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I. Změna č. 3 územního plánu Radětice
Textová část Změny č.3 územního plánu Radětice
Územní plán Radětice nabyl účinnosti dne 11. 3. 2008, ve znění Změny č.1 s nabytím
účinnosti dne 9. 3. 2011 a Změny č.2 s nabytím účinnosti dne 7. 4. 2015.
K pořízení Změny č.3 bylo přistoupeno na základě usnesení Zastupitelstva obce Radětice
dne
2021.

Pořízení je provedeno dle §55a a následujících stavebního zákona.
Obsah řešení Změny č.3 ÚP Radětice
Obsahem řešení jsou tři vymezená řešená území:
1. Vymezené plochy změn:
1.a) Vymezení třech zastavitelných ploch
1.b) Vymezení plochy změn v krajině
2. Aktualizace zastavěného území
3. Úprava mapy KN dle současného stavu ve smyslu změny druhu pozemku
– zahrada / ttp

Přehled řešených jevů:
Ad 1.a)
Vymezená zastavitelná plocha s využitím „Rekreace“ (RE) s kódem RE1
Plocha je v ÚP vymezena jako plocha „Zemědělská půda (ZP) - stabilizovaná
Vymezená zastavitelná plocha s využitím „Rekreace“ (RE) s kódem RE2
Plocha je v ÚP vymezena jako plocha „Zemědělská půda (ZP) - stabilizovaná
Vymezená zastavitelná plocha s využitím „Smíšené výrobní“ (SV) s kódem SV1
Plocha je v ÚP vymezena jako plocha „Zemědělská půda (ZP) - stabilizovaná
Ad 1.b)
Vymezení plochy změn v krajině
Plocha vodní a vodohospodářská VO2
Plocha je v ÚP vymezena jako plocha „Zemědělská půda (ZP) - stabilizovaná
a „Krajinná zeleň“ KZ – stabilizovaná
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Vymezené plochy změn - PŘEHLED:
VO.2

RE.1, RE.2, SV.1

Výřez z ÚP Radětice:

Výřez z legendy ÚP Radětice:
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Ad 2)
Aktualizace zastavěného území
Vymezení třech ploch zastavěného území:
Plocha BV1
Plocha NV1.1
Malá část plochy BV3
Plocha BV1

Malá část plochy BV3

Plocha NV1.1

Ad 3)
Pozemek p.č. 1020 – druh zahrada je v mapě současné KN přičleněna k pozemku č. 1024 –
ttp. S ohledem na skutečnost, že se tento jev nachází v oblasti řešeného území Změnou č.3,
je tato skutečnost zahrnuta, resp. přidružena do řešení této změny.
Grafické znázornění:
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I. Textová část Změny č.3 územního plánu Radětice
Změna názvu kapitoly:
a)
Vymezení zastavěného území
a)
Vymezení zastavěného území (zú) Radětic
Aktualizace zastavěného území je ke dni 1. 1. 2022
b)
b)

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

Beze změny.
Změna názvu kapitoly:
c)
Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s
rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně
c) urbanistická koncepce vymezení zastavitelných ploch (zp) a systému sídelní zeleně

Změna v tabulce:
Rozvoj obytné /BV/ a výrobní funkce /NV/
Vypustit:
První položka a poslední položka:
Katastrální území
Radětice
Radětice

Označení lokality
BV1
NV1.1.

Doplnit:
Do názvu tabulky: ,/SV/ a rekreace /RE/
Na konci tabulky RE1, RE2, SV1:
Katastrální území
Radětice
Radětice
Radětice

Označení lokality
RE1
RE2
SV1

Změna názvu kapitoly:
d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení
ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich
využití
d)
koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování

Beze změny.
Změna názvu kapitoly:
e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního
systému ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozních opatření, ochrany
před povodněmi,
rekreace, dobývání nerostů a podobně
e)
Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití, územní systém ekologické stability /ÚSES/, prostupnost krajiny
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů
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Doplnit
na konci kapitoly:
Vymezení plochy pro vybudování rybníka „Plochy vodní a vodohospodářské“ VO2.

Změna názvu kapitoly:
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch
a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití)
f)
stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití,
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (výšková regulace
zástavby, intenzita využití pozemků v plochách)

Doplnit:
SV - Plochy smíšené výrobní
Zastavitelná plocha
Hlavní využití
Pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu
Přípustné využití
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury
Pozemky zeleně
Podmíněně přípustné využití
Není stanoveno.
Nepřípustné využití
Pozemky pro stavby a činnosti mimo hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.
Podmínky prostorového uspořádání
Nejsou stanoveny.

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Beze změny.
Změna názvu kapitoly:
h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno,
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle
§8 katastrálního zákona
h)
veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo

Beze změny.
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i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Beze změny.
Změna názvu kapitoly:
j)
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické
části
j. Údaje o počtu listů právního stavu územního plánu po vydání změny č. 1 a změny č.
2 a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Textová část – počet listů A4: 6
Grafická část – 2 výkresy:
V.1_Výkres základního členění
V.2_Hlavní výkres
k)
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Beze změny.
l)
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci

Beze změny.
m)
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a
přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Beze změny.
n)
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu dle
přílohy č.9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost,
a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty

Beze změny.
o)

Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Beze změny.
p)
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt

Beze změny.
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II. Odůvodnění Změny č.3 ÚP Radětice
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Textová část odůvodnění Změny č.3 Územního plánu Radětice
1.0.
Postup při pořízení změny ÚP Radětice + Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek
POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

1. 1.

Výsledek přezkoumání územního plánu - Soulad návrhu změny územního
plánu
Návrh Změny č.3 Územního plánu Radětice byl přezkoumán z hlediska souladu s Politikou
územního rozvoje ve znění aktualizace, se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje
ve znění aktualizací, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a s
požadavky zvláštních právních předpisů. Výsledky přezkoumání obsahují podkapitoly viz
níže.
Také územní plán byl přezkoumán z hlediska výše zmíněných dokumentů.
1.1.1. Soulad s politikou územního rozvoje
Politika územního rozvoje ČR 2008 je nástroj územního plánování, který určuje požadavky a
rámce pro konkretizaci úkolu územního plánování v republikových, mezinárodních
souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území a určuje strategii a základní
podmínky pro naplňování těchto úkolu. PÚR ČR poskytuje rámec pro konsensuální rozvoj a
zhodnocování území ČR.
Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen „PÚR ČR 2008“), kterou schválila vláda České
republiky dne 20. 7.2009 na svém jednání usnesením č.929.
Znění závazné od 1. 9. 2021, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5, je závazná pro
pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro
rozhodování v území v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.
Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území se
řešení týká:
(25) Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání
přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě
dopadů změny klimatu. V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání
srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha.
Území obce Radětice se nenachází v žádné z vymezených rozvojových oblastí a
rozvojových os.
Území obce Radětice náleží v rámci ORP Tábor do Specifické oblasti:
(75b) SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území
suchem
Z úkolů pro územní plánování pro SOB9:
a) vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích
retenčních a akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik a zachování
odolné stabilní vyvážené pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem ploch lesů, mezí, luk,
vodních ploch a vodních toků (zejména neregulované vodní toky s doprovodnou zelení), cestní sítě (s
doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm. velké plochy orné půdy rozčleněné mezemi, cestní sítí,
vsakovacími travními pruhy),
b) vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu ostatních
vodních prvků v krajině,
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c) vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, tj.
dbát na dostatek ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a zasakování vody,
d) vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm.
zatravněním a zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí,
zasakovacích pásů a příkopů,
e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení
požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek, zejm. pro infrastrukturu
k zajištění dodávek vody z oblastí s příznivější vodohospodářskou situací a s ohledem na místní
podmínky pro budování nových zejm. povrchových zdrojů vody

Na území obce Radětice se nenachází žádný z vymezených koridorů a ploch dopravní
infrastruktury.
Na území obce Radětice se nenachází žádný z vymezených koridorů a ploch technické
infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů.
Z dalších úkolů pro územní plánování se území obce Radětice netýká žádný úkol.
Řešení návrhu Změny č.3 Územního plánu Radětice není v rozporu s Politikou územního
rozvoje ČR (PÚR 2008) ve znění aktualizací. Hlediska a z nich vyplývající kritéria a
podmínky pro rozhodování o možnostech změn v území a jejich posuzování jsou Změnou
č.3 akceptovány. Také územní plán Radětice není v rozporu s PÚR ČR ve znění aktualizací.

1.1.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje
Jihočeského kraje (ZÚR) s nabytím účinnosti dne 7. 11. 2011.
Nabytí účinnosti aktualizací ZÚR:
1. aktualizace ZÚR nabyla účinnosti dne 6. 1. 2015
2. aktualizace ZÚR nabyla účinnosti dne 6. 1. 2016
3. aktualizace ZÚR nabyla účinnosti dne 6. 1. 2016
5. aktualizace ZÚR nabyla účinnosti dne 9. 3. 2017
6. aktualizace ZÚR nabyla účinnosti dne 9. 3. 2018
7. aktualizace ZÚR nabyla účinnosti dne 9. 4. 2021
8. aktualizace ZÚR nabyla účinnosti dne 5. 10. 2021
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění jejich 1., 2., 3., 5., 6., 7. a 8.
aktualizace a rozsudku 1As 15/2016 – 85 Nejvyššího správního soudu
ÚP Radětice ve znění Změny č. 3 je v souladu se ZÚR - Zásady územního rozvoje
Jihočeského kraje ve znění jejich 1., 2., 3., 5., 6., 7. a 8. aktualizace a rozsudku 1As
15/2016 – 85 Nejvyššího správního soudu.


