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1. Vymezení zastav ného území
Zastav né území bylo vymezeno k 31. 5. 2008
Zastav né území je graficky vyzna eno ve výkresech:
N1 - Výkres základního len ní území
N2 - Hlavní výkres
O1 - Koordina ní výkres
O3 - P edpokládaný zábor p dního fondu
2. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území
2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce
V Programu rozvoje kraje Vyso ina i Programu rozvoje mikroregionu Novom stsko je preferováno zlepšení parametr silnice I/19 se zlepšením dopravního spojení s krajským m stem.
Požadavky na rozvoj území respektují skute nost, že v tší ást území (severn od sil. I/19) se
nachází na území chrán né krajinné oblasti Ž árské vrchy a chrán né oblasti akumulace vod
árské vrchy.
Obec Rad ovice bude nadále tvo ena jedním katastrálním územím.
Obec Rad ovice se bude nadále rozvíjet jako jedna sídelní jednotka kolem historického zastaní se skupinou sportovn rekrea ních za ízení na Harusov kopci.
Stanoveny jsou podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajišt ní ochrany
nezastav ného území.
2.2. Hlavní cíle rozvoje
ešit rozvojové pot eby obce plynoucí z její geografické polohy. Reagovat zejména na vysokou poptávku po stavebních pozemcích umož ující výstavbu rodinných dom a požadavcích
na rozvoj sportovn rekrea ních ploch na Harusov kopci - p ímá souvislost se sportovn rekrea ním areálem v Novém M st na Morav .
ešit koncepci využití území, jeho organizaci se zabezpe ením souladu p írodních, kulturních
a civiliza ních hodnot v podmínkách udržitelného rozvoje. Zlepšit podmínky pro vyvážené
zohled ování zájm a pot eb obce, státní správy, ve ejného a soukromého sektoru.
Ur it zásady prostorového uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využívání a limit využití
území obce.
ešit systém obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou zejména na úseku odvád ní
a išt ní odpadních vod.
Vymezit nezbytné plochy ve ejného zájmu, resp. ve ejn prosp šných staveb i ve ejn prosp šných opat ení.
Uchovat p írodn blízké ekosystémy, vymezit územní systém ekologické stability.
2.3. Ochrana a rozvoj hodnot
Územní plán (ÚP) stanovuje zásadní pravidla regulující aktivity a d je v území urbanizovaném
i neurbanizovaném v etn ploch zajiš ující obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou.
Územní plán akceptuje p irozenou morfologii krajiny s p ítomnými aktuálními ekosystémy
s významnými p írodními dominantami na severovýchodním okraji obce.
Na území obce se nenachází objekt zapsaný v Úst edním seznamu kulturních památek R. Je
respektován p dorys obce v etn honosné selské usedlosti východn od jádra sídla.
Rozvoj sportovn rekrea ních aktivit na Harusov kopci je ešen v úm rné form s ohledem
na p írodní hodnoty území, zvl. prvky ÚSES a krajinný ráz.
Nové zastav ní v zastav ném území obce pokud možno logicky navazuje na stávající historicky prov ený systém výstavby. Není uvažováno s p ekro ením stávající hladiny zastav ní.
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ležitým aspektem územního plánu je stírání ostrých p echod urbánního prost edí
do volné krajiny a dosadba doprovodné zelen p i p írodních i um lých liniových prvcích.
Významnou technickou dominantou se zna nou mírou vlivu na krajinný ráz však z stává telekomunika ní za ízení na Harusov kopci.
ešení územního plánu nebude mít negativní dopad na obytnou pohodu v sídle, ešení územního plánu není v p ímém rozporu s žádným cílem ochrany životního prost edí definovaným
ve Státní politice ŽP (verze 2004).
3. Urbanistická koncepce v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb, ostatních
ploch se zm nou v území a systému sídelní zelen
3.1. Urbanistická koncepce
Navazuje na stávající plošné a prostorové i provozní uspo ádání sídla, na specifika daného
prost edí a spole enství s pot ebou uchování jejich integrity a základních ekologických proce.
evládající funkcí sídla z stává bydlení, význam této funkce výhledov vzroste, nebo zastavitelné plochy jsou p edevším vymezovány pro bydlení v rodinných domech. Tyto plochy jsou
vymezeny v p ímé vazb na zastav né území.
Na Harusov kopci jsou rozvíjeny sportovn rekrea ní aktivity se zam ením na sjezdové lyžování s doprovodnými funkcemi, které jsou sou ástí Ski areálu Nové M sto na Morav .
Významným po inem je vymezení plochy pro výstavbu za ízení pé e o seniory na severovýchodním okraji sídla. Na stavbu a p ilehlé ve ejné prostranství budou kladeny vysoké nároky
na urbanisticko architektonické ešení zejména z d vodu umíst ní v pohledov exponované
poloze. Další plochy ob anského vybavení jsou rozvíjeny zejména v zastav ném území.
Specifikem plynoucím ze zachování požadovaného stávajícího využívání plochy je zachování
trvale travního porostu vklín ného do zastav ného území. Jedná se o pozitivní prvek
v komplikovaném prost edí sídla.
Volné plochy (neurbanizované území) budou využívány pro zem lskou innost a lesní hospodá ství i pohybovou turistiku. Není uvažováno s rozvojem ploch rodinné rekreace
ve volné krajin .
Dopravní obsluha obce i vybavení obce technickou infrastrukturou je na dobré úrovni. Neuspokojivá je ovšem situace na úseku odvád ní a išt ní odpadních vod.
3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území
Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. Ozna ení ploch je shodné pro celý územní
plán, tj. pro návrh i od vodn ní ÚP.
Ozna ení
ploch
zastavitelné
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

plochy
estavby

evažující ú el plochy a kód plochy
ostatní

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

charakteristika
ve ejné prostranství
bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
dopravní infrastruktura silni ní, poz. komunikací
ve ejné prostranství
ob anské vybavení, církevní nevýrobní
plocha vypušt na po ve ejném projednání
bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
bydlení v rodinných domech
ob anské vybavení, sociální pé e + ve ejné prostranství
dopravní infrastruktury silni ní, doprava v klidu
sportovn rekrea ní
sportovn rekrea ní
elová komunikace
dopravní infrastruktura silni ní

kód

vým ra
plochy
(ha)

VP
BR
BR
DSk
VP
Oc

0,49
0,19
1,47
0,72
0,31
0,08

BR
BR
BR
Oz, VP
DSp
SR
SR

0,13
1,30
2,58
1,46
0,43
0,89
2,22
0,26
4,73

DSk
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Podmínky využití ploch
Plocha . 1
- maximáln respektovat stávající vzrostlou zele a zažitou cestní sí v ploše
- do ve ejného prostranství opticky zapojit p ilehlou vodní plochu a zele zahrad
- ešit kontakt plochy s pr tahem silnice I/19
Plocha . 2
- dostavbu objektu RD na ploše navrhnout se zohledn ním funkce smíšené obytné
- dopravní obsluhu plochy ešit nejlépe z ve ejného prostranství na severní stran plochy
Plocha . 3
- podmínkou pro optimální využití plochy je p emíst ní stávající trafostanice ke kmenovému
vedení VN 22 kV, žádoucí se jeví p esun telekomunika ního kabelu na vn jší obvod plochy
- edpokladem pro využití plochy je vyhotovení územní studie
- územní studie bude ešit:
a) vhodnou organizaci plochy pro výstavbu RD s respektováním zapo até výstavby objektu
pro drobnou výrobu
b) výrobní plochu odclonit vhodn koncipovanou zelení
c) ponechat prostor pro obnovu ú elové komunikace obsluhující polnosti na SZ ásti k. ú.
Rad ovice
d) minimální po et sjezd na silnici III. t ídy
e) ešit etapizaci výstavby, ešit problematiku dálkového telekomunika ního kabelu
Plocha . 4
- v maximální možné mí e dodržet parametry pro pr tah silnice III. t ídy sídlem
- ve ejné prostranství p i pr tahu ešit jako ve ejnou zele
- zabývat se napojením výrobní zóny na upravovanou silnici III. t ídy
- vyhotovit dopravní studii s ešením navazujících souvislostí (v etn plochy . 5)
Plocha . 5
- ešit uli ní prostor pro smíšený provoz ( idi i motorových vozidel, cyklisté a p ší)
- pohyb vozidel lze usm rnit stavebními prvky
- nezbytnou sou ástí plochy bude vzrostlá zele
- vyhotovit dopravní studii s ešením navazujících souvislostí (v etn plochy . 4)
Plocha . 6
- v centrální ásti navrhnout umíst ní kaple
- sakrální stavba bude vykazovat vysokou architektonickou hodnotu s respektováním hodnot
místa
- sou ástí celkové kompozice budou i sadové úpravy
Plocha . 7
- na základ ve ejného projednání byla vypušt na z ešení ÚP
Plocha . 8
- ešit výstavbu jednoho rodinného domu
- prov it zp sob napojení domu na vodovodní sí
Plocha . 9
- využití plochy bude prov eno územní studií, která bude zejména ešit:
a) p íhodnou organizaci ploch v jedné z nejvyšších poloh p i zastav ném území
b) zlepšit dopravní obsluhu ke stávajícím rodinným dom m
c) prov it možnost p ípadného propojení místních komunikací (ve ejným prostranstvím)
s plochou . 10
d) respektovat bezpe nostní pásmo regula ní stanice VTL/STL plynu
e) prov it tlakové pom ry ve vodovodním adu v souvislosti s malým rozdílem kót úrovn
hladiny vodojemu a plánovaných rodinných dom
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f) ešit výsadbu ochranné zelen p i vn jším obvodu plochy do volné krajiny, zohlednit koridor dálkového telekomunika ního kabelu
Plocha . 10
- vypracování územní studie p ed vstupem zám ru do území se jeví jako nezbytné z d vod :
a) zajišt ní optimálního rozvržení pozemk pro výstavbu RD a ostatních doprovodných
ploch, nebo jde o pohledov exponovaný svah
b) prov ení nejvhodn jšího napojení na stávající sí místních komunikací i budoucích (nap .
na ploše . 9)
c) vytvo ení p ízniv p sobícího okraje sídla
d) ešení problematiky extravilánových vod a odvád ní vod splaškových
e) stanovení postupu výstavby (etapizace)
f) zajišt ní souladu mezi koncepcí obytného souboru RD a sousední zastavitelnou plochou
vymezenou pro sociální služby
g) celkový charakter výstavby na ploše (i ploše . 11) uzp sobit p íznivému vnímání
ze silnice I/19 (stávající i plánované)
Plocha . 11
- urbanistické architektonické ešení plochy musí vykazovat vysokou kulturu a to jak stavby,
tak i sadových úprav
- urbanizované území musí nenásiln p echázet do volné krajiny
- preferovat volný zp sob zastav ní, objekty sociální pé e situovat co nejblíže k ploše . 10
- pro vyhotovení územní studie platí též p íslušné podmínky uplatn né pro plochu . 10
Plocha . 12
- plochu k parkování lenit vzr stnou zelení na menší plochy
- ístup na parkovišt je zajišt n z ú elové komunikace na sousedním k. ú.
- akceptovat bezpe nostní pásmo VTL plynovodu
- zvl. severní a západní okraj plochy doplnit liniovou zelení navazující na zele p i ú elových
komunikacích
Plocha . 13
- ešit požadavky pro bezpe né sjezdové lyžování. Mimo tyto požadavky neuvažovat s jinými
stavebními i nestavebními opat eními
Plocha . 14
- ešit jakou sou ást budoucího rozší ení Ski areálu Nové M sto na Morav
- uvažovat se stavbami, které bezprost edn souvisí s provozem lyža ského svahu
Plocha . 15
- obnova polní a lesní cesty umož ující obsluhu SZ ásti k. ú. ú elová cesta z stává plochou
ZPF a PUPFL
- cesta je uvažována jako polní cesta vedlejší jednopruhová Pv 3/30 s výhybnami.
Plocha . 16
- koridor pro umíst ní nové stavby – obchvat I/19 Rad ovice
- zásady dopravního ešení jsou dány vyhledávácí studií Aktualizace tahu sil. I/19 v úseku Pohledec – Rozse nad Kunštátem
Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kapitole 6.2.
i realizaci zám , které jsou zdrojem emisí hluku, je nutno v rámci územního ízení prokázat dodržení limitních hladin hluku na nejbližší venkovní chrán ný prostor dle aktuáln platných p edpis
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3.3. Systém sídelní zelen
Zele ve ejná
- Je reprezentována zejména zelení v jádrové ásti sídla, p ed objektem obecního ú adu,
i památníku a zelení kolem dopravních ploch.
- Krom ploch pot ebných pro výstavbu kaple, p ípadn místní úpravy komunika ní sít
se neuvažuje se snižováním ploch ve ejné zelen .
- Zelení budou dopln na ve ejná prostranství p i budoucí silnici III. t ídy. Náro né požadavky
plynoucí z exponované plochy jsou kladeny na zele p i objektu sociální pé e (plocha . 11)
- Ve ejná zele bude sou ástí nových zastavitelných ploch zvlášt pro bydlení v rodinných domech. P i zakládání uli ní sít v nových obytných skupinách inž. sít navrhnout tak, aby byla
ve vhodných místech umožn na výsadba alespo vzr stných solitérních strom .
- Kompozice ve ejné zelen mimo jiné musí spl ovat podmínku jednoduché údržby. Výb r
evin je nutno volit tak, aby se uplat ovaly celoro , tedy nejen ve vegeta ním období.
- Ve ejná zele bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými d evinami a nízkou
dopl kovou (ke ovou) zelení. Plochy možno doplnit vodními prvky, mobiliá em obce, p šími
stezkami.
Zele vyhrazená
- Nadále bude reprezentována zejména zelení zahrad, která v obraze obce plní nezastupitelnou
úlohu. Z tohoto d vodu ÚP stanovuje koeficient zastav ní ploch s rozdílným zp sobem využívání zajiš ující existenci zelen na plochách stavových i plánovaných.
- V zahradách uplat ovat obecn platný daný požadavek na omezení výsadby nízkých forem
strom s uplatn ním strom vysokokmenných. V p edzahrádkách pak navrhovat úpravy vesnici blízké s vylou ením nebo alespo omezením cizokrajných d evin. S úpravou
v p edzahrádkách ešit i náhradu drát ných a podobných plot za p sobiv jší p írodní materiály.
- V obrazu obce se p ízniv projeví i zele funkce hygienické a optické clony u ploch zem lské výroby.
- Ochranná zele bude koncipována jako pln zapojená výsadba stromového patra s ke ovou
podsadbou.
Obecné požadavky
- Prov it možnosti pot ebného dopln ní vysokovzr stných kosterních listnatých d evin
ve všech k tomu p íhodných místech a výsadbu s pot ebnou údržbou realizovat.
- Zele sídelní pokud možno propojovat do v tších celk , podporovat pronikání krajinných vegeta ních formací do sídelního prost edí.
- Požívat autochtonních druh d evin, omezit, lépe vylou it používání exotických druh d evin.
4. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . podmínek pro její
umis ování, nakládání s odpady
4.1. Dopravní infrastruktura
Z hlediska širších dopravních souvislostí nedochází ke zm nám v napojení obce na silni ní
sí . Akceptovat vymezený koridor ve ejn prosp šné stavby pro obchvat silnice I/19.
Na úrovni ploch rezervních je též uvažováno s novým napojením silnice III/35315 na budoucí
obchvat sil. I/19 a s novou trasou silnice III/01844.
Pro zlepšení p ehlednosti a bezpe nosti silni ního provozu upravit stávající místní komunikaci obsluhující západní ástí sídla tak, aby sem mohla být p enesena doprava ze silnice III. t ídy procházející st edem sídla. „Uvoln ný“ úsek silnice III/35318 by pak byl p eveden
do místní komunikace.
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Z d vod nezbytného aktuálního zlepšení bezpe nosti všech ú astník silni ního provozu je
nezbytné provést úpravu (zaoblení) vypuklého výškového oblouku nivelety stávající silnice
I/19 ve sm ru p íjezdu do sídla do Nového M sta na Morav .
Pro dopravu v klidu se ur uje požadavek, aby každý nov vybudovaný byt na nové zastavitelné ploše m l alespo jedno garážové i odstavné stání pro osobní automobil (na svém pozemku).
Neuvažuje se obecn výstavba hromadných, skupinových i adových garáží, p ípustné je z izování t chto staveb na plochách rod. bydlení, p i ucelené koncepci návrhu obytné skupiny
RD.
Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než 3,5
t na ve ejných prostranstvích v obytných zónách.
Železni ní doprava je na území obce stabilizována. Ochranného pásma železnice se dotkne
zám r na výstavbu obchvatu silnice I/19.
Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou a železni ní p epravou. Není uvažováno se zm nami v umíst ní zastávek ve ejné dopravy.
Hospodá ská doprava je stabilizována, ÚP navrhuje s obnovou ú elové cesty obsluhující lesy
a polnosti v severozápadní ásti k. ú. Rad ovice.
Zna ené turistické stezky v etn turistických tras s místním zna ením respektovat. Cyklotrasy
zna ené se na území obce nenachází, ÚP nebrání jejich zna ení.
Na území obce není uvažováno s výstavbou dopravních za ízení ( SPHM, motorest, aj.).
Vodní a letecká (civilní) doprava nemá na území obce své zájmy.
4.2. Technická infrastruktura
Na zp sobu zásobování obce pitnou vodou není t eba nic m nit. Zdrojem vody ve ejného vodovodu je pramenní jímka s jímacím zá ezem, druhý pramen je v blízkosti sídla, odkud je provedeno samostatné erpání do vodojemu.
Zabývat se ešením výstavby oddílné kanalizace v obci, kdy stávající stoky budou plnit funkci
deš ové kanalizace a nová kanaliza ní sí bude odvád t pouze splaškové vody. Splašky budou
odvád ny kanaliza ním sb ra em do Slavkovic a odtud erpány výtlakem p es Petrovice
na OV Nové M sto na Morav .
Zásobování pitnou vodou i likvidace splaškových vod u objekt rodinné rekreace mimo souvislé
zastav ní bude nadále ešeno individuáln .
Elektrickou energií bude nadále obec zásobena z primárního venkovního vedení VN 22 kV. ešit zm nu v umíst ní TS 22/0,4 kV v prostoru h išt , v severní ásti sídla umožnit výstavbu další
TS 22/0,4 kV.
VTL plynovodní rozvody a za ízení jsou stabilizovány. Dobudovat STL rozvody zemního plynu
v rozvojových plochách. Zásobení sídla teplem je p edur eno provedenou plošnou plynofikací.
Respektovat elektronická za ízení nacházející se nad územím obce (radioreléové trasy). ÚP nebrání jejich rozši ování za p edpokladu, že jejich výstavbou nebudou omezeny rozvojové zám ry obce.
Trasy dálkových telekomunika ních kabel respektovat s tím, že v rámci zpracování územních
studií na zastavitelných plochách . 3 a 9 m že být jejich pr h v dot eném území upraven.
Technické opat ení si vyžádá úprava kabelu pod plochou parkovišt (plocha . 12).
Využívání ochranných a bezpe nostních pásem je možno pouze v souladu s pokyny majitele i
provozovatele p íslušné sít technické infrastruktury.
4.3. Ob anské vybavení ve ejné
Na severovýchodním okraji sídla se navrhuje ob anská vybavenost umož ující výstavbu objekt sociální pé e p edevším pro seniory.
Mezi vodní plochou a objektem školy je vymezena plocha pro výstavbu kaple s celkovou
úpravou plochy.
Ostatní ob anské vybavení je bez požadavk na územní rozvoj.
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4.4. Ob anské vybavení ostatní
Stávající plochy tohoto druhu jsou stabilizované.
Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhodných
ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu s p ípustným, p ípadn
podmín
p ípustným využíváním dané plochy (toto ustanovení možno p im en uplatnit
i pro ve ejnou ob . vybavenost).
4.5. Ve ejná prostranství
Ve ejná prostranství, a již stávající i navrhovaná úzce souvisí s plochami sídelní zelen ,
která se na jejich utvá ení bude významn podílet.
Nejd ležit jším ve ejným prostranstvím nadále z stává návesní prostor. D ležitými ve ejnými
prostranstvími z stávají uli ní prostory, prostor jižn od obecního ú adu a park s památníkem
v jižní ásti sídla.
Sou asná ve ejná prostranství je t eba maximáln akceptovat, nelze p ipustit nevhodné úpravy
prostor a p ilehlých objekt . Prostranství budou dopln na vzr stnou zelení.
Nejd ležit jším novým ve ejným prostranstvím bude plocha s p evahou komponované zelen
zajiš ující bezproblémový p echod urbanizovaného území do volné krajiny v nejvýchodn jším
okraji zastavitelných ploch.
Ve ejná prostranství jsou nedílnou sou ástí i jiných zastavitelných ploch.
4.6. Nakládání s odpady
Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled.
Na území obce se nenachází žádná skládka a ÚP neuvažuje se z izováním skládek na území
obce ani jiných za ízení na likvidaci odpad .
Stávající stanovišt sb rných nádob lze po vhodné úprav prostranství akceptovat.
5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny
v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana
ed povodn mi, rekreace, dobývání nerost
5.1. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich využití
Návrhem územního plánu nedochází k významnému snížení p írodních charakteristik
dot eného krajinného prostoru. Je však nutno d sledn akceptovat podmínky územního plánu,
zejména p i aktivitách na Harusov kopci, p i silnici I/19 a na východní stran sídla.
Mozaika krajiny bude vytvá et harmoniza ní vztahy v krajin . Za další pozitivní prvek
krajiny je nutno považovat funk ní ÚSES.
Dot ení p dního fondu (ZPF a zvl. PUPFL) na Harusov kopci je maximální, další zásahy
jsou nep ípustné.
Zapojení sídla do krajinného rámce bude p ízniv ovlivn no dosadbou vzr stné zelen , zvl.
na okrajích sídla, p i objektech p ekra ujících m ítko historického zastav ní.
Zastav né území nem že být rozši ováno, aniž by nedocházelo k modernizaci stávajícího
domovního fondu i výrobních ploch.
Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví, event. rybá ství a rekrea ním pohybovým aktivitám. Intenzita využívání ploch zem lských a lesních je limitována p írodními podmínkami a ochranou krajinného rázu. Neuvažovat se snižováním vým ry
trvale travních porost .
V lesních porostech se požaduje zvyšování odolnosti lesa dostate ným zastoupením
zpev ujících a meliora ních d evin.
Smíšené plochy nezastav ného území p írodního se vymezují na pozemcích p irozených
a p írod blízkých ekosystém , dále sem náleží pozemky p irozených a p írod blízkých
spole enstev zjišt né z mapování biotop a pozemky kultury ostatní plocha. Smíšené plochy
nezastav ného území jsou vymezeny pro pot eby zvýšení ekologické stability plochy.
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Územní plán ur uje podmínky zabezpe ující dobrou obsluhu území dopravní a technickou
infrastrukturou.
5.2. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územní systém ekologické stability je vzájemn
propojený soubor p irozených
i pozm ných, avšak p írod blízkých ekosystém , který udržuje p írodní rovnováhu.
Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému
a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
Na území obce se nachází skladební prvky ÚSES lokálního a regionálního významu. Viz.
navrhovaná opat ení.
Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stability
za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability.
Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost (zcela ojedin le je možno
za p esn stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou, p ípadn stavbu související
s ochranou ŽP).
Up esn ní druhové skladby spole enstva ÚSES a hranic prvk ÚSES bude p edm tem
podrobn jší dokumentace - projektu ÚSES.
Interak ní prvky dopl ují sí biokoridor a biocenter s funkcí rozptýlené zelen v krajin .
Navrhovaná opat ení
Biokoridor
RBK 1378 a-d

