
S T U D I O - P  s . r . o . ,  N Á D R A Ž N Í   2 1 8 6 / 5 2 ,  P S  5 9 1  0 1   Ž Á R  N A D  S Á Z A V O U  
TEL/FAX: 566 626 748       e-mail: projekce@studio-p.cz                I : 09960953 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ÚZEMN Í PLÁN 
 

R A D O S T Í N  
 
 
 

ZM NA . II 
 

NÁVRH PRO OPAKOVANÉ VE EJNÉ PROJEDNÁNÍ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracovatelský kolektiv :  Pavel Ondrá ek, Ing. arch. Jan Psota 
 
Datum : erven íjen 2021 Zakázkové íslo : 2021C04 
 
 



Územní plán RADOSTÍN - Zm na . II - NÁVRH PRO OPAKOVANÉ VE EJNÉ PROJEDNÁNÍ STUDIO-P s.r.o.|0610/2021 

 
Obec Radostín 

 
.j. ................................                                                          V Radostín  dne …............ 2021 

 
n á v r h 

OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

ZM NA . II ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOSTÍN 
 
 

Zastupitelstvo obce Radostín, jako p íslušný správní orgán, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 
písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) ve 
zn ní pozd jších p edpis  za použití § 43 odst. 4 a § 55b odst. 7 stavebního zákona, v souladu s 
§ 171 až 174 zákona . 500/2004 Sb., správní ád ve zn ní pozd jších p edpis , § 13 a p ílohy . 
7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci 
a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, ve zn ní pozd jších p edpis  
 

vydává 
Zm nu . II Územního plánu Radostín 

 
Nedílnou sou ástí Zm ny . II  územního plánu Radostín je textová ást Zm ny . II ÚP. (ob-

sah dle p ílohy . 7 k vyhl. . 500/2006 Sb.)  
 
Nedílnou  sou ástí  Zm ny .  II   územního  plánu  Radostín  je  také  grafická  ást  Zm ny .  II  

ÚP. (obsah dle p ílohy . 7 k vyhl. . 500/2006 Sb.)  
 
Zm na . II Územního plánu Radostín je v souladu s § 13 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územ-

 analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  pláno-
vací innosti, ve zn ní pozd jších p edpis . Jsou vydávány pouze m né ásti Územního plánu 
Radostín.  

 
Úplná dokumentace Zm ny . II územního plánu Radostín je uložena na:  

 Obecním ú adu Radostín 
 stském ú adu Ž ár nad Sázavou, odboru stavebním 
 Krajském ú adu Kraje Vyso ina, odboru územního plánování a stavebního ádu 
 stském ú adu Ž ár nad Sázavou, odboru stavebním a územního plánování  

 
Dále je k nahlédnutí na:    

 internetových stránkách obce Radostín ...................................... 
 internetových stránkách M sta Ž ár nad Sázavou http://www.zdarns.cz/mesto-

zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/ 
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A. Textová ást 
Výroková ást Územního plánu Radostín se m ní takto : 
1) V kapitole 1. se poslední odrážka ruší a nahrazuje se novou odrážkou: 

 "Zastav né území bylo aktualizováno k datu 05.05.2021." 
2) V nadpise kapitoly 2. se p ed stávající text vkládá slovo "Základní" , slovo "Koncepce" se 

upravuje na "koncepce",  slovo  "ochrana"  na  "ochrany", slovo "rozvoj"  na  "rozvoje", 
ed slovo hodnot se vkládá slovo "jeho" a ruší se slovo "území". 

3) V podkapitole 2.1. se bez náhrady ruší celý text poslední odrážky. 
4) V podkapitole 2.3., páté odrážce se ruší text ", režimy vymezených zón odstup ované 

ochrany p írody v CHKO Ž árské vrchy, NPR Dá ko a NPR Radostínské rašeliništ , 
jejichž širší okolí je sou ástí lokality evropského významu soustavy Natura 2000 dle 
sm rnice Rady 92/43/EHS o ochran  p írodních stanoviš , voln  žijících živo ich  a plan  
rostoucích rostlin ("sm rnice o stanovištích") CZ0614053 - Dá ská rašeliništ . Území 
soustavy Natura 2000 vyhlášené k ochran  pták  podle Sm rnice Rady Evropských 
spole enství o ochran  voln  žijících pták  (79/409/EHS) - tzv. pta í oblast se na ešeném 
území nevyskytuje ". 