Z hlediska
STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ PRIORIT STANOVENÝCH V POLITICE
ÚZEMNÍHO ROZVOJE – kap.a
Stanovené priority pro zajištění příznivého životního prostředí jsou územním plánem
respektovány; řešením ÚP a řešením Změny č.3 jsou respektovány principy a podmínky
stanovené ve vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na životní prostředí (tzv.
dokumentace SEA), včetně podmínek vyplývajících z hlavních environmentálních limitů
vycházejících ze stávající legislativy.
Stanovené priority pro zajištění hospodářského rozvoje kraje jsou územním plánem a
řešením Změny č.3 respektovány, nejsou zhoršeny podmínky pro využívání zastavěného
území.
Stanovené priority pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel jsou územním plánem a
řešením Změny č.3 respektovány; 3 zastavitelné plochy jsou situovány v návaznosti na
zastavěné území, jsou respektovány stávající historicky utvářené sídelní struktury, ochrana
11

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚP RADĚTICE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ‐ §55a STAVEBNÍHO ZÁKONA
tradičního obrazu vesnických sídel v krajině,
Z hlediska upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot území kraje jsou respektována hlediska stanovení
podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot, stanovené zásady pro
rozhodování o změnách na území a stanovené úkoly pro území plánování.
 Z hlediska ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS
VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI
POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ
(NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI A NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OSY) – kap.b
Řešené území se v rámci obce Radětice nenachází v rozvojové oblasti ani rozvojové ose.
 Z hlediska ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH V POLITICE
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
– kap.c
Území obce Radětice se nenachází v žádné ze specifických oblastí.
 Z hlediska
ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V POLITICE
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, VČETNĚ
PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ
STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV, U PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV STANOVENÍ VYUŽITÍ, KTERÉ
MÁ BÝT PROVĚŘENO – kap.d
Na území obce Radětice se nenachází žádná z ploch a žádný z koridorů veřejné
infrastruktury, ani plocha a koridor územního systému ekologické stability.
Na území obce Radětice se nenachází žádná vymezená plocha ani koridor rezervy.
 Z hlediska UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE
PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE – kap.e
Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot ÚP respektuje:
V ÚP a řešením Změny č.3 jsou podporována řešení směřující k vyváženosti zájmů ochrany
přírody a zájmů podporujících rozvoj hospodářských, socioekonomických aktivit včetně
rekreačního využití území, je respektována ochrana přírodních hodnot, respektován
charakter krajiny dle vymezení krajinného rázu, je podporována údržba, obnova a doplnění
originálních krajinných prvků a segmentů ve prospěch posílení ekologické stability krajiny,
jsou respektovány vodohospodářské zájmy, jsou chráněny vodní toky, vodních plochy, je
stabilizována ochrana zdrojů podzemní a povrchové vody. Při navrhování nových
zastavitelných ploch byly zohledňovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu a
pozemků určených k plnění funkce lesa, nové rozvojové plochy jsou situovány přednostně
mimo I. a II. třídu ochrany zemědělského půdního fondu a mimo lesní pozemky, zároveň ale
také nové zastavitelné plochy jsou přednostně vymezeny v návaznosti na již urbanizované
území. Při stanovování podmínek využití území bylo dbáno na posilování retenční
schopnosti území, na zajištění migrační prostupnosti příčných překážek na tocích, ve vztahu
k posílení biodiverzity a k protipovodňové prevenci.
Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot ÚP a řešení Změny č.3
respektuje: Do územního plánu jsou promítnuty územní podmínky pro zabezpečení ochrany
a péče o nemovitý památkový fond je dbáno na kvalitu a soulad řešení nové zástavby v jejich
okolí. Je respektován charakter krajiny je podpořena údržba, obnova a doplnění originálních
krajinných prvků a segmentů ve prospěch zachování specifického krajinného rázu, není
připuštěna zástavba vymykající se měřítku krajiny a výrazně narušující krajinný a
architektonický ráz a negativně ovlivňující panoramatické pohledy,
Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot ÚP respektuje:
ÚP ve znění pozdějších změn vytvořil podmínky pro ekologicky přijatelné formy
zemědělského hospodaření vedoucí k obnově původní kulturní krajiny a vytvářeny podmínky
pro podporu zemědělského hospodaření v kombinaci se službami v oblasti cestovního a
turistického ruchu,
ÚP vytvořil podmínky pro rozvoj obytných funkcí venkovského charakteru, vymezené
rozvojové plochy jsou racionálně napojeny na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
 Z hlediska STANOVENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJIN, VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK
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PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO – kap.f
Řešené území se nachází v základním typu krajiny krajina lesopolní (krajina intermediární
mezi krajinou lesní a polní) ÚP ze zásad stanovených v ZÚR pro krajinu lesopolní
akceptují:
ÚP a Změna č.3 řešením, zejména stanovenými podmínkami využití území, nepodporuje
intenzivní formy zemědělství v nevhodných polohách, nezvyšuje plochy orné půdy na úkor
trvale zatravněných ploch, nelikviduje vegetační prvky volné krajiny a podporuje udržet
historicky prověřenou strukturu zemědělské krajiny, nepovoluje necitlivé umístění a vzhled
nové zástavby s ohledem na okolní krajinu, podporuje zachování historicky prověřenou
strukturu zemědělské krajiny, zamezuje vnášet do prostředí nepůvodní a cizí
architektonické a urbanizační prvky a zachovává atraktivní výhledy.
 Z hlediska VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÝCH
ASANAČNÍCH ÚZEMÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT – kap.g
Na území obce Radětice nejsou vymezeny VPS, VPO a asanační území.
 Z hlediska STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ
A NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S PŘIHLÉDNUTÍM K
PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE SÍDELNÍ STRUKTURY – kap.h
Požadavky nejsou stanoveny.
Z hlediska VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH SE UKLÁDÁ PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH
VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ – kap.i
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje nevymezují na území obce Radětice žádné
plochy a koridory nadmístního významu, ve kterých by bylo uloženo prověření změn jejich
využití územní studií.
 Z hlediska VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ
REGULAČNÍHO PLÁNU ORGÁNY KRAJE PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH
VYUŽITÍ, VČETNĚ STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO
NA ŽÁDOST, A LHŮTY PRO VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU – kap.j
Řešené území – území obce Radětice není zahrnuto.
1.1.3. Soulad řešení Změny č.3 Radětice z hlediska širších vztahů
Řešení neovlivní ani není ovlivněno jevy na území sousedních obcí.
Řešené území je lokalizováno v severovýchodní části území obce.
Vlivy na okolní území jsou především na přírodní prostředí – zastavitelné plochy jsou
lokalizovány u přítoku říčky Smutná, kdy řeka i její přítok jsou biokoridory. Plocha změn
v krajině – pro vybudování rybníka – je umístěna na vodním toku – přítoku říčky Smutná.
1.1.4. Soulad řešení Změny č.3 Radětice s Územní studií krajiny Jihočeského kraje
Územní studie krajiny Jihočeského kraje (ÚSK JčK) s možností využití ze dne 1. 9. 2021:
Správní území obce Radětice je zařazeno do krajinné oblasti 22 Bechyňská .
Návrh změny č. 3 není v rozporu s požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro
územní plánování, jež ÚSK JčK pro tyto typologické krajinné jednotky stanovuje.
Z hlediska krajinných typů jsou na území obce Radětice dotčeny následující krajinné typy:
16 - Výrazně zvlněný zemědělský krajinný typ
17 - Výrazně zvlněný až členitý leso-zemědělský krajinný typ
Řešených území Změnou č.3 se týká krajinný typ:
Plocha VO2: typ 16 a typ 17
Plocha RE1, RE2 a SV1: typ 17
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1.1.5.

Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
Soulad s cíli územního plánování
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Změna č.3 ÚP Radětice podporuje cíle a úkoly územního plánování.
Soulad s úkoly územního plánování
Změna č.3 ÚP Radětice stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití určuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území.
1.1.6.

Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů
Změna č.3 ÚP Radětice je pořízena v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona
(§22, §55a a následující, §188 odst.(4), současně s použitím §171 až §174 správního řádu.
Obsah dokumentace je v souladu s §13 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti (dále jen
„vyhláška“) v platném znění, a v souladu s přílohou č.7 vyhlášky.
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Pořízení Změny č.3 ÚP Radětice je prováděno podle §55a a následujících, tzn. „zkráceným
postupem“.
Obsah a forma dokumentace je ve smyslu § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Výroková část
textové části je provedena „změnovou formou“, Odůvodnění je zpracováno podle přílohy č.7
vyhlášky č.500/2006 Sb. v kapitole „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané
varianty“.
Výkresy jsou zpracovány nad mapovým podkladem katastrální mapy a vydány v měř. 1:5000.
Změna č.3 ÚP Radětice je koncipována na základě osnovy uvedené v příloze č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb.
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny podle ustanovení §4 až 19 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Součástí Změny č.3 ÚP Radětice je Úplné znění ÚP Radětice po vydání Změny č. č.3 ÚP
Radětice.
1.1.7.