LBK 1

LBK 2
LBK 3

LBK 4

LBK 5
Biocentrum

Navrhovaná opat ení
postupnými p stebními zásahy v lese zm nit druhovou skladbu na p írod blízká
spole enstva druhov i v kov r znorodá stanovištn odpovídající tamním
podmínkám dle STG
pr žn dopl ovat b ehové a doprovodné porosty domácími, stanovištn
odpovídajícími d evinami (olše, jasan, vrby,...) v místech, kde je to p íhodné,
zachovat okolní polokulturní a p írod blízké porosty, zachovat p irozený vodní
režim toku
pravidelné kosení luk, postupná výsadba liniové zelen odpovídajícími
autochtonními d evinami tak ka podél celého toku místní vodote e
omezit intenzivní využívání zem lské p dy, pravidelné kosení luk, postupné
zakládání biokoridoru - mimo jiné výsadba liniové zelen s odpovídajícími
autochtonními d evinami
postupnými p stebními zásahy v lese zm nit druhovou skladbu na p írod blízká
spole enstva druhov i v kov r znorodá stanovištn odpovídající tamním
podmínkám dle STG
zachovat p irozený vodní režim a okolní p írod blízká spole enstva, pr žn
dopl ovat b ehové a doprovodné porosty domácími, stanovištn odpovídajícími
evinami (olše, jasan, vrby…) pokud je to v n kterých úsecích koridoru nutné
Navrhovaná opat ení

zachovat p írodn blízká lu ní spole enstva, pop . tato rozši ovat dle stanovištních
podmínek do celé plochy biocentra; postupnými p stebními zásahy v lese zm nit
RBC 314 - Petrovice
druhovou skladbu na p írod blízká spole enstva druhov i v kov r znorodá
stanovištn odpovídající tamním podmínkám dle STG
zachovat ást tvo enou p vodními spole enstvy acidofilních bu in, pop ípad
vhodnými autochtonními d evinami dosázet, ostatní vegetaci postupnými zásahy
zm nit na p írod blízké ekosystémy, druhov i v kov r znorodé, dle potenciální
LBC Harusák
irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG práv s využitím rozší ení
zachovalého p írod blízkého porostu
zachovat ást tvo enou p vodními mok adními spole enstvy podél Slavkovického
potoka s druhov bohat zastoupenými d evinami a k ovinami, ostatní vegetaci
LBC Horní Slavkovický
postupnými zásahy zm nit na p írod blízké ekosystémy, druhov i v kov
potok
znorodé, dle potenciální p irozené vegetace dle STG a okolních biocenóz,
zachovat druhov bohaté olšiny roztroušené v prostoru biocentra
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LBC Obecnice

LBC Pod tratí

LBC Šibenice

zachovat ást tvo enou p vodními mok adními spole enstvy p írod blízkých luk,
a jejich doprovodnou zelení tvo enou s druhov bohat zastoupenými d evinami
a k ovinami; pop ípad vhodnými autochtonními d evinami dosázet, ostatní
vegetaci postupnými zásahy zm nit na p írod blízké ekosystémy, druhov
i v kov r znorodé, dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek
dle STG
zachovat ást tvo enou p vodními mok adními spole enstvy p írod blízkých luk,
a jejich doprovodnou zelení tvo enou druhov bohatými d evinami a k ovinami;
pop ípad vhodnými autochtonními d evinami dosázet, ostatní vegetaci
postupnými zásahy zm nit na p írod blízké ekosystémy, druhov i v kov
znorodé, dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG
postupnými p stebními zásahy v lese zm nit druhovou skladbu na p írod blízká
spole enstva druhov i v kov r znorodá stanovištn odpovídající tamním
podmínkám dle STG

5.3. Prostupnost krajiny
Stávající prostupnost krajiny není ešením územního plánu omezována. ÚP navrhuje obnovu
elové cesty v SZ ásti k.ú.
Sí ú elových komunikací lze doplnit, upravit v rámci komplexních pozemkových úprav.
Bariéru biologické propustnosti tvo í p edevším koridor železni ní trati se silnicí I. t ídy.
5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi
Prokazatelné projevy plynoucí ze zrychleného povrchového odtoku vod severovýchodn od
sídla budou zmírn ny zatravn ním event. biotechnickými opat eními.
V místech potenciálního erozního ohrožení dodržovat p íslušná organiza ní a agrotechnická
opat ení p i hospoda ení na zem lské p .
Nep ipustit úpravy pozemk zem lské p dy zp sobující rychlejší odtok vody a snižující
schopnost vsaku vody.
Stavební pozemky vymezovat s pot ebou vsaku i zdržení deš ových vod.
Území obce je pramennou oblastí vodních tok bez vyhlášeného záplavového území.
Hydrologické a ekologické parametry povodí nevyžadují ešit zvýšené odtoky z izováním
vodních nádrží nebo suchých poldr .
5.5. Podmínky pro rekreaci
K denní rekreaci obyvatel bude nadále sloužit h išt , vhodným místem pro setkávání obyvatel
je více ú elový objekt obecního ú adu. Na atraktivit návsi p idají její úpravy pro výstav
kaple.
Nadmístní význam má již n kolikráte zmi ovaný Ski areál Nov M sto na Morav na svazích
Harusova kopce. Navržené plochy navazují na plochy vymezené ÚP Nové M sto na Morav
a je nutno je považovat z hlediska ochrany p írody a krajiny za maximáln p ípustné.
Nelze p ipustit významné zvýšení provozu motorových vozidel po místní komunikaci
k vrcholu kopce ani výstavbu parkovišt sloužící uživatel m lyža ských svah .
Neuvažovat s rozvojem dalších rekrea ních aktivit zat žujících životní a krajinné prost edí.
Cyklotrasy, turistické trasy viz. kap. 4.1.
Pot eby spojené s rekreací u vody budou nadále zajiš ovány mimo území obce Rad ovice.
ÚP nevylu uje z izování drobných h iš i na jiných k tomu p íhodných plochách rozdílného
využíván. K relaxaci a oddychu jsou p íhodná i další ve ejná prostranství plošného charakteru.
5.6. Dobývání nerost
Na území obce není evidován žádný dobývací prostor, nejsou vyhodnocena výhradní ložiska
nerost nebo jejich prognózní zdroj ani chrán ná ložisková území.
Na k.ú. Rad ovice nejsou evidována žádná aktivní ani potenciální sesuvná území.
Na k.ú. Rad ovice nejsou evidována žádná poddolovaná území.
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6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení
prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy bydlení v rodinných domech (BR) - jsou ur eny pro uspokojování pot eb
individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení
v kvalitním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných dom a pozemky související
s ur ujícím využíváním plochy. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky rod. dom , pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných
prostranství, dopravní a technické infrastruktury související s obsluhou
plochy, integrovaná za ízení nep esahující význam daného místa území
a nenarušující jeho obytnou pohodu.
podm. p ípustné: malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací za ízení,
za ízení sociální zdravotnické pé e, dopl kové prostory pro zájmovou
innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu
budov. Chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná p stitelská innost,
ípadn rodinná rekreace ve stávajících domech. Podmín
p ípustné
innosti musí být bez negativních dopad na sousední pozemky.
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí plochy
a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou míru
Plochy bydlení v bytových domech (BD) - jsou ur eny pro uspokojování pot eb bydlení
v domech o více jak t ech bytech v kvalitním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky
bytových dom a pozemky související s ur ujícím využíváním plochy. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky bytových dom a ve ejných prostranství, pozemky dopravní
a technické infrastruktury související s obsluhou plochy
podm. p ípustné: integrované za ízení pro administrativu p ípadn služby v rozsahu
nep ekra ujícím vým ru pr
rného bytu a nesnižující kvalitu prost edí
plochy bydlení
nep ípustné:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí plochy
nad p ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn
Plochy rekreace rodinné (RR) - jsou ur eny pro uspokojování pot eb individuální pobytové
rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky staveb
pro rodinnou rekreaci, obklopených soukromou zelení a pozemky související dopravní
a technické infrastruktury. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé a jiné zelen ,
pozemky pro slun ní, relaxaci a rekrea ní aktivity venkovního charakteru
sloužící dané ploše
nep ípustné:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují ur ující režim plochy
již p ímo anebo druhotn
pozn.: Do t chto ploch nejsou zahrnuty pozemky v souvisle zastav ném území obce, které jsou
trvale anebo do asn využívány k rekreaci ve stávajících objektech - tzv. "chalupá ská"
rekreace.
Plochy ob anského vybavení (O) - slouží pro umis ování ob anského vybavení zejména
místního významu. Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb a za ízení ob .
vybavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejná prostranství.
Zp soby využití:
ípustné:
pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu (a), pozemky
pro za ízení církevní nevýrobní (c), pro obchodní prodej, ubytování
a stravování (d), kulturu (k), pozemky pro t lovýchovu a sport (t), pozemky
pro vzd lávání a výchovu (v), pozemky zdravotnictví a sociálních služeb (z),
nevýrobní služby i pozemky h bitov . Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní
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druhu ob . vybavení. Druhy ob . vybavení lze vzájemn zam nit, nutno však
akceptovat neslu itelnost n kterých druh ob . vybavenosti i jejich vlivy
na okolí.
podm. p ípustné: bydlení, pokud je to ke stavebnímu i funk nímu charakteru ur ující nápln
plochy vhodné, služby p ípadn
emesla nesnižující kvalitu prost edí
vymezené plochy ani pietu místa
nep ípustné:
aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo
anebo druhotn a které narušují estetickou a kulturní hodnotu místa
Plochy ve ejných prostranství (VP) - jsou ur eny obecnímu užívání bez ohledu na vlastnictví
tohoto prostoru. Zahrnují pozemky jednotlivých druh ve . prostranství a pozemky dopravní
a tech. infrastruktury. Významn spoluvytvá í obraz sídla. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky pro ve ejnou zele , pozemky návesních prostor , nám stí a uli ních
prostor , p ší stezky a chodníky, zpevn né plochy pro kulturní
a shromaž ovací ú ely
podm. p ípustné: umis ování mobiliá e obce, drobné architektury, d tských h iš , ploch
pro ambulantní prodejní aktivity, parkovací stání
nep ípustné:
umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izování
parkoviš pro vozidla o vyšší hmotnosti 3,5 t, garáží a jiných staveb a inností
narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto prostor
Plochy smíšené obytné (SO) - jsou ur eny pro víceú elové využití, v p ípad obce zahrnují
edevším p vodní historické zastav ní, pozemky související dopravní a technické
infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství. Zp soby využití:
ípustné:
stavby pro bydlení a ob anskou vybavenost odpovídající velikosti
vymezeného pozemku a objemu budovy, pozemky soukromé i jiné zelen
podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vlivy
na životní prost edí, p ípadn i rekreace ve stávajících k tomu vhodných
objektech. Jde tedy o aktivity nesnižující kvalitu ur ující plochy, nemají
negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu zboží.
Vše se d je v rozsahu odpovídajícím velikosti ploch pozemk a objemu
budov.
nep ípustné:
veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí
plochy nad p ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn . Nap . stavby
s vysokými plošnými nároky na pozemky, innosti náro né na p epravu
zboží, erpací stanice pohonných hmot, mycí rampy, apod.
Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) - jsou ur eny umis ováním staveb a za ízení
souvisejících s nekolejovou pozemní dopravou. Zp soby využití:
ípustné:
stavby a za ízení pozemních komunikací (k), stavby a za ízení pro dopravu
v klidu (p) a ostatní dopravní za ízení a stavby v etn p íslušejících
pozemk , doprovodná a izola ní zele ; Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní
druhu dopravní plochy
podm. p ípustné: skládky údržbového materiálu, místní komunikace III. t ídy
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s ur ující náplní a funkcí plochy
Plochy dopravní infrastruktury drážní (DD) - jsou ur eny pro umis ování staveb a za ízení
souvisejících s kolejovou železni ní dopravou. Zp soby využití:
ípustné:
stavby a za ízení zabezpe ující provoz železni ní dopravní soustavy v etn
íslušejících pozemk
nep ípustné:
stavby, za ízení a innosti, nesouvisející s ur ujícím zp sobem využití
Plochy technické infrastruktury (TI) - jsou ur eny k umis ování staveb, za ízení a sítí
technického vybavení na úseku zásobování vodou (v), išt ní odpadních vod, zásobování el.
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energií (e), zemním plynem (p), elektronických komunikací (t) a teplem. Pozn.: malé písmeno zpodrobn ní druhu technického vybavení. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn
zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo
související s ur ující náplní plochy
nep ípustné:
ostatní innosti a d je, které nesouvisí s ur ující náplní plochy
Plochy výroby zem lské (VZ) - ur eny pro chov hospodá ských zví at, skladování
i zpracování produkt živo išné a rostlinné výroby, poskliz ové úpravy rostlin a zem lské
služby. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, pozemky
vnitroareálové dopravy a technické infrastruktury, pozemky s izola ní
a vnitroareálovou zelení. Z d vod organoleptického zápachu možno
tolerovat ochranné pásmo mimo hranice závodu, nesmí však dosáhnout
staveb vyžadujících hygienickou ochranu.
podm. p ípustné: podnikatelská innost nenarušující primární využívání plochy (nap .
veterinární požadavky) a innosti a d je, které nejsou ur ující funkcí plochy
rušeny nad p ípustnou míru (nap . závodní stravování, p sobení závodního
léka e, ev. umíst ní byt osob zajiš ujících dohled). Podmín
p ípustné je
umíst ní erpací stanice pohonných hmot.
nep ípustné:
stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí
primární využití plochy rušiv
Plochy výroby drobné (VD) - ur eny pro umis ování provozoven s výrobní náplní na bázi
kusové i malosériové, blížící se spíše výrob emeslnické s innostmi s vyššími nároky
na p epravu zboží, v etn skladování. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky, stavby a za ízení netovárního charakteru, pozemky vnitroareálové
dopravy a tech. infrastruktury, pozemky zelen . Negativní vlivy
z provozovaných inností nesmí p ekro it limitní ochranné pásmo, které je
dáno hranicí plochy.
podm. p ípustné: podnikatelská innost nenarušující primární funkci využívání plochy
a innosti (d je), které nejsou ur ující funkcí plochy rušeny nad p ípustnou
míru (nap . závodní stravování, p sobení závodního léka e).
nep ípustné:
stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí
primární využití plochy rušiv
Plochy sportovn rekrea ní (SR) - ur eny pro sportovn rekrea ní využívání sklonitých
ke sv tovým stranám p ízniv orientovaným svah . Jedná se p edevším o zimní aktivity.
Zp soby využití:
ípustné:
innosti spojené se sjezdovým lyžováním na dostate né sn hové pokrývce
írodní i um lé.
podm. p ípustné: stavby, d je, innosti mající p ímou souvislost s ur ujícím zp sobem využití.
ípustné jsou i šetrné terénní úpravy zvyšující bezpe nost zimních sport .
nep ípustné:
aktivity nesouvisející s ur ujícím využití plochy, aktivity s negativním
dopadem na životní prost edí zp sobující zrychlený odtok povrchové vody
a další innosti rušící hodnoty místa.
Plochy zelen izola ní (ZI) - jsou ur eny pro funkci hygienické, estetické i psychologické
clony a tvo í významný kompozi ní prvek území. Zp soby využití:
ípustné:
výsadba pln zapojeného stromového a ke ového patra z vhodných místn
íslušných d evin a ke .
podm. p ípustné: výstavba oplocení ev. jiných za ízení p ispívajících ke zvýšení ú inku
primární funkce plochy.
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nep ípustné:

innosti, d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s ur ujícím využitím
plochy.
Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - jsou ur eny k vodohospodá ským ú el m
s výjime ným estetickým významem pro utvá ení krajinného rázu území a významem
ekologickým
ípustné:
rekrea ní innost, chov vodní dr beže (akceptovat neslu itelnost t chto
inností)
nep ípustné:
innosti a za ízení, které negativn ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní
režim v území a ekologickou hodnotu území
Plochy zem lské - orná p da (ZO) - jsou ur eny pro zem lskou produkci vesm s
na pozemcích s dobrou dostupností o doporu eném max. sklonu pozemku do 12°. Obecn jde
o pozemky nízké ekologické hodnoty. Zp soby využití:
ípustné:
stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P ípustná je
zm na kultury v trvale travní porost, výsadba rozptýlené zelen .
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby,
ochrany p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury,
pozemky plnící funkci lesa, vodní plochy, p ípadn užitkové zahrady a sady
pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF a k narušení
krajinného rázu
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu
Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) - jsou ur eny pro zem lskou produkci
vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén dobrou dostupností.
Významnou ekologickou hodnotu mají travinobylinná spole enstva p i okrajích lesa,
rozptýlené zelen p i vodote ích a rybnících. Zp soby využití:
ípustné:
pozemky luk a pastvin využívaných ke kosení nebo spásání. Výsadba
rozptýlené zelen .
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby,
ochrany p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury,
pozemky plnící funkci lesa, vodní plochy, p ípadn užitkové zahrady
a sady pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF
a k narušení krajinného rázu
nep ípustné:
umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad rozši ování
stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování
vým ry ttp na území obce
Plochy zem lské - zahrady a sady (ZZ) - ur eny pro zem lskou produkci zahradních
plodin, ovocných strom p ípadn ke . Zp soby využití:
ípustné:
innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin,
stování ovocných strom a ke
podm. p ípustné: oplocení, pozemky dopravní a technické infrastruktury, p ípadn za ízení
související s ur ujícím využitím plochy
nep ípustné:
umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost
s ur ujícím využitím plochy
Plochy lesní (L) - jde o pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce lesa.
Zp soby využití:
ípustné:
pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a nezpevn né lesní cesty
i zpevn né do ší e 4 m
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu
írody, krajiny a ŽP, p ípadn pozemky dopravní a technické infrastruktury
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nep ípustné:

umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost
s ur ujícím využitím plochy
Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (SP) - jsou ur eny pro zajišt ní ekologických
a estetických hodnot dotvá ející ráz území obce. Plochy se nachází na pozemcích ZPF (z),
pozemcích PUPFL (l), vodních ploch a na druhu pozemku ostatních ploch (o). Zp sob
využití:
ípustné:
innosti nenarušující estetickou a p írodní hodnotu místa a zásahy mající
pozitivní vliv na krajinný ráz
podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
innosti snižující estetickou a p írodní hodnotu, zásahy mající negativní
dopad na krajinný ráz a stírající p ítomné znaky krajinného rázu
Plochy smíšené nezastav ného území (SN) - jsou ur eny pro vyjád ení specifického charakteru nezastav ného území. Zp sob využití:
ípustné:
pozemky ZPF, PUPFL, pozemky vodních ploch, pozemky ostatních ploch
(kód 14, p íl. vyhl. . 190/1996 Sb.) a pozemky p irozených a p írod blízkých ekosystém . innosti, kterými lze p isp t ke zvýšení ekologické stability plochy.
podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury
nep ípustné:
innosti, které by svými p ímými i druhotnými d sledky narušovaly krajinný ráz a ekologickou hodnotu plochy
6.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu
Akceptovat prostorové a p dorysné uspo ádání sídla.
Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby byly zajišt ny podmínky pro spojitý a pokud
možno harmonický rozvoj území obce.
U stavových ploch se nep edpokládá výrazná zm na koeficientu zastav ní ploch.
evod jednopodlažní zástavby do dvoupodlažní se p ipouští z d vodu zachování plynulé
návaznosti stavebních prvk na blízké zastav ní.
ÚP p edpokládá modernizaci areál zem lské výroby s úpravou objekt i vnit ních ploch
spojenou s výsadbou vnitroareálové a izola ní zelen .
Koeficient zastav ní výrobních ploch bude init cca 0,5, zpevn né plochy mohou tvo it dalších
30% plochy. Zbývajících min. 20% je ur eno pro zele .
Zastav ní plochy smíšených obytných bude korespondovat svým výrazem, m ítkem
i koeficientem zastav ní pozemku se svojí p edlohou, tj. selským stavením.
Nové pozemky pro bydlení budou mít v okrajových ástech koeficient zastav ní do 0,30.
Obecn se p edpokládá, že p i návrhu RD bude vycházeno z tradice vesnického domu.
Podíl zpevn ných ploch sportoviš (h iš ) m že init až 0,65% s tím, že dalších 25% plochy
bude ur eno pro zele a zbytek pro plochy manipula ní. Doprovodné stavby - šatny soc.
za ízení ešit v minimálních požadavcích jako stavby p ízemní trvalé hodnoty.
Mimo ádnou pozornost je nutno v novat okraj m lesa zvlášt z hlediska lenitosti porostu,
jeho druhové skladby d evin i tvarování lemu lesního porostu nahrazením strohé p ímky
porostní st ny k ivkou.
Na území obce se nep edpokládá umis ování nových staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva,
faktor pohody, apod.) výrazn p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy
na lov ka. Nebudou zde umis ována vzdušná p enosová za ízení nadmístního významu ani
obdobné stavby.
Nep ipouští se povrchová úprava staveb t pytivá i svítivá.
Vysoká zele ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat kvetoucí zele p edzahrádek
bude nadále pat it k základním znak m venkovského sídla.
Posilovat p sobení jednotlivých krajinných prvk a ploch p írodních biotop .
V urbanizovaném území se stavby pro reklamu neumis ují.
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7. Vymezení ve ejn prosp šných staveb (VPS), ve ejn prosp šných opat ení (VPO), staveb
a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
7.1. VPS dopravní a technické infrastruktury
etn ploch nezbytných k zajišt ní jejich výstavby a ádného užívání pro daný ú el.
Dopravní infrastruktura
V-D1
- Plocha pro úpravu místní komunikace na silnici III. t ídy a její napojení na stávající
cestní sí
DK 02
- Koridor pro VPS p evzatý a zp esn ný ze ZÚR kraje Vyso ina (koridor pro homogenizaci tahu a obchvat I/19)
7.2. Ve ejn prosp šná opat ení
U 081
- Plochy a koridory ÚSES p evzaté a zp esn né ze ZÚR kraje Vyso ina (RBC
Petrovice)
U 285
- Plochy a koridory ÚSES p evzaté a zp esn né ze ZÚR kraje Vyso ina (RK 1372
– RBC Petrovice)
7.3. Ve ejn prosp šné stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
7.4. Plochy pro asanaci
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
8. Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení, pro které lze
uplatnit p edkupní právo
Ve ejná infrastruktura
V-O1
- Plocha pro výstavu domu s pe ovatelskou službou s p ilehlým ve ejným
prostranstvím a obslužnými plochami
Pozn.: Na tyto plochy nelze uplatnit možnost vyvlastn ní i jiného omezení vlastnických práv dle § 170 zák.
. 183/2006 Sb.

9. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
Územní plán vymezuje územní rezervu R1 pro umíst ní stavby sil. III/35315, územní rezervu
R2 bydlení v rodinných domech a územní rezervu R3 rovn ž pro bydlení v rodinných domech
a územní rezervy R4 pro umíst ní stavby sil. III/01844.
Využití rezervy R1 bude prov eno zejména z d vod :
- úpravy napojení silnice III/35315 na p ipravovaný obchvat silnice I/19
- možného st etu se zájmy státní organizace Správa železni ní dopravní cesty
- dot ení zastav ného území obce
Využití rezervy R2 bude prov eno zejména z d vod :
ímého sousedství s areálem zem lské výroby
- zajišt ní pot ebného hydrodynamického p etlaku ve vodovodní síti, tj. 0,15 MPa
Využití rezervy R3 bude prov eno zejména z d vod :
- sklonových podmínek území
- možného p ímého napojení na sou asnou silnici I/19 s p ípadným propojením
na zastavitelnou plochu . 10
- vazby zastavitelné plochy na funk ní systém interak ních prvk
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Využití rezervy R4 bude prov eno zejména z d vod :
- vytvo ení vst ícné k ižovatky se silnicemi I/19 a III/35418
- zajišt ní alespo minimálních normových parametr pro tuto kategorii silnic
10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií (ÚS)
podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh ty pro po ízení ÚS, její schválení
po izovatelem a vložení dat o této ÚS do evidence územn plánovací innosti
10.1. Vý et ploch a podmínky využití
Územní studie jako podmínka pro územní rozhodování bude vyhotovena pro zastavitelnou
plochu . 3, 9 a 10.
Základní podmínky využití jsou známy z kap. 3.2. a 6.2.
10.2. Stanovení lh t
Územní studie pro ur ené plochy budou vyhotoveny p ed vstupem konkrétního zám ru
do území.
Vložení dat do evidence územn plánovací innosti bude do p ti m síc od schválení územní
studie.
11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu podmínkou
pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu v rozsahu dle
ílohy . 9
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
Jejich vymezení by pro koncepci územního plánu nebylo ú elné.
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Protože se nejedná o území se složitou problematikou, není pro urbanistickou koncepci ur ení
po adí zm n v území podstatné.
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
Tyto stavby nejsou územním plánem vymezeny.
14. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle §117 odst. 1 stavebního
zákona
Nejsou tímto územním plánem vymezeny.
15. Údaje o po tu list ÚP a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti
Text. ást v etn titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává z 19 list .
Výkresová ást sestává:
íslo
N1
N2
N3

Výkres
název
Výkres základního len ní území
Hlavní výkres
Ve ejn prosp šné stavby, opat ení, asanace

po et list

poznámka

1
1
1

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
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ÚP Rad ovice - OD VODN NÍ
OBSAH :
TEXTOVÁ ÁST
1. Postup p i po ízení ÚP
2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území v . souladu s územn plánovací
dokumentací vydanou krajem
2.1. Soulad s PUR a ÚPD vydanou krajem
2.2. Obec v systému osídlení
2.3. Širší vztahy na úseku dopravní infrastruktury
2.4. Širší vztahy na úseku technické infrastruktury
2.5. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém
3. Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování zvlášt s požadavky na ochranu architektonických
a urbanistických hodnot území a na ochranu nezastav ného území
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních p edpis - soulad se stanovisky dot ených orgán podle zvláštních p edpis , pop . s výsledkem ešení rozpor
5.1. Obecn platné p edpisy
5.2. Stanoviska dot ených orgán a ostatních organizací
6. Vyhodnocení spln ní zadání
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty
7.1. Zd vodn ní ešení
7.2. Vybraná varianta
7.3. Plochy s jiným zp sobem využití
7.4. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území
7.5. Vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch
8. Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vliv
na životní prost edí
9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk na p dní fond
9.1. Dot ení ZPF
9.2. Dot ení PUPFL
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
11. Vyhodnocení p ipomínek

1.
2.
3.
4.

ÍLOHY
Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS, požadavky CO
Vymezení pojm
Limity využití území
Posouzení ŽP z hlediska negativních ú ink hluku z dopravy

GRAFICKÁ ÁST
O1 Koordina ní výkres
O2 Širší vztahy
O3 P edpokládaný zábor p dního fondu
O4 Dopl ující výkres – Dopravní ešení
O5 Dopl ující výkres – Zásobování vodou, kanalizace
O6 Dopl ující výkres – Energetika, elektronické komunikace