5) V nadpise kapitoly 3. se za slovo v etn  vkládá text "urbanistické kompozice", za slovo 
vymezení text "ploch s rozdílným zp sobem využití",  slovo  " estaveb" se m ní na 
" estavby" a ruší se text " ostatních ploch se zm nou v území". 

6) Do nadpisu podkapitoly 3.1. se za stávající text dopl uje ", urbanistická kompozice". 

7) V podkapitole 3.1., první odrážce se p ed stávající text vkládá "Urbanistická kompozice", 
slovo "Navazuje" se upravuje na "navazuje", ruší se "," a namísto se vkládá text "a dané 

írodní podmínky. Urbanistická koncepce". 
8) V podkapitole 3.1., páté odrážce se ","nahrazuje spojkou "a" a ruší se text "(h išt ) a 

ve ejné prostranství". 
9) V podkapitole 3.1., sedmé odrážce se text "se dopl uje" nahrazuje textem "je dopln no", 

text "se využívá" se nahrazuje slovem "využít". 
10) V podkapitole 3.1., osmé odrážce se ruší slovo "nov ". 

11) V podkapitole 3.2., první odrážce se ruší text "Ozna ení ploch je shodné pro celý územní 
plán, tj. pro návrh i od vodn ní ÚP.". 

12) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky se ruší ádek 5. 
13) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky, ve sloupci vým ra plochy se na ádku 6, m ní 

íslovka "1,23" na "0,06". 
14) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky, na ádku 7, se m ní text "ve ejná prostranství" 

na "ob . vybavenost . t lových. a sport", kód "VP" se nahrazuje kódem"Ot" a íslovka 
"0,20" se m ní na "0,18". 

15) V podkapitole 3.2., tabulce první odrážky se dopl ují dva nové ádky: 
P1.II  x  bydlení v rodinných domech BR 0,01 
P2.II  x  bydlení v rodinných domech BR 0,02 

16) V podkapitole 3.2., druhé odrážce, odstavci Plocha . 1, v textu za t etí poml kou se ruší 
ást textu "(v souladu s režimy ochr. pásma el. vedení VN 22 kV)". 

17) V podkapitole 3.2., druhé odrážce, odstavci Plocha . 2, v textu za druhou poml kou se 
text " stavební áru resp. výstavbu" nahrazuje slovem "Zástavbu", ruší se text "bylo možno 

ed garáž odstavit osobní automobil a aby p i hranici pozemku" a text "bylo možno 
vysázet alespo  1 adu vzr stných strom " se nahrazuje textem "sm ovala zele  zahrad". 
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18) V podkapitole 3.2., druhé odrážce, odstavci Plocha . 2 se ruší text "-  doporu uje se volit 
orientaci h ebene rovnob žn  s uli ní árou ". 

19) V podkapitole 3.2., druhé odrážce, odstavci Plocha . 3 se slovo "urbanistické" m ní na 
"územní". 

20) V podkapitole 3.2., druhé odrážce, odstavci Plocha . 4 se ruší text "do ploch bydlení". 

21) V podkapitole 3.2., druhé odrážce, se bez náhrady vypouští odstavec Plocha . 5. 
22) V podkapitole 3.2., druhé odrážce, odstavci Plocha . 6 se ruší text: 

- "h išt  budou otev ená, oplocení se p ipouští v mí e nezbytn  nutné pro provozování spor-
tovních aktivit 

- išt  budou mít charakter spl ující kriteria pro trávení volno asových aktivit 
- ípadná výstavba šaten a sociálního za ízení bude o 1 NP a musí být kultivovaného archi-

tektonického projevu 
- plocha k vodnímu toku v ší i min. 10 m bude bez staveb a zpevn ných ploch" 

23) V podkapitole 3.2., druhé odrážce, odstavci Plocha . 7 se p ed slovo relaxaci vkládá text 
"sportovní aktivity a". 