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů4), popřípadě s výsledkem řešení
rozporů
Změna č.3 ÚP Radětice je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Řešení
akceptují požadavky jednotlivých
zvláštních právních předpisů na všech úsecích
dotýkajících se řešeného území.

SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ A ZVLÁŠTNÍMI PŘEDPISY
1) Vyhodnocení výsledků veřejného projednání:
1.2. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Ze stanoviska odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu –
Jihočeský kraj ze dne …………….…. zn. KUJCK ………………. nevyplynula povinnost
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
1.2.1. Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst.6
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko s požadavkem na vyhodnocení vlivů Změny č.3 na
udržitelný rozvoj území.
1.2.2.

Sdělení, jak bylo stanovisko podle §50 odst.6 zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly
Stanovisko nebylo uplatněno.
1. 3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
Změna č.3 neobsahovala varianty a nebylo nutno posuzovat rozdílná řešení s odůvodněním
jejich vhodnosti.

Vymezení zastavěného území
Zastavěné území je vymezeno Územním plánem Radětice – ke dni 1. 1. 2007.
Změnou č. 1 a Změnou č. 2 není zastavěné území aktualizováno.
Změnou č.3 je zastavěné území aktualizováno – ke dni 1. 1. 2022. Jedná se o 3 části – dvě
celé zastavitelné plochy a jedna část, nevýrazné rozlohy (1 stavební pozemek s domem):
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Plocha BV1
Plocha NV1.1
Malá část plochy BV3
Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Z hlediska základní koncepce rozvoje území obce řešení Změnou č.3 je bez vlivu na
základní koncepci.
Základní koncepce rozvoje území obce zůstává zachována tak, jak je stanovena v územním
plánu. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce je řešením Změny č. 3 zachována.
Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice zůstává nezměněna.
Není změněna koncepce veřejné infrastruktury.
Systém sídelní zeleně zůstává nezměněn.
Výčet, popis a odůvodnění ploch zastavitelných:
Vymezení zastavitelné plochy
RE1 Plocha rekreace (RE)
Jedná se o pozemek p.č. 1014 ttp - výměra 292 m2 a část pozemku p.č. 1087/3 ttp
s výměrou 758 m2.
Limity na ploše:
- vzdálenost 50 m od okraje lesa (OP lesa) - návrh na zmenšení
Odůvodnění:
Jedná se o zamýšlenou zástavbu v místě původní zástavby mlýna – na části vymezené
plochy.
RE2 Plocha rekreace (RE)
Jedná se o pozemek p.č. 2712 - výměra 108 m2 a část pozemku p.č. 1024 ttp s výměrou 62
m2.
Limity na ploše:
- záplavové území
Odůvodnění:
Jedná se o zamýšlenou zástavbu v místě původní zástavby mlýna – na části vymezené
plochy, kterou je parcela č.2712 – tato parcela je ještě v územním plánu s využitím
zastavěná plocha, v současnosti je ostatní plocha/jiná plocha
SV1 Smíšené výrobní (SV)
Jedná se o část pozemku p.č. 1026/3 ttp s výměrou 5300 m2.
Limity na ploše:
-velice okrajově záplavové území
Odůvodnění:
Plocha je zamýšlena pro zemědělské hospodaření, pěstební činnost, s umístěním skleníků,
skladových prostor, objektů a přístřešků s vazbou na hospodaření, a to včetně na
přiléhajících pozemcích
Urbanistická koncepce a urbanistická kompozice, včetně vymezení zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Urbanistická koncepce a urbanistická kompozice zůstávají řešením Změny č. 3 ÚP
zachovány.
Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
Dopravní infrastruktura
Změnou č.3 není měněna koncepce dopravní infrastruktury.
Technická infrastruktura
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Koncepce technické infrastruktury není Změnou č.3 měněna.
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně
Koncepce uspořádání krajiny není Změnou č.3 změněna.
Je vymezena plocha změn v krajině VO2 Plochy vodní a vodohospodářské (VO) plocha pro
vybudování rybníka
Odůvodnění:
Vybudování rybníka z důvodu zadržení vody v krajině.
Z textu Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizací:
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim
předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Vytvářet podmínky pro zvýšení
přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro
zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu
osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny
klimatu. V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod
jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha.
Z hlediska vymezení lokálního územního systému ekologické stability (ÚSES)
Řešením Změny č.3 dochází ke kontaktu s prvky ÚSES. Jedná se o vymezený lokální
biokoridor LBK 1801, zčásti označený jako nefunkční.
V případě vymezených zastavitelných ploch (RE1, RE2 a SV1) jde o přímé sousedství
zastavitelných ploch s plochou biokoridoru.
V případě vymezené plochy změn v krajině VO2 pro vybudování rybníka dochází k přímému
kontaktu – plocha změn v krajině VO2 je vymezena v ploše biokoridoru LBK 1701 a LBK
1801.

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ:

Podmínky vymezené v ÚP:

PRO FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH BIOKORIDORŮ
Přípustné:
 současné využití
 využití zajišťující vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní
porosty, extenzivní sady, lesy apod.
 jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke znemožnění
navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES
Podmíněné:
 pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor pokud možno
kolmo, vodohospodářské zařízení, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a
narušení funkčnosti biokoridoru
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Nepřípustné:
 změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území
zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh
s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu
s funkcí biokoridoru
 jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu a založení
chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků,
těžba nerostných surovin, apod., mimo činností podmíněných
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch
a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, struktury zástavby, stanovení
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)
ÚP nedisponuje podmínkami pro využití, které vyhoví požadavkům záměru.
Nově jsou vymezeny podmínky pro plochy „SV“ - Smíšené výrobní.
Podmínky vymezené Změnou č.3:
SV - Plochy smíšené výrobní
Zastavitelná plocha
Hlavní využití
Pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu
Přípustné využití
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury
Pozemky zeleně
Podmíněně přípustné využití
Není stanoveno.
Nepřípustné využití
Pozemky pro stavby a činnosti mimo hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.
Podmínky prostorového uspořádání
Zastavěná plocha z pozemku max.30%
Objekty s max. výškou od rostlého terénu 7m
Ostatní podmínky využití území zůstávají shodné s vymezením v ÚP Radětice.
Podmínky vymezené Změnou č.3:
Podmínky vymezené v ÚP – se vztahem k řešení Změnou č.3 :

PLOCHY REKREACE
RE
rekreace individuální
Hlavní využití:

rekreační ubytování
Přípustné využití:

provozování objektů v současném rozsahu jejich ploch

výstavba rekreačních domků

komunikace vozidlové, cyklistické a pěší
Podmíněně přípustné využití:
18
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výstavba sportovního zařízení drobného rozsahu, nepřesahující výměru 100m2
výstavba RD umístěného na stavebním pozemku, tzn. s vlastnostmi stavebního pozemku
dle právních předpisů
Nepřípustné využití:

jiné než přípustné a podmíněně přípustné
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

VO

vodní plochy a toky

Hlavní využití:

rybníky, nádrže, potoky a další vodní plochy, všechny terénní úpravy nezbytné pro
existenci vodních toků a ploch

stavby nutné pro existenci vodních ploch /stavidla, hráze, přepady/

revitalizace vodních toků a ploch, obnova břehových porostů
Přípustné využití:

stoky
Podmíněně přípustné využití:

zřizovat přemostění, lávky, krmná zařízení pro chovné rybníky

zřizovat a provozovat na těchto územích sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné
pro obsluhu a zásobování přilehlého území a to kolmo na vodoteč, případně nejkratším
způsobem, přes nebo pod vodní plochou
Nepřípustné využití:

Jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Změna č.3 nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření pro
vyvlastnění.
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo
Změna č. 3 nevymezuje.
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty
pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
Změna č. 3 nevymezuje.
1.4.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
V případě řešení Změny č. 3 se jedná o vymezení 3 zastavitelných ploch:
RE1 Plocha rekreace (RE)
Jedná se o pozemek p.č. 1014 ttp - výměra 292 m2 a část pozemku p.č. 1087/3 ttp
s výměrou 758 m2.
Limity na ploše:
- vzdálenost 50 m od okraje lesa . návrh na stanovení 25 od okraje lesa
RE2 Plocha rekreace (RE)
Jedná se o pozemek p.č. 2712 - výměra 108 m2 a část pozemku p.č. 1024 ttp s výměrou 62
m2.
Limity na ploše:
- záplavové území
SV1 Smíšené výrobní (SV)
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Jedná se o část pozemku p.č. 1026/3 ttp s výměrou 5300 m2.
1.5. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
Řešení Změny č.3 neovlivní vazby z hlediska širších vztahů.
Výkres širších vztahů znázorňuje vazbu na územní plán Radětice.
1.6. Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Změna č. 3 je pořízena na základě §55a a následujících stavebního zákona.
1.7. Další vyhodnocení
1.7.1. Vyhodnocení se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její
úpravě v případě postupu podle §51 odst.2 stavebního zákona
Změna č.3 ÚP je vypracován jako invariantní.
1.7.2. Vyhodnocení s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě
postupu podle §51 odst.3 stavebního zákona
Postup podle §51 odst.3 stavebního zákona nebyl uplatněn.
1.7.3. Vyhodnocení s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu
podle §54 odst.3 stavebního zákona
Nenastala situace nesouhlasu zastupitelstva obce s předloženým návrhem Změny č.3 ÚP
Radětice.
1.7.4. Vyhodnocení s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o
jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona
Při pořízení Změny č.3 nebylo postupováno podle § 55 odst. 3 stavebního zákona
1.8. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje (§43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Záležitostí nadmístního významu nejsou Změnou č.3 řešeny.
1.9.Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Vyhodnocení předpokládaného záboru PF
Pro zastavitelné plochy a plochu změn v krajině je provedeno vyhodnocení z hlediska
předpokládaného záboru ZPF.
Vyhodnocení podmínek zemědělské výroby na území obce
Zemědělská krajina je tvořena ornou půdou, loukami a pastvinami.
Vyhodnocení důsledků územního rozvoje na ZPF
Důsledky územního rozvoje dané územním plánem nejsou Změnou č. 3 změněny.
Údaje o již uskutečněných investicích do půdy
Na území obce Radětice jsou provedeny meliorace.
Údaje o areálech a objektech zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech
Na území obce Radětice je umístěn zemědělský areál.
Údaje o uspořádání ZPF v řešeném území
Území obce Radětice je protkáno sítí zemědělských cest, které by bylo vhodné obnovit.
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Popis polohy zastavitelných ploch ve vztahu k zemědělskému půdnímu fondu
Změnou č.1 vymezené zastavitelné plochy
Zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ZPF nejvýhodnější
Změna č.3 vymezuje 3 zastavitelné plochu na ZPF, která nenaruší organizaci ZPF..
Zdůvodnění vymezených zastavitelných ploch a ploch změn v krajině z hlediska záboru
zemědělského půdního fondu:

Zábor ZPF:
RE1_Plochy rekreace 0,105 ha
Plocha pro umístění objektu na místě původního odstraněného stavení
RE2_Plochy rekreace 0,006 ha
Plocha pro umístění objektu na místě původního odstraněného stavení
SV1_Plochy smíšené výrobní 0,530 ha
Plocha pro pěstování rostlin s možností výstavby drobných objektů pro činnost
(skleník, sklad nářadí, sklad výpěstků apod.)
VO2_Plochy vodní a vodohospodářské 1,360 ha
Plocha pro umístění rybníka
Předpokládaný zábor ZPF
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: RADĚTICE
ha
KÓD
PLOCHY

VÝMĚRA

ORNÁ
PŮDA

II.

TTP

III.

5.29.11

5.46.10

V.
5.29.44

5.71.01

OSTATNÍ
PLOCHA
JINÁ
PLOCHA

OSTATNÍ
PLOCHA
OSTATNÍ
KOMUN.

ZASTAVITELNÉ PLOCHY

RE1 0,105
RE2 0,017
SV1 0,530

0,105
0,006
0,530

0,105
0,006 0,011
0,530

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

VO2 2,070 1,360
CELKEM

0,641

0,635 0,006 0,011

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

2,070 1,360
CELKEM

0,645 0,065

ZASTAVITELNÉ PLOCHY

0,652
CELKEM

0,670 0,690

0,670 0,690

0,645 0,065

PLOCHY ZMĚN

2,722 1,360 0,641 0,670 0,690 0,635 0,006 0,656 0,065
Rozlišení podle tříd ochrany
VYUŽITÍ

TŘ.
BPEJ
II.
III.
V.

ZASTAVITELNÉ PLOCHY

RE1
0,105

OSTAT.PL.
CELKEM
ZPF

0,105

RE2
0,006
0,011
0,017
0,652

SV1

PL. ZMĚN
V KRAJINĚ

VO2

CELKEM

0,670
0,690

0,670
0,690
0,641
0,721

0,530
0,530

0,710
1,360
1,360

2,001
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Srovnávací text – viz níže str.23
II.2. Grafická část Změny č. 3 ÚP
O.1.. koordinační výkres
O.2. výkres širších vztahů
O.3
výkres předpokládaných záborů půdního fondu

měř. 1:5000
měř. 1:5000

Textová část odůvodnění obsahuje 13 A4
Grafická část odůvodnění obsahuje 3 výkresy
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SROVNÁVACÍ

TEXT

TEXT ÚP RADĚTICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1, ZMĚNY Č. 2
ZMĚNY Č. 3 ÚP S VYZNAČENÍM ZMĚN

A NÁVRHU

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP A JEHO ZMĚN

ÚP A ZMĚNA Č. 1
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI:
A) Správní orgán, který územní plán vydal: A) Správní orgán, který změnu vydal:
OBEC RADĚTICE

OBEC RADĚTICE

B) Číslo jednací:
Datum vydání:

12. 2. 2008

B) Pořadové číslo změny:
1
C) Datum nabytí účinnost poslední změny:

Datum nabytí účinnost:

11. 3. 2008

9. 3. 2011

C) Jméno a příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby pořizovatele:
Ing. Vlastimil Křemen
Vedoucí odboru územního rozvoje

D) Jméno a příjmení, funkce a podpis
oprávněné úřední osoby pořizovatele:
Ing. Vlastimil Křemen
Vedoucí odboru územního rozvoje

D ) Otisk úředního razítka

E ) Otisk úředního razítka

ZMĚNA Č. 2

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADĚTICE
Správní orgán, který Změnu č. 2 ÚP vydal:
Datum nabytí účinnosti: 7. 4. 2015
Pořizovatel:
Městský úřad Tábor, odbor
rozvoje
Oprávněná úřední osoba
pořizovatele:
Ing. Vlastimil Křemen

Zastupitelstvo obce Radětice

Otisk razítka‐pořizovatel

Otisk razítka‐obec

Podpis:
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ZMĚNA Č. 3

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADĚTICE
Správní orgán, který Změnu č. 3 ÚP vydal:

Zastupitelstvo obce Radětice

Datum nabytí účinnosti:
Pořizovatel:
Městský úřad Tábor, odbor
rozvoje
Oprávněná úřední osoba
pořizovatele:
Ing. Vlastimil Křemen

Otisk razítka‐pořizovatel

Podpis:

Kolektiv zpracovatelů
Ing. arch. Olga Tausingerová

Ing. Václav Pivoňka
Ing. Josef Staněk
Ing. Josef Krause

Ing. Jan Bayerle
Mgr. Jitka Tomášová
RNDr. Zdeněk Tomáš
Michaela Maťová
Elmar Tausinger

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

urbanismus
obyvatelstvo a bydlení
výroba
rekreace a cestovní ruch
odborná koordinace
doprava
vodní hospodářství
plán ÚSES
krajina
ochrana přírody
zemědělská výroba
vyhodnocení ZPF a PUPFL
energetika a spoje
grafika digitální zpracování ÚP
grafika digitální zpracování ÚP
technická spolupráce
grafická a technická spolupráce
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OBSAH ÚP PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 a ZMĚNY Č. 2
a) vymezení zastavěného území………………………………………………………………….
b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ……………….…
c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně
………………………………………………………………………………………………………
d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování ……………………
e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich
využití, územní systém ekologické stability/ÚSES/, prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně ………..……………….
f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného
využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, struktury
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich
využití)……………………………………………………………………….………….………
g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit…………………………………………………………………..……..….
h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní
právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona…
i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona…………..…
j) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části….
k) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření………………………………………………………….….….
l) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o
parcelaci…………………………………………………………..……………………………
m) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti………………………………….
n) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude
jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení
přiměřené lhůty pro jeho vydání………………………………………………………..……
o) stanovení pořadí změn v území (etapizace)…………………………………………… ...
p) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt…………….
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OBSAH ÚP PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1,
RADĚTICE