1 : 5 000
1 : 50 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
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1. Postup p i po ízení územního plánu
Zastupitelstvo obce Rad ovice rozhodlo na svém zasedání dne 12. 3. 2007 o po ízení územního
plánu Rad ovice a zárove ur ilo zastupitele obce Ing. Františka Dvo áka pro spolupráci
s po izovatelem p i po izování územního plánu Rad ovice (po izovatelem byl ur en M Ú Nové
sto na Morav ). Vypracováním návrhu územního plánu Rad ovice byla pov ena firma Ing.
Marie Psotová, Studio P, Nádražní 52, 591 01 Ž ár nad Sázavou.
stský ú ad Nové M sto na Morav , odbor regionálního rozvoje, územního plánování
a stavebního ádu, jako po izovatel územního plánu Rad ovice, p íslušný k po izování územn
plánovací dokumentace podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním ádu (stavební zákon), oznámil projednání návrhu zadání územního plánu Rad ovice
v souladu s § 47 odst. 2 výše citovaného zákona a § 11 vyhlášky . 500/2006 Sb. ve ejnosti formou
ve ejné vyhlášky (vyv šena na ú edních deskách obce Rad ovice a m sta Nové M sto na Morav –
také na el. ú edních deskách).
Návrh zadání územního plánu Rad ovice byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 4. 8. 2007
do 4. 9. 2008 v kancelá i Obecního ú adu v Rad ovicích a na odboru regionálního rozvoje,
územního plánování a stavebního ádu M Ú Nové M sto na Morav (3. nadzemní podlaží, dve e .
312 – budova Vratislavovo nám stí . p. 12).
Dále byl návrh zadání územního plánu Rad ovice zve ejn n v úplném zn ní na elektronické
ední desce obce Rad ovice (http://radnovice.imunis.cz/edeska/).
Každý mohl ve lh
do 4. 9. 2008 uplatnit u po izovatele své p ipomínky k návrhu zadání ÚP
Rad ovice.
Dot ené orgány a Krajský ú ad kraje Vyso ina vyzval po izovatel jednotliv , aby v termínu
do 30 dn od obdržení návrhu zadání územního plánu Rad ovice uplatnily u po izovatele své
požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních p edpis a požadavek
na vyhodnocení vliv územního plánu na životní prost edí, v etn jeho obsahu a rozsahu podle
zvláštních právních p edpis . Sousední obce mohly uplatnit ve stejné lh
u po izovatele své
podn ty. Zadání územního plánu bylo zastupitelstvem obce schváleno 13. 9. 2007.
Návrh územního plánu pro spole né jednání byl vyhotoven v prosinci roku 2008. Po izovatel
oznámil ve smyslu ust. § 50 odst. 2 zák. . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
v platném zn ní, spole né jednání o návrhu Územního plánu Rad ovice, které se konalo v pátek
dne 27. 2. 2009 v zasedací místnosti odboru RRÚP a S M stského ú adu Nové M sto na Morav .
Návrh Územního plánu Rad ovice byl k nahlédnutí od 6. 2. 2009 do 30. 3. 2009 v budov
stského ú adu Nové M sto na Morav , na odboru RRÚP a S .
Po izovatelem územního plánu Rad ovice v souladu s § 52 zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu oznámil ve ejnou vyhláškou ze dne 23. 9. 2009 ve ejné projednání
na tvrtek 12. 11. 2009. P izvány byly dot ené orgány, sousední obce a obec Rad ovice jednotliv
30 dn p ed dnem stanoveného ve ejného projednání.
Návrh územního plánu Rad ovice byl zve ejn n v úplné podob na elektronické ú ední desce
obce (http://www.radnovice.unas.cz/ v ásti „Obecní ú ad“ pod heslem „Ú ední deska“ s ozna ením
„Návrh územního plánu Rad ovice pro ve ejné jednání“) a dále byl vystaven k ve ejnému
nahlédnutí od 9. 10. 2009 do 12. 11. 2009 v budov Obecního ú adu Rad ovice (v kancelá i
starosty) a v budov M stského ú adu Nové M sto na Morav , odbor regionálního rozvoje,
územního plánování a stavebního ádu (3. nadzemní podlaží, dve e . 312 – budova Vratislavovo
nám. 12).
astníci ve ejného projednání byli informováni o pr hu projednávání územního plánu
Rad ovice a seznámeni s lh tou pro podání p ipomínek a námitek k návrhu územního plánu.
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2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území v etn souladu
s ÚPD vydanou krajem
2.1. Soulad s PÚR a ÚPD vydanou krajem
Území obce se nachází mimo rozvojové oblasti, mimo rozvojové osy, specifické oblasti i mimo
koridory a plochy technické infrastruktury vymezené v PÚR R i v ZÚR kraje Vyso ina.
Ze ZÚR kraje Vyso ina, vydaných zastupitelstvem kraje 16. 9. 2008, vyplývají pro návrh ÚP
Rad ovice tyto hlavní požadavky:
cílové využití krajiny – krajina lesozem lská ostatní
vymezení a up esn ní koridoru ve ejn prosp šné stavby DK 02 (silnice I/19)
vymezení a up esn ní ve ejn prosp šných opat ení regionálních ÚSES (regionální
biocentrum U 081 a regionální biokoridor U 285)
pro rozvoj sídla využít p ednostn nevyužívaných nebo nedostate
využívaných
ploch v zastav ném území
realizovat opat ení na r st biodiverzity, udržení ekologické stability a posilování
pozitivních znak charakteristik krajinného rázu
akceptovat fakt, že zna ná ást katastrálního území se nachází v prostorách pro létání
v malých a p ízemních výškách
Návrh Územního plánu Rad ovice je vyhotoven v souladu se stanovenými úkoly na úseku
územního plánování v PÚR R 2008 a ZÚR kraje Vyso ina.
2.2. Obec v systému osídlení
ešené území je tvo eno katastrálním územím Rad ovice. Rozloha tohoto katastrálního území
je 386,64 ha.
Obec Rad ovice je sou ástí správního obvodu obce s rozší enou p sobností Nové M sto
na Morav v kraji Vyso ina.
Nejbližší výkonné orgány státní správy jsou v Novém M st na Morav a ve Ž áru
nad Sázavou. V t chto m stech obyvatelé obce navšt vují též vyšší ob anskou vybavenost
a sm uje sem rozhodující podíl vyjíž ky za prací. Léka ské služby a nemocnice jsou nejblíže
v Novém M st na Morav . Rad ovice pat í do novom stské farnosti a na h bitov v Novém
st na Morav se též poh bívá. V Rad ovicích je základní škola 1. – 5. ro níku a mate ská škola,
kterou mimo místní d ti navšt vují d ti z blízkých Ji íkovic.
Rad ovice leží v optimální poloze mezi Ž árem nad Sázavou a Novým M stem na Morav ,
jsou dostupné autobusovou a železni ní ve ejnou dopravou. Je proto paradoxní, že ZÚR kraje
Vyso ina tuto obec neza adily do krajských rozvojových os a sídla s mnohem horší dostupností
a horšími rozvojovými možnostmi ano.
2.3. Širší vztahy na úseku dopravní infrastruktury
Územím Rad ovic prochází tyto silnice:
I/19
Plze – Tábor – Pelh imov – Havlí v Brod – Ž ár nad Sázavou – Sebranice
III/01844
Rad ovice – Nové M sto na Morav
III/35315
Rad ovice – Ji íkovice – Nové M sto na Morav
III/35418
Nové M sto na Morav – Slavkovice
Silnice I/19 pat í do páte ní silni ní sít kraje Vyso ina – viz. usnesení Zastupitelstva kraje
Vyso ina . 0214/03/2006/ZK.
ešeným územím je vedena jednokolejná neelektrifikovaná železni ní tra . 251. Tra je
regionálního významu a v sou asné dob ve stabilizované poloze.
2.4. Širší vztahy na úseku technické infrastruktury
Elektrickou energií je sídlo Rad ovic zásobeno ze vzdušného primárního el. vedení VN 22 kV,
za ízení na Harusov kopci el. zemním VN kabelem 22 kV.
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Území protíná VTL plynovod ve sm ru Ji íkovice – Nové M sto na Morav , ze kterého je VTL
ípojkou napojena na RS VTL/STL Rad ovice.
Nejjižn jší cíp katastrálního území je protnut vodovodním p ivad em Ž ár nad Sázavou –
Vír.
Harus v kopec je významným místem, kde jsou orientována telekomunika ní za ízení.
2.5. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém
Územní plán respektuje RBC 314 – Petrovice i RBK 1378 s vloženými lokálními biokoridory.
Je zajišt na návaznost ÚSES na sousední území.
Na k. ú. Rad ovice není vymezena pta í oblast dle sm rnice Rady . 79/409/EHS, o ochran
voln žijících pták , ani evropsky významná lokalita dle sm rnice Rady . 92/43/EHC, o ochran
írodních stanoviš , voln žijících živo ich a plan rostoucích rostlin.
3. Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování zvlášt s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a na ochranu
nezastav ného území
Zejména z d vod p íhodné geografické polohy Rad ovic jsou na území kladeny významné
požadavky na výstavbu byt v rodinných domech, rozvoj sportovn rekrea ních aktivit
i ob anského vybavení.
V zastav ném území je minimum ploch pro rozvoj obce. Z tohoto d vodu se rozvoj obce
edpokládá p edevším na nových plochách (plochy bydlení a ob anského vybavení).
Plochy sportovn rekrea ní jsou vymezeny v p ímé vazb na Ski areál v Novém M st
na Morav a tvo í s tímto areálem jeden celek (soulad s ÚP Nové M sto na Morav ).
ÚP respektuje p vodní urbanistickou strukturu sídla, centrální prostor obohacuje návrhem
kaple.
Zastavitelná území navazují (mimo plochy sportovn rekrea ní) na zastav né území
v nejp íhodn jších polohách s p edpokladem získání pozemk do vlastnictví obce.
Významný pozitivní vliv na kvalitu bydlení i životního prost edí bude mít výstavba ádného
kanaliza ního systému.
ÚP eší dlouhodobý nedostatek ploch pro bydlení (zde v RD), což se projeví v mírném
nár stu po tu obyvatel a tento fakt bude mít p íznivý vliv na zachování MŠ a ZŠ v obci
i realizaci nových ploch ob anské vybavenosti ve ejného charakteru.
ÚP eší p ijatelným zp sobem požadavky na rozvoj sportovn rekrea ních aktivit na území,
kterého se dotýkají zájmy ÚSES.
Podmínkou vstupu do nových ploch je využívání zastav ného území, p edcházení vzniku
brownfields.
Zvýšení ekologické stability krajiny se d je zejména ochranou existující zelen a ešením
ÚSES.
Návrh územního plánu vytvá í p edpoklady k zajišt ní udržitelného rozvoje území. Koncepce
ÚP sleduje vyvážený vztah mezi ochranou p írodních hodnot území, ochranou kulturního,
architektonického, urbanistického i archeologického d dictví s ochranou hodnot civiliza ních.
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis
Územní plán Rad ovic je vyhotoven v souladu s požadavky zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu v platném zn ní a souvisejících provád cích vyhlášek, zejména vyhl. .
500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu
evidence územn plánovací innosti a vyhl. . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, a vyhl. . 502/2006 Sb., kterou se m ní vyhláška MMR . 137/1998 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu.
Územní plán ur uje limity pro diferencované využívání území a rozvoj všech funk ních složek
v území p i zachování maximální volnosti v rozhodování v území. ÚP koordinuje využívání území
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pro pokud možno vyvážené zohled ování zájm a pot eb ( asto protich dných) územních
samospráv, státní správy, ve ejného a soukromého sektoru.
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních p edpis - soulad se stanovisky dot ených
orgán podle zvláštních p edpis , pop . s výsledkem ešení rozpor
5.1. Obecn platné p edpisy
edložený ÚP je v souladu s obecn platnými normami a p edpisy, které vstupují do územního
plánování z jiných obor .
ešení územního plánu není v rozporu s cíli aktualizované státní politiky životního prost edí R.
5.2. Stanoviska dot ených orgán a ostatních orgán
Spole ná jednání o návrhu ÚP – stanoviska dot ených orgán byla vesm s souhlasná. Požadavky Krajského ú adu kraje Vyso ina, OVLHZ, editelství silnic a dálnic R (pov eno
MD R) byla zapracována do návrhu ÚP.
Ve ejné jednání o návrhu ÚP – po izovatel ve stanovené lh
obdržel stanoviska 8
dot ených orgán (Ministerstvo ŽP – odbor výkonu státní správy VII, Ú ad pro civilní
letectví R, Obvodní bá ský ú ad v Brn , Ministerstvo zdravotnictví R, MÚ Nové M sto
na Morav – odbor dopravy, R – Ministerstvo obrany – VUSS Pardubice, KrÚ kraje
Vyso ina – odbor LVHZ – z hlediska vodního hospodá ství, KrÚ kraje Vyso ina – odbor
LVHZ – z hlediska lesního hospodá ství, Správa železni ní dopravní cesty, Státní ú ad
pro jadernou bezpe nost, editelství silnic a dálnic R). Všechna stanoviska byla souhlasná,
pouze ve stanovisku krÚ kraje Vyso ina, odbor LVHZ, lesní hospodá ství je stanovena
podmínka k lokalit . 14 – v této lokalit je p ípustný pouze objekt vleku, nejsou p ípustné
další doprovodné stavby – v rámci ÚP je rozhodující za azení do ploch s rozdílným
zp sobem využití a p ípadné st ety se státní správou na úseku lesního hospodá ství je nutno
ešit v rámci dalších stup
ízení (územní apod.).
Dále ve stanovisku editelství silnic a dálnic R je požadavek, aby v textu bylo zapracováno, že „koridor (dopravní) je vymezen pro umíst ní p eložky silnice I/19 v etn všech souvisejících staveb a p eložek sítí, nejsou zde p ípustné jiné stavby, které p ímo nesouvisí se
stavbou p eložky silnice I/19“ – v textu dohody ve v ci stanoviska SD R Brno pro spole né jednání s dot enými orgány k návrhu územního plánu Rad ovice ze dne 5. 5. 2009
(jednání se uskute nilo v zasedací místnosti odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního ádu M Ú Nové M sto na Morav ) je mj. uvedeno, že vymezený koridor
nebude vyzna en jako plocha pro dopravu, v tomto smyslu je tedy nutno respektovat ve vymezených koridorech za azení do ploch s rozdílným zp sobem využití a p ípadné st ety se
zám ry SD R je nutno ešit v rámci dalších stup
ízení (územní apod.).
6.

Vyhodnocení spln ní zadání
Požadavky zadání územního plánu jsou spln ny. Požadavky krajského ú adu kraje Vyso ina orgánu ochrany ZPF jsou ešeny resp. od vodn ny v kapitole 9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk na p dní fond.
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty
7.1. Zd vodn ní ešení
Plochy se zm nou v území
Ke zm nám v území dochází p edevším v souvislosti s pot ebami zajišt ní ploch pro bydlení
v rodinných domech (kód BR), ploch ob anského vybavení (kód Od, Oz, Oc), ploch výroby drobné
(kód VD), ploch sportovn rekrea ních (kód SR), ploch ve ejných prostranství (kód VP), ploch
zelen izola ní (kód ZI) a ploch dopravní infrastruktury (kód DSk, DSp).
V ÚP dochází zárove ke zvýšení zastoupení ploch trvale travních porost v neprosp ch ploch
orné p dy. Do ploch ostatních se zm nou v území adí ÚP obnovu ú elové cesty.
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Plochy bydlení v rodinných domech (BR). Uvažována je výstavba jednobytových dom .
ozna ení
ploch
2
3
8
9
10

vým ra (ha)
plochy
plochy BR
0,19
0,19
1,47
1,31
0,13
0,13
1,30
1,30
2,58
2,00
5,18

po et byt
(odhad)
1
7
1
8
13
30

pozn.
0,05 ha = plocha ZI, 0,11 ha = plocha VD

0,58 ha = plocha SO

Plochy smíšené obytné (SO)
ozna ení
ploch
10

vým ra (ha)
plochy
plochy SO
2,58
0,58

po et byt
(odhad)
2

pozn.
2,00 ha = plocha BR

Retrospektivní p ehled po tu obyvatel a byt v obci
rok
obyvatel
byt
obyv./byt

1961
317
74
4,28

1970
301
74
4,07

1980

1991

333
101
3,30

339
108
3,01

2001

2004

výhled

330
101
3,68

319
102
3,13

350
130
2,69

Územní plán vytvá í p edpoklady pro výstavbu až 32 nových bytových jednotek (30 b. j.
na plochách BR a 2 b. j. na plochách SO). Zárove je t eba uvažovat s odpadem cca 3 bytových
jednotek. Uvažovaný celkový p ír stek bude init 29 b. j.
Plochy ob anského vybavení
ozna ení
plochy
1
6
11

plochy
0,49
0,08
1,46

vým ra (ha)
plochy Oc
plochy Od
0,08
0,31

0,08

0,51

plochy Oz

pozn.
0,18 ha = plocha VP

0,49
0,49

0,97 ha = plocha VP

Plochy ve ejných prostranství
ozna ení
plochy
1
4
5
11

vým ra (ha)
plochy
plochy VP
0,79
0,18
0,72
0,34
0,31
0,31
1,46
0,97
1,87

pozn.
0,31 ha = plocha Od
0,38 ha = plocha DSk
leso stávající silnice III. t ídy v zastav ném území
0,49 ha = plocha Oz

V tabulkovém p ehledu jsou uvedena pouze ve ejná prostranství, která jsou vyzna ena jako
samostatná funk ní plocha.
Nejsou zde tedy vyzna ena ve ejná prostranství, která mohou být sou ástí nápln jejich ploch
s r zným zp sobem využívání.
Plochy dopravní infrastruktury silni ní
ozna ení
plochy
4
12
16

plochy
0,72
0,43
4,73

vým ra (ha)
plochy DSk plochy DSp
0,38
0,43
4,73
5,11
0,43

pozn.
0,34 ha = plocha VP
plocha pro obchvat sil. I/19
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Plochy sportovn rekrea ní
ozna ení
plochy
13
14

vým ra (ha)
plochy
plochy SR
0,89
0,89
2,22
2,22
3,11

pozn.
plocha navazující p ímo na stávající sjezdovku
plocha pro plánovanou sjezdovku (lyža ský svah)

Plochy výroby drobné
Jsou vymezeny v rozsahu plochy, na které probíhá výstavba výrobního a skladovacího objektu –
sou ást zastavitelné plochy . 3.
Plochy technické infrastruktury
Je vymezena pouze pro pot eby výstavby nové trafostanice TS 22/0,4 kV.
Plochy zelen izola ní
Krom plochy zelen izola ní odclo ující plochu VD od plochy BR (plocha . 3) jsou plochy ZI
vy len ny na výrobních plochách stávajících zem lských areál .
Plochy zem lské, trvale travní porosty
Jsou navrženy na orné p
z d vodu zvýšení vsaku deš ové vody a z d vodu zvýšení
ekologické stability území.
Ve ejná infrastruktura
Dostupnost ob anské vybavenosti na místní úrovni je dobrá, uvažovaným zvýšením po tu obyvatel v sídle jsou dány p edpoklady pro její zachování. Nadále je uvažováno s tím, že MŠ a ZŠ budou sloužit i d tem z Ji íkovic. Navíc se v ÚP navrhuje plocha pro kapli.
Problematika dopravní infrastruktury je ešena úpravou návrhových parametr pr tahu silnice
I/19 s ešením pohybu p ších, v cílové fázi pak výstavbou obchvatu. Z hlediska celkové koncepce
rozvoje sídla se uvažuje s odklon ním pr jezdné dopravy do Ji íkovic z centrální ásti obce na západní okraj sídla. Tato zm na mimo jiné p isp je k výhodn jšímu napojení sídla Rad ovice na budoucí obchvat silnice I/19.
V oblasti zásobení pitnou vodou není t eba koncep ních zm n. Koncepce likvidace splaškových vod sm uje do vybudování nové splaškové kanalizace s napojením na OV v Novém M st
na Morav . Oproti PRVKÚK Vyso ina ÚP upravuje trasu hlavního kanaliza ního sb ra e Rad ovice – Slavkovice do kratšího a p ím jšího koridoru.
Energetická za ízení se považují za stabilizovaná s úpravou umíst ní stávající trafostanice
a možností výstavby další TS na severním okraji sídla. Elektronická za ízení jsou ve stabilizovaných trasách, krom dálkového kabelu zasahujícího zejména do zastavitelných ploch . 3, p íp. 9
neomezující rozvoj obce.
Nové inženýrské sít budou vedeny pod ve ejnými plochami (nap . zelené pásy p i komunikacích), u stávajících pozemk zatížených b emenem sítí tech. infrastruktury (zvl. místní) vytvá et
edpoklady pro získání t chto pozemk do vlastnictví obce. Ke vzdušným stavbám (el. vedení)
musí být zachován volný p ístup dle požadavk provozovatele. Žádoucí je slu ování inženýrských
sítí do obslužných koridor .
Systém nakládání s odpady je na dobré úrovni se znatelným trendem postupného poklesu produkce odpad s dobrou mírou separace.
Stávající ve ejná prostranství jsou akceptována, v územním plánu se navrhují ve ejná prostranství nová.
Uspo ádání krajinného prostoru
Krajinný prostor je územním plánem vnímán v souvislostech historického vývoje krajiny, daných p írodních podmínek i podmínek spole enských. Územním plánem jsou akceptovány p ítomné znaky mající zejména rozm r p írodní, kulturní nebo historický. Znaky pozitivní jsou chrán ny,
znaky negativní se snaží ÚP odstranit anebo potla it – zmírnit.
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Požadované aktivity na Harusov kopci (rozvoj Ski areálu Nové M sto na Morav ) spojené
s odlesn ním pro výstavbu sjezdovky mohou být provázeny jistými rozpory ve vnímání p ijatelnosti
zám ru zejména ve vazb na estetickou hodnotu krajiny. Na základ sou asných znalostí a možností, kterými disponuje územní plán, je zám ry možno hodnotit za p ijatelné, pokud budou jediné.
D ležitým aspektem ÚP je stírání ostrých p echod urbánního prost edí do volné krajiny, obnova polní cesty a dosadba doprovodné zelen p i p írodních a um lých liniových prvcích. V souladu
s požadavky lesních hospodá ských plán je t eba v lesích zajistit alespo minimální podíl meliora ních a zpev ujících d evin sm ujících k uvád ní koncepce ÚSES v život.
Územní plán zamezuje rozši ování zastav ného území objekty rodinné i hromadné rekreace.
Ve zcela ojedin lých a zd vodnitelných p ípadech lze ve volné krajin p ipustit výstavbu objekt
pro zem lskou prvovýrobu, p ípadn lesní výrobu i objekt souvisejících s ochranou životního
prost edí.
Územní systém ekologické stability
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP MMR a ŽP R, K ÚP VÚC kraje
Vyso ina, generelu ÚSES pro území okresu Ž ár nad Sázavou, Ageris, Brno, 2002.
Nadregionální a regionální ÚSES, biogeografická diferenciace
Východní ástí ešeného území prochází regionální biokoridor RK 1378 (ve svých úsecích
1378a-1378d), který vychází z regionálního biocentra RBC 314 - Petrovice (antropicky podmín né,
kontaktní, konektivní, kombinované, heterogenní, reprezentativní, vodní a mok adní, travinný,
ovinný, lesní) a ústí do regionálního biokoridoru RK 1372, který se již na území nevyskytuje.
Regionální biocentrum RBC 314 Petrovice se nachází v jižní ásti katastru p i hranicích s k.ú.
Slavkovice.
tšina ešeného území náleží do biogeografického regionu 1.65 - Ž árský bioregion, menší
ást na jihovýchod území spadá do biogeografického regionu 1.50 - Velkomezi ský bioregion.
Místní ÚSES
V trase regionálního biokoridoru RK 1378 (antropicky mírn podmín ný, homogenní,
kombinovaný, lesní, travinný, k ovinný, souvislý, modální) jsou vložena dv lokální biocentra:
LBC Šibenice (antropicky mírn podmín né, reprezentativní, jednoduché, homogenní, lesní,
konektivní, kontaktní) nacházející se na stejnojmenném vrchu a LBC Harusák (antropicky mírn
podmín né, reprezentativní, jednoduché, homogenní, lesní, konektivní, kontaktní) zastupující
acidofilní bu iny na Harusov kopci. LBC Obecnice (antropicky podmín né, reprezentativní,
kombinované, lesní, k ovinné, travinné, izolované áste
však konektivní, centrální) vyskytující
se na hranicích s k.ú. Ji íkovice je lokálním biokoridorem LBK 4 (antropicky mírn ovlivn ný,
heterogenní, kombinovaný, lesní, travinný a k ovinný, kontrastní) napojeno na regionální
biokoridor RK 1378. Soustavou dvou soub žných lokálních biokoridor LBK 2 (antropicky
podmín ný, heterogenní, kombinovaný, travinný a mok adní, k ovinný, souvislý, modální)
v podmá ených polohách a LBK 3 (antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, travinný,
áste
lesní a k ovinný, p erušovaný, modální) reprezentující spole enstva normální hydrické
ady je LBC Obecnice napojena na hydrofilní zamok enou adu prvk MÚSES, které kopírují tok
Slavkovického potoka. Základem je LBC Horní Slavkovický potok (antropicky mírn podmín né,
reprezentativní, kombinované, lesní, vodní a mok adní, konektivní, centrální) vymezující údolní
jasanovo-olšové luhy. Ze severu do biocentra vchází LBK 1 (antropicky mírn ovlivn ný,
heterogenní, kombinovaný, vodní a mok adní, travinný a k ovinný, souvislý, modální), od jihu
vybíhá LBK 5 (antropicky mírn podmín ný, reprezentativní, heterogenní, kombinovaný, lesní,
vodní a mok adní, travinný a k ovinný, souvislý, modální) procházející podél Slavkovického
potoka a ústí do LBC Pod tratí (antropicky mírn ovlivn né, reprezentativní, homogenní,
kombinované, vodní a mok adní, travinné, k ovinné, konektivní, kontaktní), které se nachází
na jihozápad od obce.
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Územní systém ekologické stability je nutno považovat za dlouhodobý proces a jeho realizaci je
nutno chápat jako etapovitou strukturální p em nu krajiny. Systém ÚSES je závazn vymezen,
up esn ní hranic bude p edm tem další dokumentace - projekt , kde již budou ešena p ípadná
omezení vlastnických práv.
Vodní hospodá ství, povodí
V tší ást rozlohy obce (severn od silnice I/19 se nachází v CHKO Ž árské vrchy, což znamená i v chrán né oblasti p irozené akumulace vod).
Území obce je odvod ováno p ítoky Slavkovického potoka, který je p ítokem vodního toku
Bobr vka (Lou ka). íslo hydrologického po adí je 4-15-01-079. Ur eným správcem vodních tok
na území obce je Zem lská vodohospodá ská správa, oblast povodí Moravy a Dyje, pracovišt
ár nad Sázavou. ešení územního plánu nep edpokládá dot ení vodních tok . Pro pot eby údržby vodote í jsou respektovány volné manipula ní plochy v ší i 6 m od b ehové hrany.
Území obce spadá do PHO 3° vodárenského odb ru Brno – Svratka – Pisárky.
Krom vod tekoucích se na k. ú. Rad ovice nachází tyto vodní plochy:
Název VN
Mikeš v rybník
obecní rybník
bezejmenný rybník
bezejmenný rybník

