Holubice, Tursko a Libčice, který bude touto 
křižovatkou několikrát denně projíždět. Křižovatku považujeme v aktuálním reálném dopravně-technickém 
stavu zejména za zhoršených klimatických podmínek za velmi problematickou a nepřehlednou,špatně 
technicky provedenou. Řidiči zde za snížené viditelnosti snadnoztrácejí orientaci, kam silnice při jízdě od 
Turska pokračuje. 

Navrhujeme proto zařazení této lokality mezi plochy požadované v zadání změny č. 6ÚPnSÚ k prověření 
nového bezpečného dopravně-technickéhořešení.  

Současně tuto potenciální novou stavbu navrhujeme zařadit mezi veřejně prospěšné stavby dopravní 
infrastruktury na území města Libčice nad Vltavou. 
 
V Libčicích nad Vltavou dne 29. ledna 2017 

 
Podnět podávají zastupitelé za Libčický občanský spolek LOS: 

Ing. Tereza Nehasilová,  
naroz.9.3.1979 , Pod Viničkou 806, 252 66 Libčice nad Vltavou 

Ing. Petra Pelešková,  
naroz. 18. 8. 1971, Na Radosti 466, 252 66 Libčice nad Vltavou 

Ilona Ptáčková,  
naroz.26.11.1974, V Zahrádkách 756, 252 66 Libčice nad Vltavou 

Luboš Harazin,  
naroz. 21. 12. 1968, Bratrská 126, 25266 Libčice nad Vltavou 
 
(Podání učiněné prostřednictvím datové schránky bude doplněno o  vlastnoruční podpisy a doručeno na 
podatelnu městského úřadu dodatečně.) 