ZMĚNY Č. 2

A ZMĚNY Č. 3 ÚP

OBSAH
a) Vymezení zastavěného území…………………………………………………………… Str.
b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot…………….. Str.
c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně….…Str.
d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a
koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití….Str.6
e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch
změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace,
dobývání nerostů a podobně ………………………………………………………………Str.6
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití,
nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona),
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) …………………………….Str.6
g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit…………………………………………………………Str.
h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel
pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle §8 katastrálního
zákona………………………………………………………………………………………Str.
i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona…….…Str.
j) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
k)
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití,
včetně podmínek pro jeho prověření………………………………………………………Str.
l)
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou
o parcelaci…………………………………………………………………………………..Str.
m)
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené
lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti……………Str.
n)
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č.9,
stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního
plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty…………………………………………….…Str.
o)
Stanovení pořadí změn v území (etapizace) …………………………………….Str.
p)
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovávat architektonic.část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.Str.
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SROVNÁVACÍ TEXT
Text Úplného znění ÚP Radětice po vydání změn č. 1 a 2 s vyznačením změn návrhu změny
č.3
Červené písmo‐ doplněný text, odstraněný text přeškrtnutý.
Územní plán Radětice nabyl účinnosti dne 11.3.2008.
Změna č.1 ÚP Radětice nabyla účinnosti dne 9. 3. 2011.
Změna č.2 ÚP Radětice nabyla účinnosti dne 7. 4. 2015.
a)
a)

Vymezení zastavěného území
Vymezení zastavěného území (zú) Radětic

Zastavěné území bylo v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, aktualizováno v katastrálních mapách v rastrovém formátu ke dni: 1. ledna 2007
Hranice zastavěného území není Změnou č. 1 Územního plánu (dále jen ÚP) Radětice měněna.
Zastavěné území je vyznačeno ve výkresech:
 základní členění území
 hlavní výkres
 veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
 koordinační výkres
 výkres předpokládaných záborů půdního fondu
b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
b)
koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot
Řešeným územím je celé správní území obce Radětice, které je totožné s katastrálním územím obce.
Řešené území je součástí okresu Tábor a Jihočeského kraje. Město Tábor je pro Radětice obcí
III.stupně.
Celková výměra je 1 471,37 ha
k 1. 1. 2007 zde žilo 223 obyvatel
Jedním z hlavních cílů rozvoje Radětic je zastavení úbytku počtu obyvatel návrhem zastavitelných
ploch pro bydlení a plochy výrobní a skladování.
Civilizační hodnotou v území je celý prostor renesančně založené čtvercové návsi, venkovská zástavba
(tvarové, objemové a materiálové řešení objektů). V řešeném území je nutno respektovat celkovou
urbanistickou strukturu sídla a krajinný ráz celého katastrálního území Radětic. Krajinný ráz je
podpořen návrhem Plánu ÚSES.
Návrh rozvoje území nesmí narušit kulturní hodnoty na území obce.
Koncepce rozvoje území obce není návrhem Změny č. 1 ÚP měněna.
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území je Změnou č.1 ÚP kladně podpořena.
Nakládání s odpady
Koncepce nakládání s odpady není Změnou č.2 měněna.
Občanská vybavenost
Koncepce občanského vybavení není Změnou č.2 měněna.
Ochrana před povodněmi
Řešeného území se nedotýká záplavové území. Protipovodňová ochrana není Změnou č.2 řešena.
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Vodní režim
Vyčištěné splaškové vody budou odvedeny do recipientu – vodního toku. Z plochy vymezené pro
umístění ČOV v ÚP bylo řešení shodné.
Na řešeném území se nenachází žádná ochranná pásma vodních zdrojů.
Hygiena životního prostředí
Změna č.2 ÚP nebude mít negativní vliv na hygienu životního prostředí.
Ochrana přírody a krajiny
Řešení Změny č.2 ÚP nezpůsobí negativní vliv na ochranu přírody a krajiny; nejsou dotčeny plochy a
koridory územního systému ekologické stability ani žádná jiná krajinářsky a přírodně významná území
na území obce ani na územích sousedních obcí.
Změna č.2 UP Radětice se nedotkne základní koncepce rozvoje území (urbanistické koncepce,
koncepce veřejné infrastruktury a uspořádání krajiny).
c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
c) urbanistická koncepce vymezení zastavitelných ploch (zp) a systému sídelní zeleně
Územní plán Radětice navrhuje členění ploch s rozdílným způsobem využití v hlavním a koordinačním
výkresu.
Výkresy hlavní a koordinační člení území obce na polyfunkční a monofunkční plochy. Pro polyfunkční
území je charakteristická skladebnost funkcí. Volbou přípustných funkcí vznikají polyfunkční území
s různou mírou využitelnosti pro stavby a zařízení. Stavby a zařízení podmíněně přípustné jsou
posuzovány urbanistickými hledisky. Monofunkční plochy se vyznačují jedním stanoveným typem
funkce.
Z hlediska rozvoje obce je řešené území členěno na plochy stabilizované a rozvojové. Stabilizované
území tvoří všechny polyfunkční území a zastavitelné monofunkční plochy, které nejsou součástí
rozvojových území a jsou urbanizované.
Rozvojové plochy jsou územním plánem zvláště vymezená polyfunkční území a monofunkční plochy.
Rozvojové plochy představují i dostavbu proluk ve stabilizovaném území sídla. Regulační podmínky
pro stavby v rozvojových plochách stanoví stavební úřad.
V zastavěném území je možno stavby a zařízení umísťovat – tzn. povolovat, povolovat jejich změny a
povolovat změny jejich užívání a rozhodovat o změně využití území jen pokud jejich nová funkce
odpovídá charakteristice území nebo plochy a hmoty objektu.
Běžná údržba a opravy stávajících objektů v zastavitelném území není omezena.

ZASTAVITELNÉ PLOCHY (ZP)
Zastavitelné plochy v návrhu ÚP Radětice tvoří plochy pro obytnou funkci a nerušivou výrobu jsou
vymezeny v devíti lokalitách.

Rozvoj obytné /BV/ a výrobní funkce /NV/, /SV/ a rekreace /RE/
Katastrální území
Radětice
Radětice
Radětice
Radětice
Radětice
Radětice
Radětice
Radětice
Radětice
Radětice
Radětice
Radětice

Označení lokality
BV1
BV2
BV3
BV4
BV5
BV6
BV7
NV8
NV9
NV.1.1
RE1
RE2
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Radětice

SV1

Pro Radětice jsou preferovány tyto funkce:
 obytná
 zemědělská
 rekreační
Pro celé území je nepřípustné:
 skladování toxického odpadu
 situování provozů znečišťujících povrchové a podzemní vody

PLOCHY BYDLENÍ
Pro rozvoj obytné funkce jsou navrženy zastavitelné plochy navazující na zastavěné území nebo jsou
součástí ZÚ. Je respektována urbanistická struktura zástavby Radětic
Rozvoj bude spočívat především ve zkvalitňování a modernizaci současného bytového fondu.
Přestavby domů i umisťování dalších objektů musí splňovat architektonické hledisko citlivé
kompozice a začlenění do systému urbanistického utváření vesnice.
Obytné plochy venkovského charakteru
BV1
Lokalita v západní části. Je v návaznosti na zastavěné území. Komunikačně je napojena na
místní komunikaci.
BV2
Lokalita v jižní í části. Je v návaznosti na zastavěné území. Komunikačně je napojena na
místní komunikaci.
BV3
Lokalita na jižním okraji Radětic Komunikačně je napojena silnici III. třídy
BV4
Lokalita ve východní části Radětic navazující na ZÚ Komunikačně je napojena na místní
komunikaci.
BV5
Lokalita při severním okraji navazující na ZÚ. Dopravní napojení na místní komunikaci
obslužnou zklidněnou.
BV6
Lokalita v ZÚ na západním okraji v místě bývalé drůbežárny. Dopravně napojená na místní
komunikaci.
BV7
Lokalita v ZÚ na západním okraji Radětic. Dopravně napojena na místní komunikace.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Občanská vybavenost a služby
Hlavním faktorem budou ekonomické možnosti obce a aktivita podnikatelských subjektů. ÚP
umožňuje v regulativech vznik drobné občanské vybavenosti v obytné zóně. Stabilizované plochy
občanské vybavenosti jsou zachovány.
Koncepce občanského vybavení není Změnou č.1 ÚP dotčena.
Plochy pro sport
Jsou plochy stabilizované. Jejich rozvoj bude kvalitativní.

PLOCHY VÝROBNÍ A SKLADOVÁNÍ
Rozvoj ploch pro výrobu sklady a živnostenské provozy je možno realizovat na volných plochách
areálu stávajícího Zemědělského sdružení LÍPA s.r.o.
Plochy nerušivé výroby
NV8
Lokalita v severní části areálu LÍPA s.r.o. Je v návaznosti na ZÚ. Dopravně napojena na
místní komunikaci zklidněnou.
NV9
Lokalita v jižní části areálu LÍPA s.r.o. Je v návaznosti na ZÚ. Dopravně je lokalita napojena
na silnici III. třídy.
NV 1.1. Lokalita v jižním okraji Radětic Dopravně je lokalita napojena na stávající místní
komunikaci.