parcela .
335
35/1
92
93

vým ra (m2)
5243
1746
737
268

majitel (uživatel)
soukromý
obec Rad ovice
soukromý
soukromý

Vsakování deš ových vod na pozemcích pro bydlení (v p ípad Rad ovice jen RD) bude spln no respektováním § 21 vyhl. . 501/2006 Sb. Zdržení deš ových vod na plochách ob anské vybavenosti, parkovišt i lyža ského svahu bude ešeno v samostatných projektech jednotlivých obcí.
V územním plánu se nep ipouští úpravy p dního fondu zp sobující zrychlený povrchový odtok
vody a snižující schopnost vsaku.
Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového uspo ádání
Území obce je len no dle stávajícího nebo požadovaného zp sobu využití na plochy
s rozdílným zp sobem využití. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití je znázorn no
v grafické ásti ÚP barevnou plochou, šrafou a písemnými znaky. V textové ásti ÚP jsou pak stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch s ur ením p evažujícího (hlavního) ú elu využití,
ípustného využití, nep ípustného využití, pop ípad i podmín
p ípustného využití.
P ípustné využití znamená optimální využití plochy, podmín
p ípustné využití zna í využití
plochy p ípustnou inností nenarušující funkci území jako celku. Nep ípustné využití znamená zakázaný zp sob využívání i využití. V kategorii nep ípustného využívání jsou uvedeny jen ty innosti, které by mohly vést k polemice, zda ta i ona innost je na ploše možná. Nejsou zde tedy
uvedeny všechny innosti stojící v jasném protikladu s ur ující funkcí plochy.
Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití jsou od sebe odd leny hranicí. Tuto hranici je
nutno považovat za hranici p im enou podrobnosti zpracování ÚP, m ítku mapového podkladu
a technickému provedení mapového podkladu a návrhu ÚP. Hranici je možno úm rn zp es ovat
v rámci zpracování regula ního plánu eventueln v rámci procesu územního rozhodování. Tímto
však nesmí být narušena urbanistická koncepce rozvoje území obce.
Dosavadní zp sob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému využití plochy s rozdílným
zp sobem využití dle ÚP lze trp t, pokud není narušen ve ejný zájem (§132, odst. 3, zák. .
183/2006 Sb.) a zde provád né innosti nepoškozují ŽP nad p ípustnou míru.
Územní plán vytvá í základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje území obce. Pro zachování a obnovu hodnot území stanoví ÚP podmínky (prvky) prostorového uspo ádání, které jsou
v podrobnosti p im ené územnímu plánu a které budou v len ny do procesu rozhodování v území.
Podmínky prostorového uspo ádání v etn podmínek ochrany krajinného rázu jsou vyjád eny p e-
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devším v textové ásti ÚP. Ve výkresové ásti ÚP omezen s ohledem na rozlišovací schopnosti
grafiky.
7.2. Vybraná varianta
Zpracování variant nebylo v zadání územního plánu požadováno. Nejedná se o území s nejednozna nou problematikou. ÚP je tedy vyhotoven invariantn .
7.3. Plochy s jiným zp sobem využití
Územní plán užívá i jiné plochy využití než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Jedná se o tyto plochy, které jsou symbolizovány kódy:
Kód ZI (plochy zelen izola ní) – tyto plochy jsou samostatn vymezovány zejména
z d vod zlepšení životního prost edí v sídle a dále z d vodu vhodn jšího p echodu zvl. výrobních ploch do volné krajiny.
Kód SR (plochy sportovn rekrea ní) – tyto plochy jsou vymezeny pro sportovn rekrea ní
využívání sklonitých ke sv tovým stranám p ízniv orientovaných svah . Jedná se p edevším o zimní aktivity.
Kód SP (plochy smíšené nezastav ného území p írodní) – jsou vyhodnoceny na základ
mapování biotop z let 2001 – 2003 v rámci prací sledujících za azení hodnotných území
do soustavy Natura 2000 a šet ení v terénu.
Kód SN (plochy smíšené nezastav ného území) – se vymezují p edevším u p d kultury
ostatní se stávající i potencionální ekologickou hodnotou.
Ob plochy SP a SN odpovídají ploše ur ené § 17 vyhl. . 501/2006 Sb., ale jsou s ohledem
na specifické podmínky dále podrobn ji len ny. Podrobn jší len ní lépe vystihující charakter
ploch je uplatn no u ploch s kódem O, s kódem DS a s kódem TI.
7.4. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území
Sídlo sestává ze dvou hlavních ástí. Severn od silnice I/19 se nachází p vodní osídlení, kdy
prostorové selské usedlosti obklopovaly náves, která byla pozd ji tém zastav na drobn jšími stavebními chalupnickými a objekty ob anského vybavení. Intenzita zastav ní historické ásti je vysoká s omezenou pr jezdností místních komunikací. Zastav ní jižn od silnice I/19 je až na p vodní
selskou usedlost charakterizováno stavbami RD na pravidelné parcelaci. Bez náležité koncep ní
rozvahy byl na severním okraji sídla založen areál JZD, který je dnes z ásti upravován pro pot eby
drobné výroby. Lze konstatovat, že nekoncep nost ve výstavb zem lských staveb (areál ) pokra uje dodnes.
Plochy zastav ných území roztroušených po krajin (zvl. na Harusov kopci) slouží pot ebám
rekreace, technické infrastruktury i rodinnému bydlení.
Plochy zastav ného území jsou považovány za plochy stabilizované. V plochách stabilizovaných
se bude jednat hlavn o rozvoj kvalitativní nevyvolávající zvláštní konflikty v území. Uvažuje se
zde p edevším s moderniza ními pracemi sm ujícími ke zlepšení standardu bydlení. Charakter
chto prací m že zejména spo ívat v p ístavb , resp. stavebních úpravách. Nadstavby se po bližším
posouzení p ipouští ve zcela ojedin lých p ípadech, kdy dochází k dopln ní podlažnosti ve vztahu
sousedním objekt m. Není zde uvažováno s plošnými asanacemi, nejsou zde vhodné plochy pro
estavbu. U zmín ného st ediska zem lské výroby (bývalý areál JZD) budou ešeny v rámci
modernizace p edevším jednozna né provozní vztahy, dopravní obslužnost objekt a dopln ní
st ediska zelení jak vnitroareálovou tak izola ní. Modernizace musí zárove sm ovat ke kultivaci
prost edí závodu.
7.5. Vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných ploch
V rámci návrhu územního plánu byly prov eny všechny plochy zastav ného území. Nalezené
disponibilní plochy v zastav ném území byly vymezeny pro vhodné funk ní využití. Další zvyšoSTUDIO P |
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vání koeficientu zastav ní jinými stavy zahuš ovací zástavby by vedlo k nevratné ztrát venkovského charakteru obce a identit obce, sídla.
ekro ení hranice zastav ného území má v podstat t i d vody, které lze uspokojit uvnit zastav ného území.
vysoké nároky zadání územního plánu na pot ebu ploch na bydlení
požadavek na vymezení plochy pro objekt sociální pé e pro seniory (DPS) v kvalitním
prost edí spjatým s p írodou
pokra ování v rozvoji Ski areálu Nové M sto na Morav dokompletováním lyža ských
svah vymezených v ÚP Nové M sto na Morav
8. Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj a informace, jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vliv na životní prost edí
V etap zadání územního plánu obce Rad ovice nebyla orgánem ochrany p írody a krajiny shledána nezbytnost komplexního posouzení vliv na životní prost edí dle zákona . 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prost edí a o zm
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní zák. .
93/2004 Sb., po doložení stanoviska p ísl. orgánu ochrany p írody dle § 45i odst. 1 zákona o ochrap írody a krajiny, v platném zn ní. Zájmy ochrany životního prost edí a ve ejného zdraví lze
prosadit standardními postupy podle zvláštních p edpis k ochran životního prost edí a jeho složek.
Územní plán je p edkládán v ešení, které omezuje nerovnováhu ve vzájemných vztazích mezi
ekonomickým, environmentálním a sociálním pilí em udržitelnosti.
Ur eny jsou tak podmínky ohleduplné k životnímu prost edí s dosta ujícími ve ejnými i soukromými službami, s úm rnými možnostmi rozvoje místní ekonomiky. Vytvo eny jsou p edpoklady pro rozvoj bytové výstavby a jiné ve ejné aktivity.
9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL
9.1. Dot ení ZPF
Vyhodnocení p edpokládaného odn tí ZPF v návrhu územního plánu Rad ovice je zpracováno
dle zákona . 344/1992 Sb., "O ochran zem lského p dního fondu" ve zn ní pozd jších zm n
a provád cí vyhlášky .13/1994 Sb.
Grafické znázorn ní dot ení ZPF je p ehlednou formou provedeno ve výkresové ásti
od vodn ní ÚP. Ve výkrese jsou uvedeny základní údaje o pozemcích, zúrod ující opat ení,
hranice zastav ného území a hranice zastavitelného území.
Údaje o druzích pozemk na k.ú. Rad ovice (ha):
Druh pozemku

vým ra (ha)

% zastoupení

orná p da
chmelnice
vinice
zahrady
ovocné sady
trvalé travní porosty
zem lská p da celkem
lesní pozemky
vodní plochy
zastav né plochy
ostatní plochy
nezem lská p da celkem
rozloha katastru celkem

184,97
7,05
80,15
272,17
77,35
0,85
5,82
30,45
114,47
386,64

47,84
1,82
20,73
70,39
20,00
0,22
1,51
7,88
29,61
100,00
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Souhrnná bilance zabíraných ploch (ha):
Lokalita

v ZÚO
0,49
0,19

1
2
3
4
5*
6*
7
8
9
10
11
12
13a
13b**
14**
15a
15b**
16

mimo ZÚO

celkem
0,49
0,19
1,47
0,72
0,31
0,08

1,47
0,31

0,41
0,31
0,08

vypušt na
0,13
0,35

0,13
1,30
2,58
1,46
0,43
0,74
0,15
2,22
0,20
0,06
4,73

0,95
2,58
1,46
0,43
0,74
0,15
2,22
0,20
0,06
4,59

0,14

2,10
15,16
17,26
Celkem
plochou jsou dot eny pouze pozemky druhu ostatní plocha
*
jedná se o lokalitu záboru PUPFL
**
Poznámka : plocha . 7 byla z ÚP vypušt na po ve ejném projednání na základ námitky vlastníka dot eného pozemku

Vyhodnocení záboru ZPF dle BPEJ (ha):
Lokalita 83401 83421 83424 83444 84068 85001 85011 86701

1
2
3
4
5*
6*
7
8
9
10
11
12
13a
13b**
14**
15a
15b**
16
Celkem

0,01

0,01

1,36

1,11

0,24

0,28
0,01
1,46
0,19
0,00
0,00
0,00
0,13
1,22
2,27
1,22
0,43
0,69
0,00
0,00
0,18
0,00
4,36

1,64

1,99

0,25

12,44

0,27
0,75
0,09

0,07
0,05

0,57
0,44

0,01

0,01
0,01
0,64
0,04

0,13
0,04

1,18
1,70
0,78

0,43
0,69

0,02

0,12

0,02

0,51
0,02

1,90

1,14
1,03

4,92

0,69

celkem
plochy
zpf

zast.
vodní
ostatní plocha plocha PUPFL celkem

0,21
0,18
0,01
0,50
0,31
0,08

0,04
0,31
0,24

0,02

0,06
0,37

0,49
0,19
1,47
0,72
0,31
0,08
0,00
0,13
1,30
2,58
1,46
0,43
0,74
0,15
2,22
0,20
0,06
4,73

2,80

17,26

0,01

0,04

0,05
0,15
2,22
0,02

1,95

0,06

0,01

plochou jsou dot eny pouze pozemky druhu ostatní plocha
*
jedná se o lokalitu záboru PUPFL
**
Poznámka : plocha . 7 byla z ÚP vypušt na po ve ejném projednání na základ námitky vlastníka dot eného pozemku

Klimatický region
Území obce se nachází v klimatickém regionu . 8, mírn chladným vlhkým s pr
tou 5 – 6 °C a pr
rným ro ním úhrnem srážek 700 – 800 mm.

rnou ro ní teploSTUDIO P |
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Hlavní p dní jednotky (HPJ)
ešením ÚP jsou dot eny tyto HPJ 34, 40, 50 a 67.
Rozbor ploch dle metodického pokynu MŽP R .j. 00LP1067/96 ze dne 1. 10. 1996:
BPEJ
83401
83421
83424
83444
84068
85001
85011
86701

ída ochrany
I.
I.
III.
V.
V.
III.
IV.
V.

plocha pro rozvoj (ha)
0,02
1,90
1,03
4,92
0,69
1,64
1,99
0,25

Celkem zábor ZPF
ostatní nebonitované plochy
zastav ná plocha nádvo í
vodní plochy
PUPFL

12,44

Celkem

17,26

1,95
0,06
0,01
2,80

Plochy (lokality) ur ené na provedení zm n v území
Lokalita . 1
Je ur ena pro rozvoj ob anského vybavení a z ízení ve ejného prostranství na plochách ttp a plochách kultury ostatní. Celá plocha je uvnit hranice ZÚ.
Lokalita . 2
Plocha uvnit hranice ZÚ je vymezena pro dostavbu objektu RD.
Lokalita . 3
Rozvojová plocha je z rozhodující ástí vymezena pro bydlení v rodinných domcích. Na menší
ásti cca 8 % vým ry lokality probíhá výstavba skladového objektu. Plocha je ze dvou stran vymezena ZÚ, ze strany t etí severovýchodní silnicí III. t ídy do Ji íkovic.
Z d vodu optimálního využití plochy zatížené b emenem dálkového kabelu a el. vedením VN 22
kV je pro plochu p edepsáno vyhotovení územní studie s ur ením postupu výstavby – etapizace.
Lokalita . 4
Je výrazn liniového charakteru a je ur ena pro novou trasu silnice III. t ídy do Ji íkovic (jde
o p emíst ní silnice z jádra sídla – viz. plocha . 5) z d vodu zlepšení životního prost edí i dopravních
parametr silnice. Sou ástí plochy jsou i nezbytná doprovodná ve ejná prostranství a p ístup do zelského areálu.
Lokalita . 5
Jedná se o sou asnou silnici III. t ídy v ZÚ do Ji íkovic, která po nezbytných úpravách na ploše .
4 p evezme funkci místní komunikace.
Lokalita . 6
Je ur ena pro dokompletování ob anské vybavenosti v obci – kaple.
Lokalita . 7
Vypušt na na základ námitky vlastníka pozemku v rámci ve ejného projednání.
Lokalita . 8
Na zahradách se umis uje jeden rodinný d m. Jedná se o místo v nejvyšší poloze ZÚ i ostatních
zastavitelných ploch (mimo Harus v kopec) kde je ješt možnost ešit tlakové pom ry ve vodovodní
síti.
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Lokalita . 9
Na ploše, která je ze dvou stran vymezená ZÚ a z jihovýchodní strany úvozem, se vymezuje plocha pro obytný soubor rodinných dom . P i severovýchodní hranici zastavitelné plochy se nachází
zbytky (základy) zem lských staveb z po átk kolektivizace zem lství. Pro optimální využití
plochy s prov ením etapizace je p edepsáno vyhotovení územní studie.
Lokalita . 10
Nejv tší zastavitelná plocha na území obce. Je ur ena pro obytný soubor rodinných dom . Z jihozápadní strany plocha navazuje na ZÚ a zahrady, které mají charakter sad (bílá plocha mezi hranicí
ZÚ a hranicí plochy . 10). Efektivn jšímu využití plochy brání RD, který byl bez hlubších rozvah
povolen na jižním, strategicky významném míst . Rovn ž pro tuto plochu je p edepsáno vyhotovení
územní studie, která hloub ji prov í využití plochy.
Lokalita . 11
V poloze mezi úvozovou cestou, po které je ešen p ístup k ploše . 10 i . 11, a mezí soub žnou
s touto cestou se navrhuje plocha pro d m s pe ovatelskou službou. Aby byly napln ny p ipomínky
Správy CHKO Ž árské vrchy k tomuto zám ru, nebo plocha se nachází v pohledov velmi exponované poloze, je sou ástí DPS i ve ejné prostranství s parkovou úpravou p írod blízkého provedení,
která stavební objekt p imykající se k hranici plochy . 10 zacloní. Výstavba objektu ob anského vybavení v tomto míst v takto koncipovaném pojetí bude mít tu výhodu, že zastaví „nekontrolovanou“
jednostrannou výstavbu RD podél jediné p ístupové cesty – viz. již provedená parcelace a jeden stojící d m.
Lokalita . 12
asto diskutovaná plocha. Na vrchu Šibenice jsou provozovány dva skokanské m stky, ke kterým
vede p ístupová cesta p i katastrální hranici. Stálým problémem je parkování vozidel návšt vník
i závodník . Proto byla vybrána pro parkovišt plocha p i druhé ú elové cest v okrajové poloze
BPEJ 83 421 mimo ZPF s vloženými investicemi. Jižn jšímu umíst ní brání nejasnosti s ešením silnice ve sm ru Ž ár nad Sázavou – nemocnice a docházkové vzdálenosti k m stk m, severn jšímu
pak existence lokálního biocentra vloženého do regionálního biokoridoru. Plocha . 12 umož uje p ístup po ú elové cest i z Rad ovic. Vzhledem k turisticky atraktivnímu regionu bude parkovišt využíváno celoro .
Lokalita . 13
Je ur ena pro rozší ení sjezdovky na Harusov kopci. Plocha se d lí na ást 13a a 13b. ást 13a je
záborem ZPF. Plocha severozápadním okrajem navazuje na ZÚ, které tvo í svah sjezdovky. Plocha
13a je obklopena ze dvou stran lesem, je zna
svažitá pro pot eby zem lské výroby postradatelná.
Lokalita . 14
Jedná se o plochy PUPFL.
Lokalita . 15
Ur ena pro obnovu polní a lesní cesty obsluhující severozápadní ást katastru obce. Plocha 15a je
plochou ZPF, plocha 15b je plochou PUPFL.
Lokalita . 16
Silnice I/19 je za azena do Páte ní silni ní sít kraje Vyso ina. Pr chod silnice zastav ným územím vykazuje hrubé závady dopravní, hygienické, ohrožena je bezpe nost všech ú astník silni ního
provozu. Obchvat obce je prov en vyhledávací studií silni ního tahu I/19, kterou po ídilo SD R
a p evzaly ZÚR kraje Vyso ina.
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Plochy rezervní
Plocha R1
Je vymezena mezi koridory stávající sil. I/19 a obchvatu sil. I/19 (dle ZÚR kraje Vyso ina)
pro ešení dopravního napojení sil. III/35315 na sil. I/19.
Plocha R2
Je ur ena pro možnou bytovou výstavbu v RD. Za azení plochy do ploch zastavitelných brání
nevyjasn nost zám ru v dalším využívání areálu zem lské výroby. Budou zde innosti s negativním vlivem na obytnou pohodu i ne?
Plocha R3
Ur ena pro možnou výstavbu RD. Využití plochy jako plochy zastavitelné je podmín no n kolika
faktory:
rozhodnutím o realizaci obchvatu silnice I/19
prov ením využitelnosti území z hlediska p írodních hodnot území
prov ením možnosti dopravní obsluhy a obsluhy technickou infrastrukturou, zejména napojením na kanaliza ní sb ra e (jiné povodí)
Plocha R4
Je vymezena pro vhodn jší a dopravn bezpe
rav na silni ní sí .

jší napojení nemocnice v Novém M st na Mo-

Dot ení kultur v záboru ZPF
lokalita

1

2
3

4

íslo
parcely

vým ra
celé parcely
(ha)

druh pozemku

lokalita

102/1
102/2
103
104/3
104/4
267
359/4
272
273
274
386/1
386/2
386/11
389
72
73/4
74
75
76/3
76/4
76/5
76/6
76/8
76/9
77
79/10
91
92
93
94
98/4

0.09
0.13
0.03
0.19
0.09
0.18
0.32
0.21
0.21
0.11
7.20
0.12
2.61
0.02
0.08
0.03
0.06
0.10
0.02
0.07
0.04
0.00
0.02
0.00
0.20
0.00
0.07
0.07
0.03
0.08
0.09

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha
orná p da
zahrada
zahrada
zahrada
orná p da
orná p da
orná p da
ostatní plocha
ostatní plocha
zastav ná plocha
zastav ná plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
vodní plocha
zastav ná plocha
ostatní plocha

9

10

íslo
parcely

vým ra celé
parcely
(ha)

druh pozemku

184
185
186
188
189
443/1
444
445
446
193
286/2
448/1
448/5
449/1
449/2
449/4
459/1
461/1
461/2
461/5
473/3
473/4
473/5
473/6
473/9
473/10
473/11
473/14
474/2
474/3
474/6

0.11
0.15
0.01
0.04
0.04
5.28
0.85
0.02
0.01
0.06
0.01
0.18
0.18
0.24
0.03
0.0
1.75
0.02
0.13
0.05
0.09
0.12
6.40
0.11
0.01
0.17
0.19
0.07
0.01
0.00
0.02

trvalý travní porost
trvalý travní porost
zastav ná plocha
ostatní plocha
trvalý travní porost
orná p da
trvalý travní porost
zastav ná plocha
zastav ná plocha
trvalý travní porost
ostatní plocha
orná p da
orná p da
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná p da
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná p da
orná p da
orná p da
orná p da
orná p da
orná p da
orná p da
orná p da
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
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lokalita

5*

6*

7
8

*
**
***

íslo
parcely

vým ra
celé parcely
(ha)

druh pozemku

101/1
101/16
102/1
102/2
103
104/3
104/4
267
268/4
269/5
275/1
275/2
275/3
277
278
279/1
386/1
386/2
123/2
123/3
123/4
227/24
227/30
35/2
36/1

0.09
0.04
0.09
0.13
0.03
0.19
0.09
0.18
0.02
0.04
0.02
0.01
0.04
0.03
0.05
0.47
7.20
0.12
0.00
0.27
0.02
0.00
0.34
0.02
0.04

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zahrada
ostatní plocha
orná p da
trvalý travní porost
trvalý travní porost
orná p da
orná p da
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

36/2

0.02

ostatní plocha

lokalita

11

12
13a

13b**
14**
15a

plocha byla z ÚP vypušt na po ve ejném jednání na
základ námitky vlastníka pozemku

433/1
433/2
434/1

0.06
0.00
0.06

zahrada
zahrada
zahrada

15b
16***

íslo
parcely

vým ra celé
parcely
(ha)

druh pozemku

475/2
475/4
473/12
474/1
474/7
475/2
475/3
475/6
475/10
476/1
489/2
489/3
480/4
465/1
465/2
466
467/2
454/8
454/12
454/6
454/27
373/11
377/5
380/2
386/8

0.19
0.01
1.19
0.13
0.02
0.19
0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
0.00
0.43
0.03
0.65
0.05
0.03
0.22
0.03
0.37
2.66
0.04
0.02
0.00
0.12

ostatní plocha
ostatní plocha
orná p da
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná p da
orná p da
orná p da
orná p da
orná p da
ostatní plocha
orná p da
PUPFL
PUPFL
PUPFL
PUPFL
orná p da
trvalý travní porost
ostatní plocha
orná p da

387/2

0.01

trvalý travní porost

388/1
388/2
375/14

0.00
0.01
0.06

ostatní plocha
ostatní plocha
PUPFL

plochou jsou dot eny pouze pozemky druhu ostatní plocha
jedná se o lokalitu záboru PUPFL
jedná se o liniovou stavbu, pro kterou dot ení parcel nebylo zjiš ováno