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
V Raděticích je stávající prosperující zemědělský areál Zemědělského sdružení LÍPA s.r.o..
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Zemědělská výroba bude využívat současných objektů farmy i zemědělských usedlostí soukromě
hospodařících rolníků.
Zemědělská půda zahrnuje v zobrazení ÚP Radětice travní porosty a půdu ornou.
Zemědělci by měli extenzivním způsobem hospodaření přispívat k péči o krajinu.
Realizace ÚSES včetně interakčních prvků budou plnit funkci protierozních opatření

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Je navržena Změnou č.1 ÚP Radětice
VO1.1. Lokalita v jižním okraji K.Ú. Radětice

SÍDELNÍ ZELEŇ
Sídelní zeleň se do ÚP promítá do ploch izolační zeleně, krajinné zeleně, zahrady mimo zastavěné
území, zeleně veřejných prostranství.
2 lípy při vjezdu do Radětic musí být zachovány a nesmí být porušeny.
ÚP navrhuje doplnění a obnovu systému účelových komunikací. Kolem těchto komunikací se
navrhuje výsadba alejí ovocných stromů původních odrůd v kraji. Navrhuje se obnova a revitalizace
porostů i vodních ploch na veřejných prostranstvích i v celém katastrálním území.
Problematika ochrany přírody a krajiny je řešena nadřazenou územně plánovací dokumentací (ÚP
VÚC Táborsko schválen v roce 2001). ÚP Radětic dopracovává Územní systém ekologické stability do
Plánu ÚSES.
Technická infrastruktura
TI1 ‐ Plocha pro umístění čistírny odpadních vod
TI2 ‐ Plocha pro umístění posilovací stanice vodovodu
Vodní a vodohospodářské
VV1‐ Plocha pro umístění kanalizační stoky
Dopravní infrastruktura
UK1 ‐ Plocha pro umístění účelové komunikace pro vjezd k ČOV
UK2 ‐ Plocha pro umístění účelové komunikace – část v trase stávající komunikace a část ve
vyježděné stopě
Plochy zeleně
ZV1 ‐ Plocha pro umístění zeleně
ZV2 ‐ Plocha pro umístění zeleně
ZV3 ‐ Plocha pro umístění zeleně
d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení
ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich
využití
d)
koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Pitná voda
Zásobení Radětic pitnou vodou dokončeno. Byl vybudován přívodní řad Pe 90 v délce 2 350 m z osady
Senožaty napojením na gravitační vodovod s vodojemem na Šibeničním vrchu u Bechyně, bylo nutno
zařadit ATS s akumulací 15m³ pro stabilizaci vyhovujících tlakových poměrů. Rozvody pitné vody jsou
v obcí dokončeny realizací jednotlivých uličních řadů.
Napojení na vodovod navrhovaných ploch ve Změně č. 1 ÚP se nepředpokládá
Kanalizace
Obec vybudovala postupně od roku 1923 jednotnou kanalizaci.
Pro čištění odpadních vod bude zřízena při SV hranici zastavěné části obce nová čistírna odpadních
vod. V souvislosti s tím bude nutno vyřadit z provozu stávající septiky.
Napojení na kanalizaci navrhovaných ploch ve Změně č. 1 ÚP se nepředpokládá.
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Rozhodnutím vodohospodářského orgánu ze dne 2. 9. 1993 bylo vydáno povolení o vypouštění
odpadních vod do vod povrchových. Rozhodnutím ze dne 5. 5. 1997 bylo toto rozhodnutí
prodlouženo do 31. 12. 2010 s podmínkou dobudování kanalizace a ČOV.
Vzhledem ke stávajícímu stavu kanalizační sítě a předpokládané postupné obnově kanalizační sítě je
čištění odpadních vod navrženo mechanicko‐ biologickou ČOV v sestavě ‐ štěrbinová nádrž a biologický
filtr. Umístění plochy pro ČOV vymezené Změnou č.2 je z mnoha hledisek příznivější, ať se jedná o
hledisko technické či ekonomické.
Vodní plochy a toky
V celém správním území obce je navržena obnova rybníků a revitalizace vodních toků. Radětice
nejsou povodněmi ohroženy. V území jsou pouze bezejmenné drobné vodní toky. Říčka Smutná
protéká v hlubokém údolí mimo zastavěné i zastavitelné plochy. Přívalové deště jsou zachycovány v
prostoru pod jihovýchodním okrajem IP 1802 a silnicí III. třídy.

ENERGETIKA
Zásobování elektrickou energií VN zůstává ve stávajícím vyhovujícím stavu. Navrhuje se rozšíření
rozvodů NN k nově navrhovaným plochám. Zásobení teplem je uskutečňováno tuhými palivy, Je
navrhována plynofikace obce středotlakým systémem plynovodů, napojených z VTL plynovodu
Bechyně – Týn nad Vltavou prostřednictvím nové regulační stanice VTL/STL. Územím prochází
dálkový kabel spojů. Území je plně pokryto telefonním signálem.
Koncepce zásobování elektrickou energií není řešením Změny č.1 měněna. Zásobování
elektrickou energií bude realizováno prostřednictvím napojení na stávající vedení v obci.

DOPRAVA
Řešené území Radětic je orientováno mimo hlavní dopravní tahy. Páteřní dopravní osou je silnice
III/1354 Bechyně – Bernartice, v severní části území doplněna krátkou propojovací
silnicíIII/12212Radětice, Hemera – Rataje.
Silnice III. třídy vedle zpřístupnění a obsluhy řešeného prostoru zprostředkovávají vnější návaznosti
území na nadřazenou dopravní síť.
Napojení na silniční síť vyššího řádu je v Bechyni tj. silnice II/135 Dražíč ‐ Vestec ‐ Soběslav a
v Bernarticích tj. silnice II/105 Hluboká n. Vltavou ‐ Týn n. Vltavou ‐ Bernartice ‐ Sedlčany – Praha.
Nejbližší železniční tratí mimo řešené území je regionální koncová elektrifikovaná trať č. 202 Tábor –
Bechyně s železniční stanicí Bechyně. S ohledem na odlehlost a nepříznivou dojížďkovou vzdálenost
se kolejová doprava v dopravním systému řešeného území přímo neuplatňuje. Návaznost na
železniční síť je možná autobusovou a individuální dopravou.
Poloha sídla v příznivé dojížďkové vzdálenosti k Bechyni předurčuje povahu a převažující každodenní
spádovost k nadřazenému sídelnímu centru. Pro každodenní dojížďku za prací a vyšší vybaveností
jsou vhodná centra vyššího významu Bernartice, Týn nad Vltavou, Soběslav a Tábor.
Koncepce dopravní infrastruktury není řešením Změny č.1 ÚP měněna.
Plocha NV 1.1. bude napojena na stávající místní komunikace. Stavbou objektu pro skladování musí
být respektováno OP silnice III/ 1354
Je navržena:

Úprava krajnic v průjezdném úseku silnice III. třídy Raděticemi pro oddělení pásu, případně
zřízení kontinuálního chodníku pro pěší;

Bodové a povrchové úpravy vybraných stávajících místních komunikací v zastavěném území
obce pro motorovou a nemotorovou dopravu;

Přestavba vybraných historických záhumenních cest, realizace nových obslužných komunikací
v zastavěném území Radětic pro zpřístupnění a obsluhu rozvojových ploch nově navrhované
obytné zástavby, ploch výrobních a skladování

Vymezení sítě účelových komunikací s úpravou pro hospodářskou dopravu; u vybraných cest
s úpravou a doplněním vybavenosti pro pěší a cyklo turistiku a posílením jejich krajinotvorné
funkce.
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Z hlediska dopravní infrastruktury je vymezena plocha pro účelovou komunikaci UK1 pro vjezd
do čistírny odpadních vod a plocha UK2 ‐ Plocha pro umístění účelové komunikace – část v trase
stávající komunikace a část ve vyježděné stopě.

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního
systému ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozních opatření, ochrany
před povodněmi,
rekreace, dobývání nerostů a podobně
e)
Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití, územní systém ekologické stability /ÚSES/, prostupnost krajiny
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů
OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU – přírodně velmi cenné území je vymezeno v okolí říčky Smutná jako
územní rezerva
OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Protipovodňová opatření nejsou ve Změně č. 1 ÚP navržena.
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Plocha těžby nerostů ani jiných surovin není ve Změně č. 1 ÚP vymezena.
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ – navržené interakční prvky členící velké plochy zemědělské půdy mají
současně protierozní funkci

ÚSES návrh
V předkládané dokumentaci je provedena úprava pouze doplněním navržených interakčních prvků
podél polních cest – alespoň jednostranná alej, nebo nepravidelné skupiny stromů a keřů v pásu
minimálně 5 metrů širokém. Interakční prvky současně plní protierozní funkci.
Územní systém ekologické stability je Změnou č. 1 ÚP respektován v kontaktu s řešeným územím.
Lokální biokoridor vedený podél vodního toku zůstane zachován a neporušen, vybudováním rybníka
bude jeho funkce posílena realizací břehových porostů.
Plocha pro umístění ČOV nemá negativní vliv na ochranu přírody a krajiny.
Zastavitelná plocha nenavazuje na zastavění území, je však se zastavěným územím „spojena“
vymezenými plochami zeleně a přístupovou účelovou komunikací; jedná se o plochy změn
nezastavěného území. Zeleň bude plnit ochrannou funkci. Její vymezení je optimální také z hlediska
organizace zemědělského půdního fondu.