Investice do p dy
Na území obce je provedeno odvodn ní pozemk a zcelení ploch ZPF do v tších p dních blok –
na jihu a západ k. ú. Zám ry pot ebné pro územní rozvoj obce se odvodn ných ploch nedotýkají
(pouze obnova polní cesty), nedochází ke vstupu zastavitelných ploch do ucelených p dních blok .
Areály a stavby zem lské výroby
Jedná se o p vodní zem lský areál na severním okraji sídla a nov budované za ízení soukromého zem lce na západním okraji sídla. Oba areály ÚP respektuje.
Uspo ádání ZPF
V k.ú. Rad ovice nebyly ve smyslu zákona o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech
zahájeny komplexní pozemkové úpravy.
Etapizace výstavby
Postup výstavby na plochách . 3, 9, 10 a 11 bude ov en územní studií, která bude podmínkou
pro rozhodování v území. Ostatní plochy, krom rozší ení sjezdovky, m žeme charakterizovat jako
dostavbu sídla.
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Dopravní pom ry
Návrhem ÚP nedojde k narušení sou asné sít polních cest. Západní ást k.ú. bude mít zlepšenou
obsluhu polností obnovením polní cesty.
Územní systém ekologické stability
Na území se nachází regionální a lokální ÚSES. Krom lokálního biokoridoru v západní ásti
k.ú. se jedná o prvky ÚSES funk ní resp. áste
funk ní. Pro zajišt ní fungujícího systému není
nutné odnímat ZPF, ale pouze upravit zp soby hospoda ení na ZPF.
Variantní ešení
Nebylo v zadání ÚP uplatn no. Z hlediska udržitelného rozvoje lze navržené ešení ÚP
i spln ní podmínek zadání ÚP považovat za optimální.
Využití ploch zastav ného území
Na pom ry venkovského osídlení je zastav né území (mimo západní ásti) intenzivn
zastav no. V západní ásti sídla se nachází n kolik volných ploch, které jsou využity pro výstavbu
RD, rozvoj ob anské vybavenosti a ve ejných prostranství. Zvláštním p ípadem je plocha ttp, která
je pod areálem zem lského družstva tém zcela obklopena hranicí ZÚ. Tento trvalý travní porost
je a p edpokládá se, že i nadále bude, sloužit jako výb h pro n kolik chovných ovcí z p ilehlé
usedlosti.
Záv r
Napln ní požadavk zadání ÚP nebylo možno uskute nit v zastav ném území. P i výb ru
zastavitelných parcel bylo postupováno zodpov dn se zohledn ním p írodních podmínek i pot eb
obce, obyvatel a zájm dot ených orgán .
K návrhu ÚP Rad ovice vydal Krajský ú ad kraje Vyso ina, odbor ŽP, odd lení ochrany ZPF,
v rámci spole ného jednání souhlasné stanovisko viz. .j. KUJI 11025/2009 a OZP 1116/2007
ze dne 4. 3. 2009.
Plošn nejvyšší dot ení p d I. t ídy ochrany je u plochy . 3. Do vým ry 0,75 ha je zahrnuta
i výrobní plocha o ploše cca 1200 m2, která je p ed dokon ením. Vlastní navržený zábor ZPF iní
0,75 ha – 0,12 ha = 0,65 ha. P dy I. t ídy ochrany v této ploše pronikající podél silnice a zahrad
(IV. t ída ochrany) k zastav nému území jsou omezen
p ístupné k zem lskému
obhospoda ování.
K druhému významnému dot ení p d I. t ídy ochrany dochází u plochy . 12. Zde je t eba
ipomenout jedine nou, strategicky výhodnou polohu plochy ve vztahu ke Ski areálu, p írodním
podmínkám a dostupnosti ploch (poloha p i ú elové cest ) bez nutnosti výstavby p ístupové cesty
a narušení organizace ZPF.
9.2. Dot ení PUPFL
K dot ení PUPFL dochází v souvislosti s dokompletováním Ski areálu v Novém M st
na Morav , hlavn pro pot eby sjezdového lyžování. Navržené zám ry jsou uplatn né v platném
územním plánu Nového M sta na Morav .
K zásahu do PUPFL dochází u lokalit . 13b, 14, 15b dle výkresu P edpokládaný zábor p dního
fondu v od vodn ní územního plánu. Jde o výkres O3. Plošné bilance jsou v tabulkové ásti
edchozí kapitoly 9.1.
Popis jednotlivých ploch (lokalit) dot ení PUPFL
Plocha . 13b
Nachází se pod plochou zastav ného území, které slouží jako lyža ský svah. Pozemek je za ízen
LHO Nové M sto na Morav – platnost 2007 – 2016 jako porostní skupiny 140 Dh 505 bezlesí se
zp sobem využití - sjezdovka. D vodem pro vyjmutí z PUPFL je pot eba dobudování infrastruktury.
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Plocha . 14
Je uvažována pro výstavbu nové sjezdovky spl ující technické a bezpe nostní požadavky
moderního sjezdového lyžování na sportovn rekrea ní úrovni. Z hlediska záboru PUPFL je t eba
plochu lenit na dv ásti. ást horní p i komunikaci k telekomunika nímu za ízení a ást spodní
(pod horní ástí).
Horní ást – pozemek je za ízen v LHO Nov M sto na Morav , platnost 2007 – 2016 jako
porostní skupina 140 DC00, v k 0 – holina, lesní typ 6S2, hospodá ský soubor
551, kategorie 10 – les hospodá ský.
Spodní ást – v sou asn platné LHO není lesní pozemek za ízen. V lesním hospodá ském
plánu pro období 1997 – 2006 za ízen jako porost 742 D09, v k 90 let,
zakmen ní 10, SM 100 %, bonita 29, lesní typ 6K6, hospodá ský soubor 531,
kategorie 10 – les hospodá ský.
Plocha . 15b
Jedná se o obnovu lesní cesty navazující na plochu 15a (obnova polní cesty). Ú elem je
zlepšení obslužnosti pozemk p dního fondu v severozápadní ásti k.ú. Rad ovice. Komunikace
bude ší ky max. 4 m a nebude se jednat o vyjímání z PUPFL.
Variantní ešení
Hledání variant ešení pro specifické podmínky zadání by nebylo smysluplné, nebo jde
o pokra ování zám
schválených v platném ÚPO Nové M sto na Morav (lyža ské svahy).
Plocha . 15 je obnovou lesní cesty navazující na sí ú elových cest v krajin .
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
V rámci ve ejného projednávání návrhu územního plánu Rad ovice (ve ejné projednání se
konalo dne 12. 11. 2009) byly uplatn ny následující námitky (popis námitky, rozhodnutí o námitce,
od vodn ní):
Pan Jan Svoboda, Rad ovice 1 jako spoluvlastník pozemku p. . 76/4 v k. ú. Rad ovice
nesouhlasí s vymezením nové trasy silnice III. t ídy ve sm ru na Ji íkovice p es výše uvedený
pozemek.
Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje
Od vodn ní: Nov navržená trasa silnice III/35315 tímto situováním lépe vyhovuje budoucímu
uspo ádání silni ní sít v urbanizované ásti obce a p ilehlému prostoru (zvl. po realizaci p eložky
sil. I/19). V ÚP Rad ovice se jedná o plochu nesoucí ozna ení . 4, pro kterou v podmínkách
využití území bude stanovena pot eba vyhotovení dopravní studie s ešením navazujících
souvislostí. Pro zajišt ní komplexnosti bude do ešení této studie zahrnuta i plocha p estavby . 5.
Pan Lukáš Zají ek, Rad ovice 71 jako vlastník pozemku p. . 198 v k. ú. Rad ovice nesouhlasí se
za azením výše uvedeného pozemku do zastavitelné plochy . 10 a požaduje, aby plocha z stala
v sou asném za azení.
Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje
Od vodn ní: Dot enému pozemku z stává p vodní za azení do ploch s rozdílným zp sobem
využití a nejedná se o podstatnou úpravu.
Pan Martin Košík, Rad ovice 7 jako vlastník pozemku p. . 425/2 v k. ú. Rad ovice nesouhlasí se
za azením ásti výše uvedeného pozemku do plochy . 7 (plochy ve ejných prostranství) z d vodu
jiného podnikatelského zám ru na tomto pozemku.
Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje
Od vodn ní: P edm tná ást výše uvedeného pozemku z stane za azena jako zbývající ást výše
uvedeného pozemku (plochy zem lské – trvalé travní porosty), nejedná se o podstatnou úpravu.
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Pan Radek Trödler, Rad ovice 17 jako vlastník pozemk p. . 219/1, p. . 297, p. . 304, p. . 305
v k. ú. Rad ovice nesouhlasí se zamýšlenou variantou trasování komunikace p es výše uvedené
pozemky z d vodu, že není územním plánem ešeno a nezohled uje se p ístup k p ilehlým
pozemk m ve vlastnictví pana Radka Trödlera (pozemky d ležité pro hospoda ení – pasená zví ata
nyní voln procházejí na pastviny na pozemky pod kolejemi, což by v budoucnu bez z ízení
podchodu pro zví ata a obsluhu nebylo v bec možné).
Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje
Od vodn ní: Navržený up esn ný koridor dopravní infrastruktury dle Zásad územního rozvoje
kraje Vyso ina mezi stávající zástavbou a železni ní tratí (p eložka silnice I/19) z stává nadále
v návrhu územního plánu Rad ovice, protože je povinností v územních plánech obcí respektovat
zám ry za azené do ve ejn prosp šných staveb ve vydaných Zásadách územního rozvoje kraje
Vyso ina, které už nabyly ú innosti; zohledn ní p ístupu k p ilehlým pozemk m je záležitostí
íslušných dalších ízení dle zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu.
Pan Vojt ch Trödler, Rad ovice 46 jako vlastník pozemku (p. . 76/7 v k. ú. Rad ovice), p es
které je navržena silnice III. t ídy, nesouhlasí se za azením výše uvedeného pozemku do silnice III.
ídy z d vodu vzájemné kolize provozu na silnici III. t ídy a provozu ve vztahu k objektu
na pozemku p. . 74 v k. ú. Rad ovice.
Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje
Od vodn ní: Nov navržená trasa silnici III/35315 tímto situováním lépe vyhovuje budoucímu
uspo ádání silni ní sít v urbanizované ásti obce a p ilehlému prostoru (zvl. po realizaci p eložky
sil. I/19). V ÚP Rad ovice se jedná o plochu nesoucí ozna ení . 4, pro kterou v podmínkách
využití území bude stanovena pot eba vyhotovení dopravní studie s ešením navazujících
souvislostí. Tzn. i p ípadnými kolizemi mezi dopravou na budoucí silnici III. t ídy a dopravní
obsluhou p ilehlých nemovitostí. Aby byla zajišt na komplexnost ešení, bude sou ástí návrhu
zmín né dopravní studie i plocha p estavby . 5.
Pan Vojt ch Trödler, Rad ovice 46 jako vlastník pozemk (p. . 268/1, p. . 268/2 a p. . 268/3,
p. . 269/4 v k. ú. Rad ovice – myln uvedena p. . 269/5), p es které je navržena místní
komunikace, nesouhlasí se za azením výše uvedených pozemk do místní komunikace a požaduje
za adit tuto komunikaci do komunikací ú elových z d vodu p ístupu k zem lským objekt m
rodinné farmy (zvýšený provoz zem lských mechaniza ních prost edk a možnost kolize
s ostatními osobami).
Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje
Od vodn ní: V návrhu ÚP z stane p vodní za azení do ploch s rozdílným zp sobem využití.
Nejedná se o podstatnou úpravu, nedochází k zásahu do koncepce dopravního ešení obce.
Pan František Bláha, Rad ovice 4 jako vlastník pozemk p. . 423/1, p. . 284/1 a p. . 279/1
v k. ú. Rad ovice, na ásti kterých je navržena plocha ve ejných prostranství, nesouhlasí
s vymezením výše navržené plochy a požaduje plochu za adit do ploch výroby zem lské.
Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje
Od vodn ní: Problematika úzce souvisí s výhledovým uspo ádáním dopravního skeletu sídla
Rad ovice. Po ve ejném prostranství navrženém v ÚP se dopravn zp ístup ují pozemky
na severním okraji sídla, na kterých byl v minulosti bez jasného kompozi ního zám ru založen
zem lský areál. Dopravní zp ístupn ní této severní ásti sídla bude podrobn ji ov ováno
v požadované dopravní studii ploch p estavbových (pl. . 4 a 5 dle ÚP Rad ovice).
Vlastníci pozemk p. . 473/3, p. . 474/3, p. . 473/4, p. . 474/2, p. . 473/6, p. . 473/14,
p. . 474/6 a p. . 473/11 v k. ú. Rad ovice (Vladimír a Jana Šutekovi, Rad ovice; V ra
Klimentová, Lázn Touše ; Marie Jan , Sv tlá nad Sázavou; Zden k a Markéta Tulisovi,
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Rad ovice) požadují za adit výše uvedené pozemky do ploch smíšených obytných, nikoli do ploch
bydlení v rodinných domech.
Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje krom pozemk p. . 747/2, p. . 474/3 a p. . 747/6
Od vodn ní: U pozemk p. . 473/3, p. . 473/4, p. . 473/6, p. . 473/11 a p. . 473/14 nedochází
k zásadní zm
v za azení do ploch s rozdílným zp sobem využití, nejedná se o podstatnou úpravu
mající vliv na koncepci ÚP. Pozemky p. . 474/2, p. . 474/3 a p. . 474/6 jsou v ÚP vymezeny
pro plochy ve ejných prostranství, které z d vodu zachování dopravní dostupnosti rozvojových
ploch nelze m nit na plochy s rozdílným zp sobem využití – plochy smíšené obytné.
11. Vyhodnocení p ipomínek
V rámci ve ejného projednávání návrhu územního plánu Rad ovice (ve ejné projednání se
konalo dne 12. 11. 2009) byly uplatn ny následující p ipomínky (popis p ipomínky, rozhodnutí
o p ipomínce, od vodn ní):
Pan Josef Dvo ák, Rad ovice 93 jako vlastník pozemku p. . 489/1 v k. ú. Rad ovice požaduje
za adit ást plochy vymezené v ÚP do ploch rezervy pro bydlení (na výše uvedeném pozemku)
do návrhové plochy smíšené obytné.
Rozhodnutí o p ipomínce: p ipomínce se nevyhovuje
Od vodn ní: Zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech (p ípadn plochy smíšené
obytné) jsou vymezovány v dostate ných vým rách v jiných lokalitách (viz lokalita . 3, 9, 10).
Pan Jan Svoboda, Rad ovice 1 jako spoluvlastník pozemku p. . 359/3 v k. ú. Rad ovice
požaduje za adit ást výše uvedeného pozemku do ploch bydlení v rodinných domech.
Rozhodnutí o p ipomínce: p ipomínce se nevyhovuje
Od vodn ní: Zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech (p ípadn plochy smíšené
obytné) jsou vymezovány v dostate ných vým rách v jiných lokalitách (viz lokalita . 3, 9, 10).
Požadavek se navíc týká pozemk se složitou územn technickou problematikou.
Paní Jaroslava Slámová, Rad ovice 91 nesouhlasí s další existencí silnice I/19 ve stávající trase
es obytnou zónu obce z d vodu významn negativních dopad dopravy na životní prost edí
a obytnou pohodu. Pr h trasy zastav ným územím má nežádoucí vliv na bezpe nost všech
astník dopravy. Existence koridoru p i stávající silnici I/19 dále omezuje p ípadné využití
ilehlého území k této silnici. Z tohoto d vodu je nezbytné jednozna
preferovat p eložení I/19
v jižní poloze dle ešení územního plánu.
Rozhodnutí o p ipomínce: p ipomínce se vyhovuje áste
Od vodn ní: Navržený up esn ný koridor dopravní infrastruktury dle Zásad územního rozvoje
kraje Vyso ina podél stávající trasy silnice I/19 (dále jen dopravní koridor) nelze z návrhu
územního plánu Rad ovice vy adit, lze jej pouze up esnit – takto navržený dopravní koridor je už
výsledkem procesu up esn ní v rámci projednávání územního plánu Rad ovice na spole ném
jednání s dot enými orgány. Navržený up esn ný koridor dopravní infrastruktury dle Zásad
územního rozvoje kraje Vyso ina mezi stávající zástavbou a železni ní tratí (p eložka silnice I/19)
stává nadále v návrhu územního plánu Rad ovice, protože je povinností v územních plánech obcí
respektovat zám ry za azené do ve ejn prosp šných staveb ve vydaných Zásadách územního
rozvoje kraje Vyso ina, které už nabyly ú innosti; vlastní realizace t chto zám
je podmín na
zejména složitostí p ípravy území (v etn projektové p ípravy) a zajišt ním finan ních prost edk .
Pan Jan Trödler, Rad ovice 46 nesouhlasí se zahrnutím p eložky silnice I/19 mezi stávající silnici
a železni ní tra z d vodu zhoršení životního prost edí z hlediska hluku a exhalací z výfukových
plyn a ohledn pohybu d tí ze stávající zástavby.
Rozhodnutí o p ipomínce: p ipomínce se nevyhovuje
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Od vodn ní: Navržený up esn ný koridor dopravní infrastruktury dle Zásad územního rozvoje
kraje Vyso ina mezi stávající zástavbou a železni ní tratí (p eložka silnice I/19) z stává nadále
v návrhu územního plánu Rad ovice, protože je povinností v územních plánech obcí respektovat
zám ry za azené do ve ejn prosp šných staveb ve vydaných Zásadách územního rozvoje kraje
Vyso ina, které už nabyly ú innosti.
Pan Vladimír Srnský, Rad ovice 21 vznáší p ipomínku ke koncepci likvidace splaškových vod
v obci Rad ovice, navrhuje, aby obec do budoucna uvažovala o vlastní, nap íklad biologické
(ko enové), istírn odpadních vod, která by s ohledem na p irozený spád kanalizace mohla být
umíst na u jižní hranice katastrálního území, což by bylo lepší ešení než dlouhé vedení kanalizace
na OV do Nového M sta na Morav (p es Slavkovice) s nutností erpání.
Rozhodnutí o p ipomínce: p ipomínce se nevyhovuje
Od vodn ní: Navrhované ešení v územním plánu Rad ovice odpovídá koncepci odkanalizování
obce navržené v platném Plánu rozvoje vodovod a kanalizací kraje Vyso ina. Prvním krokem,
který vede ke zm
Plánu rozvoje vodovod a kanalizací kraje Vyso ina musí být samostatné
technicko-ekonomické prov ení výhodnosti z ízení obecní OV. V p ípad prokazatelné
výhodnosti výstavby vlastní (obecní) OV je t eba Krajský ú ad kraje Vyso ina požádat o zm nu
Plánu rozvoje vodovod a kanalizací. Teprve pak je možno požadavek uplatnit v územn plánovací
dokumentaci.
Pan Vladimír Srnský, Rad ovice 21 ve své p ipomínce namítá nekoncep nost vymezení lokality
. 8 (ur ena pro výstavbu jednoho rodinného domu), která více vybo uje z p vodního koncep ního
zám ru – vymezení nových ploch pro bydlení v rodinných domech a rezervních ploch (lokality . 3,
9, 10, R2 a R3) je uspo ádáno tak, aby byl dodržen p vodní kruhový charakter celého zastav ného
území obce.
Rozhodnutí o p ipomínce: p ipomínce se nevyhovuje
Od vodn ní: Situování zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech . 8 se zásadn
nevymyká koncep nímu zám ru - vymezení nových ploch pro bydlení v rodinných domech
a rezervních ploch (lokality . 3, 9, 10, R2 a R3) tak, aby byl dodržen p vodní kruhový charakter
celého zastav ného území obce. Zastavitelná plocha . 8 je umíst na v zastav ném území
a ve sm ru do volné krajiny jsou nad plochou . 8 postaveny ješt další objekty.
Pan Martin Košík, Rad ovice 7 jako vlastník pozemku p. . 49/1 a p. . 49/2 v k. ú. Rad ovice
nesouhlasí se zakreslením výše uvedených pozemk jako místní komunikace; pozemek je zapsán
v LV jako ostatní plocha a je na n m vybudovaná jímka, která by mohla být p i v tší frekvenci
dopravy poškozena.
Rozhodnutí o p ipomínce: p ipomínce se nevyhovuje
Od vodn ní: Ve své podstat se jedná o p ipomínku bezp edm tnou, oba p edm tné pozemky
p. . 49/1 a p. . 49/2 v k. ú. Rad ovice jako ostatní plocha s využitím ostatní komunikace a jsou
v ÚP za azeny do stávající plochy s rozdílným zp sobem využití – plochy ve ejných prostranství.
V takto za azených plochách lze vymezovat zejména pozemky jednotlivých druh ve ejných
prostranství, pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky pro ve ejnou zele , návesních
prostor apod. Zabezpe ení proti poškození stávající jímky nesouvisí se za azením do ploch
ve ejných prostranství, je to záležitostí p íslušných ízení dle zákona . 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním ádu.
Paní Adéla Dvo áková, Rad ovice 90 jako vlastník pozemku p. . 454/3 v k. ú. Rad ovice
požaduje za adit ást výše uvedeného pozemku do ploch sportovn rekrea ních pro výstavbu
bobové dráhy s celoro ním provozem.
Rozhodnutí o p ipomínce: p ipomínce se nevyhovuje
Od vodn ní: V rámci spole ného jednání nedošlo k dohod s p íslušným dot eným orgánem.
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Pan Vojt ch Trödler, Rad ovice 46 jako vlastník pozemku p. . 359/11 v k. ú. Rad ovice
požaduje za adit ást výše uvedeného pozemku do ploch smíšených obytných.
Rozhodnutí o p ipomínce: p ipomínce se nevyhovuje
Od vodn ní: Nutnost pot ebného prov ení vhodnosti zám ru z hlediska kumulace n kolika druh
ilehlých funk ních ploch, el. vedení VN 22 kV i ochranného pásma zem. areálu.
Pan František Bláha, Rad ovice 4 jako vlastník pozemku p. . 279/1 v k. ú. Rad ovice, na ásti
které je stávající plocha trvale travních porost , požaduje plochu za adit do ploch výroby
zem lské.
Rozhodnutí o p ipomínce: p edm t p ipomínky lze ešit v rámci tohoto ÚP
Od vodn ní: Umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby lze realizovat
bez jakékoliv úpravy návrhu územního plánu v rámci podmín
p ípustné funkce ploch
zem lských – trvale travní porosty.
Pan František Bláha, Rad ovice 4 jako vlastník pozemku p. . 423/1/1 v k. ú. Rad ovice
požaduje za adit ást výše uvedeného pozemku (v rozsahu plochy R2) do ploch bydlení
v rodinných domech.
Rozhodnutí o p ipomínce: p ipomínce se nevyhovuje
Od vodn ní: Zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech (p ípadn plochy smíšené
obytné) jsou vymezovány v dostate ných vým rách v jiných lokalitách (viz lokalita . 3, 9, 10).
Stanislav a Jitka Humlí kovi, Ž ár nad Sázavou jako vlastníci pozemk p. . 473/7,
p. . 473/15, p. . 474/4, p. . 474/5 a p. . 473/8 v k. ú. Rad ovice požadují za adit výše uvedené
pozemky do ploch smíšených obytných.
Rozhodnutí o p ipomínce: p ipomínce se vyhovuje
Od vodn ní: Nejedná o podstatnou úpravu – nedochází k zásadní zm
v za azení do ploch
s rozdílným zp sobem využití.
Pou ení
Proti územnímu plánu Rad ovice, který je vydán formou opat ení obecné povahy, nelze podat
opravný prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb. správní ád v platném zn ní).

..........................................
Ing. František Dvo ák
starosta obce

........................................
Václav Fousek
místostarosta obce
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ÍLOHY

Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS, požadavky CO
Vymezení pojm
Limity využití území
Posouzení ŽP z hlediska negativních ú ink hluku z dopravy

íloha . 1

Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS, požadavky CO
a) Obrana a bezpe nost státu, požadavky HZS
ÚP respektuje radioreléový spoj RRS sm r vojenské správy. V trase paprsku se nep edpokládajíc
žádné stavební aktivity. Akceptován je prostor pro létání v malých a p ízemních nadmo ských
výškách, nebo je na území obce uvažováno pouze s nízkopodlažní zástavbou. Nejsou zde pozemky
ve vlastnictví R Ministerstva obrany, rovn ž vojenské inženýrské sít se zde nenachází. Silni ní
sí je stabilizována s p edpokladem zlepšení parametr silnic, zvlášt pak zlepšení pr jezdnosti
územím obce po výstavb obchvatu sil. I/19. Pro územní a stavební innost v ešeném území platí,
že p edem musí být s VUSS projednána výstavba nebytových objekt , objekt a staveb vyšších jak
15 m (což se týká VE), staveb vyza ujících elektromagnetickou energii, dálková vedení VN a VVN,
návrhy na zm ny využití území, dobývací prostory, z izování vodních d l, S PHM, dálková
kabelová vedení, nové trasy silnic v etn p eložek. P ipomínky i námitky nemá Regionální ú ad
Olomouc Centra vojenské dopravy ani Policie R - Správa Jihomoravského kraje, které na území
obce nemá svá za ízení, má zde sd lovací p ípadn optické sít .
Územní plán obce eší zp ístupn ní objekt pro požární techniku. Vodojem v obci vytvá í
dostate nou zásobu požární vody, nicmén vodní plochu na návsi je nutno zachovat a upravit
erpací místo. Nová zástavba si vyžádá rozší ení vodovodní sít . ÚP navrhuje provedení z PVC
trub s osazením požárních hydrant .
b) Požadavky CO
Ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Území obce není ohroženo pr lomovou vlnou ani záplavou. Na území obce není vyhlášeno
záplavové území.
Zóny havarijního plánování
Na území obce se nevyskytují.
Návrh ešení ukrytí obyvatelstva
Ukrytí obyvatelstva je ešeno s ohledem na potencionální zdroje ohrožení. Zp sob kolektivní
ochrany stanoví ást pátá vyhlášky . 380/2002 Sb.
Na území obce se nenacházejí žádné stálé úkryty, proto p i mimo ádných událostech bude ukrytí
obyvatelstva zajiš ováno v improvizovaných úkrytech. Improvizované úkryty budují
k ochran obyvatelstva p ed ú inky sv telného a tepelného zá ení, pronikavé radiace, kontaminace
radioaktivním prachem a proti tlakovým ú ink m zbraní hromadného ni ení
v p ípad nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v dob vále ného stavu. Improvizované
úkryty se budují dle konkrétní situace v p edem vytypovaných prostorech. Dob hová vzdálenost
pro úkryty je 500 m, což lze transformovat do asového úseku 15 minut.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Pro p ípadnou evakuaci i ubytování obyvatelstva se navrhuje využít prostor kulturního domu.
Organiza ní zajišt ní v etn evidence vhodných objekt je nutno ešit na úrovni samosprávy nebo
toto p ekra uje rámec možnosti ešení ÚP.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Problematika je ešena v §17 vyhlášky . 380/2002 Sb. Materiál byl z území obce stažen. Dle
sou asných znalostí se neuvažuje se z izováním nových sklad . Pro skladování materiálu
humanitární pomoci lze využít též prostor sálu u obecního ú adu.
Vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území a zastavitelná území
obce
Na území obce nejsou takovéto látky skladovány, rovn ž územní plán obce s umis ováním
nebezpe ných látek na území obce neuvažuje, neuvažuje ani s jejich úložišti. P i p ípadném využití
chto látek ve výrobních technologiích je problematiku nutno ešit dle aktuálních stanovisek
dot ených orgán státní správy v územním a stavebním ízení.

Záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink
kontaminace, vzniklých p i mimo ádné události
Práce organizuje obecní ú ad s využitím sboru dobrovolných hasi . P íprava ur ených
pracovník pro ešení úkol ochrany obyvatelstva p i mimo ádných událostech organizuje obecní
ad a Hasi ský záchranný sbor. P i vzniku mimo ádné události nadmístního významu a která je
mimo kompetence obce budou opat ení zajiš ována z úrovn Kraje Vyso ina.
Ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území
Na území obce nejsou tyto látky skladovány a v ešení ÚP se s jejich usklad ováním neuvažuje.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování obce užitkovou vodou bude z ve ejných i soukromých studní, pitnou vodou
pak dovozem cisternami ze zdroj Vlachovice celkovém denním množství 3,3 m3/den. El. sí VN
22 kV má vysokou provozní jistotu plnící požadavky pro nouzové zásobování obce el. energií.
Požadavky na dopravní sí
Ší ka silnice v zastav ném území obce spl uje požadavek na nezavalitelnost trasy, který je dán
vzorcem (v1+v2)/2+6 m, kde v1 a v2 jsou pr
rné výšky budov po hlavní ímsu v metrech na
každé stran silnice. Pr jezdnost území obce se významn urychlí po výstavb obchvatu sil. I/19.