V řešeném území jsou vymezeny tyto skladebné části ÚSES: návrh











lokální biokoridor říčky Smutná č.2201, č.2001, č.1801 který částečně zasahuje
z k.ú Bechyně a Senožaty
lokální biocentra č.20 a č.18 na lokálním biokoridoru říčky Smutné
lokální biokoridor lesní s úseky č. 0302, č.0502, č.0801, č.0701, procházející
v lesním komplexu západně od Radětic
lokální biocentra č. 3, č.5, č.8, č.7 vložená do lesního biokoridoru
lokální biokoridor č. 2401 a č.2402, procházející nivou potoka jižně od obce
lokální biocentrum č.22, vložené do výše uvedeného biokoridoru
lokální biocentrum č.24, vložené do výše uvedeného biokoridoru
lokální biokoridor č.1701 a č.0501, vedený po nivě potoka severně od obce
lokální biocentrum č.17, vložené do výše uvedeného biokoridoru
interakční prvky č. 2204 ‐ 2207, č.2004 ‐ 2010, č.1802 ‐ 1807

Cílová společenstva prvků ÚSES
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Navržená cílová společenstva prvků ÚSES odpovídají přirozenému stanovišti dle STG odvozených
z lesnické typologie a BEPEJ.
Pro prvky ÚSES na potočních nivách pro STG 3,4BC a B4‐5:
‐ vodní toky s přirozeným korytem a břehovými porosty OL,VR, JS
‐ extenzivní louky na nivách a svazích údolí nehnojené průmyslovými hnojivy a
kejdou a neošetřované chemickými látkami. Alternativou jsou olšiny.
Pro prvky ÚSES na STG 3,4 ,AB,B3 a 4B4:
‐ lesní porost věkově diferencovaný s přirozenou druhovou skladbou odpovídající
lesnímu typu či STG. Alternativou na zemědělské půdě je extenzivní louka, nebo
pastvina (případně se skupinami dřevin druhově odpovídajících přirozenému
stanovišti).

PRO FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH BIOCENTER JE
Přípustné:
 současné využití
 využití zajišťující přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním
podmínkám
 jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnou nesmí dojít ke znemožnění
navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES
Podmíněné:
 pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářské zařízení,
ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra
Nepřípustné:
 změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území
zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability, např.
z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES
 jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo
územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich;
 rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin
apod., mimo činnosti podmíněné

PRO FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH BIOKORIDORŮ JE
Přípustné:
 současné využití
 využití zajišťující vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní
porosty, extenzivní sady, lesy apod.
 jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke znemožnění
navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES
Podmíněné:
 pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor pokud možno
kolmo, vodohospodářské zařízení, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu
a narušení funkčnosti biokoridoru
Nepřípustné:
 změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území
zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh
s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu
s funkcí biokoridoru
 jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu a založení
chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků,
těžba nerostných surovin, apod., mimo činností podmíněných
Vymezení plochy pro vybudování rybníka VO2.
33

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚP RADĚTICE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ‐ §55a STAVEBNÍHO ZÁKONA

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch
a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití)
f)
stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití,
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (výšková regulace
zástavby, intenzita využití pozemků v plochách)

PRO CELÉ ÚZEMÍ JE NEPŘÍPUSTNÉ:




skladování toxického odpadu
umístění velkých zdrojů znečišťování ovzduší, v případě umístění středních zdrojů musí
být instalována účinná zařízení k eliminaci plynných a pevných emisí
situování provozů znečišťujících povrchové a podzemní vody

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
PLOCHY BYDLENÍ
BV

obytné území venkovského charakteru

Hlavní využití:

bydlení v rodinných domech a zemědělských usedlostech se zázemím užitkových zahrad
a chovem hospodářského zvířectva odpovídajícím hygienickým normám, se stavbami
pobytové rekreace v chalupách.
Přípustné využití:

rodinné domy maximálně s 1 nadzemním podlažím, 1 podzemním a využívaným
podkrovím

odstavné a parkovací plochy

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

pozemky veřejných prostranství

zeleň liniová a plošná
Nepřípustné využití:

na pozemku RD umístění více než jednoho doplňujícího objektu včetně garáže;

činnosti, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu obytného
prostředí

jakákoliv činnost musí být ekologicky nezávadná

pachová zóna nesmí zasahovat obytnou zástavbu
Podmínky prostorového a estetického uspořádání:
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BO

koeficient zastavění pozemku maximálně do 40 % zastavění pozemku
maximální podlažnost 1 PP + 1 NP + podkroví
rekonstrukce musí být prováděny tak, aby nebyla narušena urbanistická hodnota území
a architektonická hodnota objektů

čistě obytné území

Hlavní využití:

bydlení v bytovém domě
Přípustné využití:

bytové domy maximálně se 3 nadzemními podlažími, 1 technickým podlažím
a využívaným podkrovím

drobná hřiště a odpočinkové plochy nepřesahující výměru 300 m2

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

pozemky veřejných prostranství

odstavné plochy

zeleň liniová a plošná
Podmíněně přípustné využití:

nerušící zařízení drobné výroby pro obsluhu území za splnění podmínek hygienických
limitů a prokázání nezatíženosti území dopravním provozem na pozemních
komunikacích
Nepřípustné využití:

činnosti, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu obytného
prostředí.
Podmínky prostorového a estetického uspořádání:

koeficient zastavění pozemku maximálně do 40%;

maximální podlažnost 2 NP + 1 TP + podkroví

rekonstrukce musí být prováděny tak, aby nebyla narušena urbanistická hodnota území
a architektonická hodnota objektů

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OV

občanská vybavenost

Hlavní využití:

pozemky staveb a zařízení občanského vybavení
Přípustné využití:

ubytovací zařízení s parkováním na pozemku souvisejícím se stavbou

pozemky související dopravní a technické infrastruktury
Nepřípustné využití:

umístění zařízení, která by svým hlukem nebo zápachem obtěžovala okolí
Podmínky prostorového a estetického uspořádání:

koeficient zastavění maximálně do 60%

rekonstrukce objektů musí být prováděny tak, aby nebyla narušena urbanistická
hodnota území a architektonická hodnota objektů

SP

plochy pro sport

Hlavní využití:

slouží pro umístění zařízení sportovních, rekreačních a využití volného času
Přípustné využití:
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vybavení sportovního zařízení musí splňovat podmínky platné legislativy
zařízení sportovní, pro organizovanou i neorganizovanou tělovýchovu, otevřená i krytá
sportoviště

zařízení ubytovací a stravovací, sloužící dominantní funkci

zařízení technická, zabezpečující provoz

komunikace vozidlové, cyklistické a pěší

odstavné plochy a parkoviště
Nepřípustné využití:

stavby pro výrobu a zemědělské stavby

RE

PLOCHY REKREACE
rekreace individuální

Hlavní využití:

rekreační ubytování
Přípustné využití:

provozování objektů v současném rozsahu jejich ploch

výstavba rekreačních domků

komunikace vozidlové, cyklistické a pěší
Podmíněně přípustné využití:

výstavba sportovního zařízení drobného rozsahu, nepřesahující výměru 100m2

výstavba RD umístěného na stavebním pozemku, tzn. s vlastnostmi stavebního pozemku
dle právních předpisů
Nepřípustné využití:

jiné než přípustné a podmíněně přípustné

NV

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
nerušivá výroba

Hlavní využití:

umístění výrobních provozů

umístění živnostenských provozů
Přípustné využití:

stavby pro výrobu a skladování

opravárenské služby

technická vybavenost

komunikace vozidlové, cyklistické a pěší

odstavné plochy a parkoviště

zeleň liniová a plošná

Plocha NV1.1. stavba pro skladování, uskladnění nářadí a palivového dřeva
Podmíněně přípustné využití

zařízení stravovací a stavby pro obchod s vazbou na dominantní funkci za splnění
hygienických podmínek daných právními předpisy

byty pohotovostní a majitelů zařízení za splnění hygienických podmínek daných právními
předpisy
Nepřípustné využití:

realizací stavby na ploše v NV1.1. nebude dotčena pohoda bydlení pro zastavitelnou
plochu BV3

zastavění plochy NV1.1. ostatními stavbami neuvedenými v přípustném využití
Podmínky prostorového a estetického uspořádání:

koeficient zastavění maximálně do 60%

maximální podlažnost 2 NP
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rekonstrukce objektů musí být prováděny tak, aby nebyla narušena jejich
architektonická hodnota
podlažnost NV1.1. bude 1 NP
výsadba vyšší zeleně při hranici pozemku NV1.1.podél silnice III. třídy

SV - Plochy smíšené výrobní
Zastavitelná plocha
Hlavní využití
Pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu
Přípustné využití
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury
Pozemky zeleně
Podmíněně přípustné využití
Není stanoveno.
Nepřípustné využití
Pozemky pro stavby a činnosti mimo hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití.
Podmínky prostorového uspořádání
Nejsou stanoveny.

ZE

zemědělská účelová výstavba

Hlavní využití:
 umístění zemědělských provozů
Přípustné využití:
 využití pro živnostenské provozy, plochy pro výrobu a sklady
Podmíněně přípustné využití:

při živnostenské provozovně umístění bytu majitele nebo správce za splnění
hygienických podmínek daných právními předpisy
Nepřípustné využití:

jiné než přípustné a podmíněně přípustné
Podmínky prostorového a estetického uspořádání:

koeficient zastavění maximálně do 60%

maximální podlažnost 2 NP

rekonstrukce objektů musí být prováděny tak, aby nebyla narušena jejich
architektonická hodnota
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VZ

veřejná prostranství

Hlavní využití:

pozemky jednotlivých druhů veřejného prostranství ‐ komunikace, chodníky, pěšiny,
odstavné plochy, plochy zeleně
Přípustné využití

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

pozemky staveb občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství;
podmínkou jsou stavby max.50 m2 a výšky max. 3m, např. prodejní stánek, altán, pergola,
kašna apod., za podmínky, že nebude omezen provoz, a to ani pěších
Nepřípustné využití
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pozemky pro stavby a činnosti mimo hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití
veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Hlavní využití:

technické zabezpečení funkčních ploch
Přípustné využití:

stavby pro vodní hospodářství, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod

shromažďování komunálních odpadů

komunikace a odstavné plochy zabezpečující provoz a potřeby území

zeleň liniová a plošná.
Nepřípustné využití

pozemky pro stavby a činnosti mimo hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Hlavní využití:

silnice

místní komunikace

účelové komunikace

pěší a cyklistické komunikace

cesty
Přípustné využití

chodníky

pozemky zeleně

zastávky hromadné dopravy

odstavná stání

pozemky veřejných prostranství

technická infrastruktura, zejména liniové sítě
Podmíněně přípustné využití

nestanoveno
Nepřípustné využití

pozemky pro stavby a činnosti mimo hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
ZP
IZ
VZ
ZS

zemědělská půda
plochy izolační zeleně
krajinná zeleň (neplodná půda, mokřiny)
zahrady mimo zastavěná území

Hlavní využití:

plochy pro intenzivní i extenzivní hospodaření se zemědělskými travními porosty nebo
činnosti a zařízení, které s tímto hospodařením souvisí

plochy určené pro intenzivní i extenzivní hospodaření na orné půdě

plochy nezastavěného území mimo plochy mimo ÚSES

zahrady v nezastavěném území

zahradnictví

zřizovat a provozovat sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu
a zásobení přilehlého území, účelové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu území
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Přípustné využití:

protierozní opatření /budování záchytných příkopů kolem ohrožených pozemků,
obdělávaných nebo zatravněných průlehů, terasování svažitých pozemků
a znovuzřizování mezí/

cyklistické stezky, hygienická zařízení

provádět změny druhu pozemku na pastviny, louky, sady, ornou půdu za splnění všech
zákonných podmínek

změna druhu pozemku na pozemky určené k plnění funkcí lesa – zalesnění

možnost změny druhu pozemku na vodní plochy
Podmíněně přípustné využití:

umisťovat dočasné stavby pro zabezpečení zemědělské činnosti /seníky, včelíny, silážní
jámy, napáječky, krmelce apod./
Nepřípustné využití
jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití
PLOCHY LESNÍ

LE

lesy

Hlavní využití:
 pozemky určené k plnění funkcí lesa
Přípustné využití:
 pozemky související dopravní a technické infrastruktury
Podmíněně přípustné využití:

zřizovat jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství /seníky, včelíny, krmelce
apod./
Nepřípustné využití

jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití, jenž se neslučují s ochranou
nezastavěného území a výrazně ovlivňující jeho charakter, např.:

oplocení pozemků, kdy přípustné jsou pouze ohrazení lesních školek či obory

stavby pro zemědělství – stáje, ovčín, vepřín, zemědělské stavby a usedlosti

stavby pro agroturistiku a cestovní ruch spojené s ubytováním, jakož i bez ubytování

objekty a činnosti související s těžbou (dobýváním) přírodních zdrojů (těžba v dolech a
lomech)

stavby, zařízení, a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu
nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, např. ekologická a informační centra.
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

VO

vodní plochy a toky

Hlavní využití:

rybníky, nádrže, potoky a další vodní plochy, všechny terénní úpravy nezbytné pro
existenci vodních toků a ploch

stavby nutné pro existenci vodních ploch /stavidla, hráze, přepady/

revitalizace vodních toků a ploch, obnova břehových porostů
Přípustné využití:

stoky
Podmíněně přípustné využití:

zřizovat přemostění, lávky, krmná zařízení pro chovné rybníky

zřizovat a provozovat na těchto územích sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné
pro obsluhu a zásobování přilehlého území a to kolmo na vodoteč, případně nejkratším
způsobem, přes nebo pod vodní plochou
Nepřípustné využití:
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Jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

PLOCHY ZELENĚ

ZV

zeleň

Hlavní využití

pozemky určené k výsadbě vysoké a středně vysoké zeleně
Přípustné využití

pozemky související dopravní a technické infrastruktury
Podmíněně přípustné využití

osazení mobiliáře, ve vzdálenější poloze od oplocení ČOV
Nepřípustné využití

jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
g)
vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšné stavby
K1*
Plocha technické infrastruktury ‐ Čistírna odpadních vod (TI1)
K2*, K3*, K4*, K5* ‐ kanalizační řady – věcné břemeno
K6, K7, K8, K9, K10 ‐ kanalizační řady
T1*
Plocha technické infrastruktury – posilovací stanice vodovodu (TI2)
V1*
Vodovodní řad – věcné břemeno
P1
regulační stanice plynu
P2 – P9
vedení plynovodu (přívod)
D8*
Účelová komunikace (UK1)
Účelová komunikace (UK2)
D6

Veřejně prospěšná opatření















lokální biokoridor říčky Smutná č.2201, č.2001, č.1801 který částečně zasahuje z k.ú
Bechyně a Senožaty
lokální biocentra č. 20 a č. 18 na lokálním biokoridoru říčky Smutné
lokální biokoridor lesní s úseky č.0302, č.0502, č.0801, č.0701, procházející v lesním
komplexu západně od Radětic
lokální biocentra č. 3, č. 5, č. 8, č. 7, vložené do lesního biokoridoru
lokální biokoridor č.2401 a č.2402, procházející nivou potoka jižně od obce
lokální biocentrum č.24, vložené do výše uvedeného biokoridoru
lokální biocentrum č.22, vložené do výše uvedeného biokoridoru
lokální biokoridor č.1701 a č.0501, vedený po nivě potoka severně od obce
lokální biocentrum č. 17, vložené do výše uvedeného biokoridoru
interakční prvky č. 2204 ‐ 2207, č.2004 ‐ 2010, č.1802 ‐ 1807
přírodně velmi cenné území
plochy izolační zeleně
ZV1, ZV2, ZV3 Plochy zeleně

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu
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Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou vymezeny.

Plochy pro asanaci
Plochy pro asanaci nejsou navrženy

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno,
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle
§8 katastrálního zákona
h)
veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo

Veřejně prospěšné stavby pro které lze uplatnit předkupní právo
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

místní komunikace _ p.č.2588/1; k.ú. Radětice
místní komunikace _ p.č.2587/5; k.ú. Radětice
místní komunikace _ p.č.1250/1; k.ú. Radětice
místní komunikace _ p.č.2075/1; 2075/2; k.ú. Radětice
účelová komunikace _ č.p.2584; k.ú. Radětice
účelová komunikace _ č.p.1231; 1250/1; 2590/1; 2594/2; k.ú. Radětice
účelová komunikace _ č.p.2594/1; k.ú. Radětice1129/1

Interakční prvky vyznačené na výkresu veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření
jsou vypuštěny ze seznamu VPS a veřejných prostranství.
i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Nejsou stanovena kompenzační opatření.
j)
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické
části
j) Údaje o počtu listů právního stavu územního plánu po vydání změny č. 1 a změny
č. 2 a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Výrok
Textová část 18 stran A4
Výkres základní členění území ............................................................................................ 1: 5 000
Hlavní výkres ....................................................................................................................... 1: 5 000
Výkres veřejné infrastruktury ............................................................................................. 1: 5 000
Výkres koncepce uspořádání krajiny................................................................................... 1: 5 000
Výkres Veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření ..............................1: 5 000
Odůvodnění
Koordinační výkres .............................................................................................................. 1: 5 000
Výkres širších vztahů…. ..................................................................................................... 1: 50 000
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu ................................................................ 1: 5 000
k)
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření
k) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření
Nejsou vymezeny plochy rezervy.
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l)
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci
l) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci
Nejsou vymezeny plochy podmíněné dohodou o parcelaci.
m)
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a
přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
m) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její
pořízení
a
přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence
územně
plánovací
činnosti
ÚP nevymezuje vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie.
n)
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu dle
přílohy č.9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost,
a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty
n) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu
v rozsahu
dle
přílohy č.9, stanovení, zda se bude jednat o
regulační plán z podnětu nebo na
žádost, a u regulačního plánu
z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání
Nejsou vymezeny plochy ani koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu.
o)
Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
o. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Není stanovena etapizace.
p)
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt
p) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace
jen autorizovaný
architekt
Nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
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