íloha . 2

Vymezení pojm
a) Základní pojmy
Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu a p íslušnými
provád cími vyhláškami.
b) Ostatní pojmy
Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy:
území urbanizované - zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné plochy)
jinak i krajina sídla
území neurbanizované - území nezastav né (viz. zák. . 183/2006 Sb., odst. 1, písm. f) jinak i
krajina volná
území stabilizované - území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i plochy
bez výrazných zm n
území aktivní - území i plochy navržené k rozvoji - rozvojové (zastavitelné plochy) i plochy
vymezené ke zm
stávající zástavby, k obnov nebo op tovnému využití znehodnoceného
území (plochy p estaveb), tj. území se zásadními zm nami ve využití
význam nadmístní - innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou
zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn požadavky výrazn p evyšující
potenciál území obce
koeficient zastav ní pozemku - pom r mezi sou tem vým r zastav ných ploch na pozemku a
celkovou vým rou pozemku
stavební ára - udává hranici (rozhraní) mezi stavbou a nezastav nou ástí pozemku. Díl í
stavební prvky stavby, které mohou p es rozhraní vystupovat (arký e, rizality, aj.) ur í
podrobn jší UPD i územní studie
podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlaží, ú elov
využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy podkroví
(vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti.
malé prostory obchodu a služeb - stavby pro obchod, služby s celkovou provozní plochou
do 200 m2
menší ubytovací a stravovací za ízení - za ízení pro p echodné ubytování s max. 15 l žky a
s tím spojenými službami, odbytové místo s max. 35 místy u stolu. Za ízení mohou p sobit i
odd len .
hospodá ské zví ectvo - skot, prasata, ovce, kozy
drobné hospodá ské zví ectvo - králíci, dr bež, apod.
drobná p stitelská innost - p stování plodin a produkt samozásobitelského charakteru
zem lská malovýroba - podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak na
živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv )
drobná výrobní innost - innosti nemající charakter výroby tovární, spíše blížící se výrob
emeslnické bez negativních ú ink na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty aj.)
stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy - sklady do 200 m2 skladovací plochy
stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP - skladované látky neohrožují ŽP
na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda
innosti náro né na p epravu zboží - sklady, výrobní i jiná za ízení event. služby vyžadující
denní obsluhu vozidly skupiny 2, podskupiny N1 a N2
ípustná míra - míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle
zvláštních p edpis a vyhlášek (nap . Na . vlády . 148/2006)

íloha . 3

Limity využití území
Jsou zde uvedena zásadní omezení vyplývající z ochrany ve ejných zájm vyplývající
z právních p edpis nebo stanovených na základ zvláštních právních p edpis i vyplývající
z vlastností území. Dále jsou zde uvedena zjišt ní a opat ení zajiš ující ochranu hodnot území.
a) Vstupní údaje (podmínky)
Hranice územních jednotek
- katastrální území Rad ovice = území obce Rad ovice
- území obce Rad ovice = území ešené územním plánem
Ochrana technické a dopravní infrastruktury
- silnice I. t ídy
50 m od osy na ob strany mimo ZÚO
- silnice III.
15 m od osy na ob strany mimo ZÚO
- železni ní tra
60 m od krajní koleje
- rozhledové trojúhelníky
dle konkrétního p ípadu
- nadzemní vedení VN 22 kV
7 m od krajního vodi e na ob strany (zák. .
458/2000 Sb., zák. . 222/1994 Sb.)
10 m od krajního vodi e na ob strany (vl. na ízení
. 80/1957 Sb.)
- podzemní ved. el. soust. VN 22kV
1 m po obou stranách krajního kabelu (zák. .
458/200Sb.)
- stožárové TS 22/0,4 kVA
viz nadzemní vedení VN 22 kV
- VTL plynovod
4 m na ob strany od p dorysu
- technologická za ízení plyn.
4 m od p dorysu za ízení
- STL plynovod
1 m v zástavb (na ob strany od p dorysu),
4 m mimo zástavbu (na ob strany od p dorysu)
- radioreléový paprsek
druhá Fresnelova zóna
- RS Harus v kopec
r = 500 m
- telekomunika ní kabel
1,5 m na ob strany od krajního kabelu
- kanaliza ní stoka do pr m. 500 mm v . 1,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany
nad pr m. 500 mm
2,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany
- vodovodní ad
do pr m. 500 mm v . 1,5 m na ob strany
- u vodovodních ad nebo kanaliza ních stok nad 200 mm v ., s úrovní dna ve
hloubce > 2,5m pod ÚT, se vzdálenosti od vn jšího líce zvyšují o 1m
- OP vodojemu
5 m od vn jšího líce strany
Bezpe nostní pásma plynových za ízení
- VTL plynovod do DN 100
20 m na ob strany od p dorysu
- VTL plynovod do DN 250
40 m na ob strany od p dorysu
- regula ní stanice vysokotlaká
10 m od p dorysu za ízení
Ochrana podzemních a povrchových vod
- OP vodárenského zdroje Brno-SvratkaPisárky
- CHOPAV Ž árské vrchy
- zá ez a pramenní jímka
Ochrana kulturních hodnot
- archeologické nálezy
Ochrana p írodních hodnot a ŽP
- CHKO Ž árské vrchy
Hygiena prost edí
- stáj pro výkrm býk

rozh. JmKNV .j. Vod. 1581/1990-235233/1-Ho
ze dne 19. 9. 1990
hranice shodné s CHKO Ž árské vrchy
OP 20 x 20 m
§22 a §23 zák. . 20/1987 Sb. v platném zn ní
výnos MK SR .j. 8908/1970
viz. grafická ást ÚP

b) Ur ené ešením územního plánu
Ochrana p írodních hodnot
- ÚSES

- ochrana krajinného rázu
- ochrana ZPF
- ochrana PUPFL
Ochrana podzemních a povrchových vod
- ochrana vodního toku i plochy

- nová výstavba
- provozní pásmo tok
Ochrana kulturních hodnot
- identita sídla
- výška zástavby
- drobná architektura
- krajinný ráz
Hygiena prost edí
- areál zem lské výroby
- plochy funkce smíšené
- plochy funkce výrobní

obecn nezastavitelné plochy (podmín né lze
ipustit stavby technické i dopravní infrastruktury
- liniové, nerovnob žné s tokem, stavby
vodohospodá ské a stavby ŽP)
ur ena koncepcí ÚP
vyhodnocení záboru ZPF je obsahem ÚP
vyhodnocení záboru PUPFL je obsahem ÚP
do 10 m od b ehové hrany zákaz umis ování staveb
(podmín
je možno p ipustit stavby dopravní i
technické infrastruktury liniové - nerovnob žné s
tokem, stavby vodohospodá ské a stavby ŽP)
maximální vsakování i zadržení deš ových vod
max. 6 m od b ehové áry
respektovat charakter, p dorys a strukturu
stávajícího prostoru jádra sídla
nep ekro it p evládající hladinu zastav ní
žádoucí je ochrana drobných staveb - boží muka,
íže, apod.
navržené zám ry na Harusov kopci považovat za
kone né
OP po hranicích vlastníka pozemku
vyzna ené OP)
OP po hranicích vlastníka pozemku
OP po hranicích vlastního pozemku

(mimo

íloha . 4

Posouzení životního prost edí z hlediska negativního ú inku hluku z dopravy
Zdrojem hluku v obci Rad ovice bude:
- tra D Ž ár nad Sázavou – Nové M sto na Morav
- p eložka silnice I/19 vedená v odsunuté poloze od obce v soub hu s tratí D

Podklady pro stanovení p edpokládaných hladin hluku a ochranných hlukových pásem
1. Údaje ze s ítání silni ní dopravy z roku 2005
2. Koeficienty r stu silni ní dopravy (2005 – 2040) dle SD R, odd lení dopravního inženýrství.
3. Hluk v životním prost edí. Novela metodiky pro výpo et hluku silni ní dopravy z roku 2005.
4. Hygienické p edpisy svazek 37 z roku 1977. Na ízení vlády ze dne 15. b ezna 2006 (sbírka
zákon . 148/2006) o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací.
5. Intenzity dopravy a údaje o skladb dopravního provozu po trati D dle železni ní stanice Ž ár
nad Sázavou.
6. V p íloze jsou doložena pravidla pro Stanovení p ípustných hladin hluku dle platných p edpis .

Varianta . 1
Stanovení p edpokládaných hladin hluku od trati D Ž ár nad Sáz. – Nové M sto n. M.
Intenzita dopravy po trati:
Denní doba – 24 spoj a 1 lokomotiva
No ní doba – 4 vlakové spoje a 0 lokomotiv
Maximální dovolená rychlost
V = 60 km/hod.
Druh trakce
Motorová
Pr
rný po et voz v souprav – 3,0
m (denní doba) = 1,5 vlakové soupravy za hodinu
m (no ní doba) = 0,5 vlakové soupravy za hodinu
F4 – vliv motorové trakce = 1,0
F5 – faktor okamžité rychlosti = 0,8
F6 – faktor vyjad ující pr
rný celkový po et vozidel (vagon i lokomotiv na vlaku) = 0,61
X = 140 * F4 * F5 * F6 * m
X (no ní doba) = 140 * 1,0 * 0,8 * 0,61 * 0,5 = 34,16
Y (no ní doba) = 10 * logX + 40 = 55,3 dB (A); PHO (varianta . 1) = 19 m
X (denní doba) = 140 * 1,0 * 0,8 * 1,5 = 168
Y (denní doba) = 10 * logX + 40 = 62,3 dB (A); PHO (varianta . 1) = 12 m

INTENZITY DOPRAVY - úsek silnic v obci Rad ovice

ÍSLO
ÚSEKU

1

POPIS
ÚSEKU

SILNICE
I/19 úsek
. 6-1160

ÚDAJE S ÍTÁNÍ DOPRAVY Z ROKU 2005

PO ET DOPRAVNÍCH
PROST EDK za 24 hod.
ŽKÁ
VOZ.

1155

OSOB.
AUTA

6497

MOTOC
YKLY

51

INTENZITA
DOPRAVY
za 24 hod.

7703

EDPOKLÁDANÁ INTENZITA DOPRAVY V
ROCE 2010
PO ET DOPRAVNÍCH
PROST DK za 24 hod.
ŽKÁ
VOZ.

1190

OSOB.
AUTA

7472

MOTOC
YKLY

51

INTENZITA
DOPRAVY
za 24 hod.

8713

SKUTE NÝ PO ET
VOZIDEL (KTERÉ
PROJEDOU PO
KOMUNIKACI)
od 7.00
hod.-do
23.00
hod.

od 23.00
hod.-do
7.00 hod.

DENNÍ

NO NÍ

8914

742

557

93

OA

OZNA ENÍ SILNICE
(ÚSEK SILNICEIŽOVATKY)

7844

588

490

74

NA

Tab. . 1
SKUTE NÝ
PO ET VOZIDEL
(KTERÝ PROJEDE
ZA PR
RNOU
hod.)

1070

154

67

19

EDPOKLÁDANÁ INTENZITA DOPRAVY V
ROCE 2020
PO ET DOPRAVNÍCH
PROST DK za 24 hod.
ŽKÁ
VOZ.

1224

OSOB.
AUTA

8381

MOTOC
YKLY

51

ROK
INTENZITA
DOPRAVY
za 24 hod.

9656

PROCENTNÍ
PODÍL
NÁKLADNÍC
H AUT PNA

12,7

DEN OA

74

0,0019508 74,1

NOC NA

19

0,0022587 80,2

DEN OA 490 0,0017280 74,1
NOC NA

67

0,0021913 80,2

OCHRANNÉ
HLUKOVÉ
PÁSMO v m
dle Sm rnice
pro ekvivalentní hladiny
hluku

do
1%

hl.
asf.

1,06

1

8 696 649,55

59,3

50

34

do
1%

hl.
37 137 392,85 1,06
asf.

1

39 365 954,42

65,9

60

21

Vysv tlivky:
F1 - FAKTOR VLIVU RYCHLOSTI A PODÍLU NÁKLADNÍCH AUTOMOBIL
F2 - FAKTOR VLIVU PODÉLNÉHO SKLONU NIVELETY
F3 - FAKTOR VLIVU POVRCHU VOZOVKY
H=3m

A AUTOBUS

X - PO ET REDUKOVANÝCH VOZIDEL
Y - POMOCNÁ VELI INA

4

1 2

3

4

hluk od vozidel na
neve ejných komunikacích, hluk od
Hluk z pozemní
dopravy na ve ejných
komunikacích
Hluk v okolí hlavních
pozemních komunikací
a v ochranném pásmu
dráhy
Stará hluková zá ž z
pozemních komunikací
a z drážní dopravy

3

Stará hluková zát ž z
pozemních komunikací
a z drážní dopravy

8 204 386,37

2

Hluk v okolí hlavních
pozemních komunikací
a v ochranném pásmu
dráhy

F3

1

Hluk z pozemní
dopravy na ve ejných
komunikacích

F2

K1 K2 K3

PROSTORY OSTATNÍCH STAVEB
A CHRÁN NÉ OSTATNÍ VENKOVNÍ PROSTORY

Hluk z provozoven,
hluk od vozidel na
neve ejných komunikacích, hluk od
stavebních stroj

F1

Y v dB

Koeficienty

Korekce

X = F1*F2*F3

Výpo et hodnoty "X"

Korigovaná Lekv (dB)

Druh povrchové úpravy vozovky

LOA; LNA

Druh vozidla

FVOA; FVNA

ÍPUSTNÉ HLADINY
HLUKU DLE NA ÍZENÍ
VLÁDY ZE DNE 21.LEDNA
2004 CHRÁN NÉ VENKOVNÍ

Podélný sklon nivelety

SILNICE
I/19
(pr tah
1
obcí)
ROK 2020

Denní doba

Popis úseku komunikace

íslo úseku komunikace

Ozna ení
silnice

Skute ný po et vozidel, které
projedou profilem za hod.

STANOVENÍ OCHRANNÝCH HLUKOVÝCH PÁSEM OD KOMUNIKACÍ, dle metodických pokyn pro navrhování obcí z hlediska ochrany
obyvatelstva p ed nadm rným hlukem z pozemní dopravy – v obci Rad ovice (pr tah obcí) VARIANTA . 1
Tab. 2

K1 - VLIV P ILEHLÉ SOUVISLÉ ZÁSTAVBY
K2 - VLIV SPOLUP S. V TŠÍHO PO TU ZDROJ
K - VLIV ZELEN

HLUKU

Varianta . 2 (p eložka silnice I/19 v soub hu s tratí)
Stanovení p edpokládaných hladin hluku od p edložky silnice I/19
Návrhová rychlost
Výpo tová rychlost

100km/h
80 km/h (denní doba)
85 km/h (no ní doba)

Intenzita dopravy po trati:
Inoc OA = 74 voz /hod
Inoc NA = 19 voz /hod

IdenOA = 490 voz /hod
Iden NA = 67 voz /hod

Faktor FVOA(den) = 0,001728
FVOA (den) = 0,0021913

FVOA (noc) = 0,0019508
FVNA (noc) = 0,0022587

Hladina akustického tlaku A
LOA = 74,1

LNA = 80,2

Výpo et faktoru F1
F1(noc) = (74 * 0,0019508 * 107,41) + (19 * 0,0022587 * 108,02) = 8 204 386,37
F1(den) = (490 * 0,001728 * 107,41) + (67 * 0,0021913 * 108,02) = 37 137 692,85
Podélný sklon komunikace – 1 %
F2 v závislosti na podélném sklonu nivelety = 1,06
F3 – povrch vozovky – kryt z asfaltového koberce AKT = 1,00
Hodnota X
X = F1 * F2 * F3
X (no ní doba) = 8204386,37 * 1,06 * 1,0 = 8 696 649,55
X (denní doba) = 37137692,85 * 1,06 * 1,0 = 39 365 954,42
Hodnota Y (log ve vzdálenosti 75 m od osy nejbližšího jízdního pruhu komunikace)
vztah:

Y = 10 * logX - 10,1

Y (denní doba) = 65,9 dB (A)
Y (no ní doba) = 59,3 dB (A)

ENERGETICKÉ SE TENÍ HLADIN HLUKU od trati D a silnice I/19
No ní doba:
Tra D
L2 = 55,3 dB (A)
L = 1,5 dB (A)
Silnice I/19 L1 = 59,3 dB (A)
Sou tem hladin je L1 + L = 59,3 + 1,5 = 60,8 dB (A)
Denní doba:
Tra D
L2 = 62,3 dB (A)
L = 1,6 dB (A)
Silnice I/19 L1 = 65,9 dB (A)
Sou tem hladin je L1 + L = 65,9 + 1,6 = 67,5 dB (A)
Stanovení pot ebního ochranného hlukového pásma:
ípustné hladiny hluku pro bytovou zástavbu a noc
den
Hygienické hlukové pásmo pro H = 3 m a noc
den

50 dB (A)
60 dB (A)
41 m
26 m

Stanovení p ípustných hladin hluku dle na . vl. ze dne 15. b ezna 2006 (Sbírka zákon
148/2006), o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací:

.

Základní hladina hluku ve venkovním prostoru.................................................50 dB(A)
- hluk z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou ú elových komunikací
a drah...............................................................................................+ 5 dB (A)
- hluk na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na
chto komunikacích je p evažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se hluk z dopravy na drahách, v ochranném pásmu
dráhy ...............................................................................................+ 10 dB(A)
- stará zát ž z pozemních komunikací a z dráž. dopravy..................... + 20 dB(A)
- korekce na denní dobu - den (silnice, drážní doprava) ...................... + 0 dB(A)
- noc (silnice) ..............................................- 10 dB(A)
- noc (drážní doprava) .................................- 5 dB(A)
ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél ve ejných komunikací a denní
dobu..................................................................................................................55 dB (A)
ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél hlavních komunikací , trati
D a denní dobu ...............................................................................................60 dB(A)
ípustná hladina hluku pro bydlení podél hlavních komunikací, trati D, kde p sobí
stará dopravní zát ž z pozemní dopravy a denní dobu .......................................70 dB(A)
ípustná hladina hluku pro novou bytovou zástavbu podél hlavních komunikací a no ní
dobu..................................................................................................................50 dB(A)
ípustná hladina hluku pro novou zástavbu podél ve ejných pozemních komunikací a
no ní dobu. .......................................................................................................45 dB(A)
ípustná hladina hluku pro bydlení podél trati D, kde p sobí stará zát ž
a no ní dobu. ....................................................................................................65 dB(A)
Záv r:
Perspektivní dopravní ešení (z hlediska ochrany životního prost edí) je ešení dle
varianty . 2, kde p eložka silnice I/19 je vedena v soub hu s tratí D.
Stávající pr tah silnice I/19 bude pak z ásti silnicí III/35315 a z ásti místní ve ejnou
komunikací s nízkými intenzitami dopravy.