24) V podkapitole 3.2., druhé odrážce, odstavci Plocha . 8 se stávající text ruší a nahrazuje se 
novým textem: 

- "plocha ur ena pro výstavbu obecní istírny OV 
- koncepci OV v etn  jejího zp ístupn ní ešit s ohledem na vysoké p írodní hodnoty úze-

mí a náro né vodohospodá ské podmínky širšího území" 
25) V podkapitole 3.2., druhé odrážce, odstavci Plocha . 9, 10 se ruší text " Pv 3/30". 

26) V podkapitole 3.2., druhé odrážce, odstavci Plocha . I/1 se  ruší  text  "-  zástavbu  ešit  
mimo OP areálu zem lské výroby ". 

27) V podkapitole 3.2., druhé odrážce se dopl ují nové odstavce: 
Plocha . P1.II 
- zahradu s oplocením koncipovat jako prvek zajiš ující p íznivou návaznost ploch bydlení 

s ve ejným prostranstvím 
Plocha . P2.II 
- plocha pro rozší ení p ilehlé plochy bydlení v rodinných domech 
- akceptovat polohu místa v centrální ásti sídla, zajistit soulad nové zástavby s výrazem 

domu a okolí 
- rozší ením rodinného domu nelze p ekro it danou hladinu zástavby 

28) V podkapitole 3.2. se ruší text tvrté odrážky. 

29) V podkapitole 3.3., první odrážce se ruší text "- Nov  je jako samostatná plocha zejména 
se vzr stnou zelení koncipováno ve ejné prostranství mezi sportovišt m a obytnou zónou." 
a text "- Ve ejná zele  bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými 

evinami a nízkou dopl kovou (ke ovou) zelení.", za slovo Plochy se vkládá text "ve ejné 
zelen ". 

30) V podkapitole 3.3., druhé odrážce, textu uvedeném druhou poml kou se ruší text "Vhodné 
jsou místní d eviny, nikoliv však ovocné.". 

31) V podkapitole 3.3., druhé odrážce, textu uvedeném t etí poml kou se text "koeficient 
zastav ní" ruší a nahrazuje textem "intenzitu využití". 

32) V podkapitole 3.3., druhé odrážce, se ruší bez náhrady texty uvedené tvrtou a pátou 
poml kou. 

33) D kapitoly 3. se za stávající text dopl uje nová podkapitola: 

"3.4. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití 
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 Zásadními plochami s rozdílným zp sobem využití  v ÚP jsou: 
- plochy bydlení v rodinných domech (BR) 
- plochy bydlení v bytových domech (BD) 
- plochy rekrea ních za ízení (RZ) 
- plochy ob anského vybavení - pro zdravotnictví a sociální služby (Oz), pro ve ejnou 

správu a administrativu (Oa), pro obchodní prodej, ubytování a stravování (Od), 
lovýchovu a sport (Ot) 

- plochy ve ejných prostranství (VP) 
- plochy smíšené obytné (SO) 
- plochy smíšené obytné se specifickým využitím (SX) 
- plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) 
- plochy technické infrastruktury - zásobování vodou (TIv), zásobování elektrickou energií 

(TIe) a išt ní a odvád ní odpadních vod (TI ) 
- plochy výroby zem lské (VZ) 
- plochy výroby drobné (VD) 
- plochy zem lské zahrady a sady (ZZ) 
- plochy zelen  ochranné a izola ní (ZI)" 

34) V nadpise kapitoly 4. se  text  "a dalšího ob anského vybavení, v ." ruší a nahrazuje 
slovem  " etn "  a  text  "nakládání s odpady" se nahrazuje textem "vymezení  ploch  a  
koridor  pro ve ejnou infrastrukturu, v etn  stanovení podmínek pro jejich využití". 

35) V podkapitole 4.1., šesté odrážce se za stávající text dopl uje "tvo ených rodinnými domy 
". 

36) V podkapitole 4.2., se ruší text šesté, sedmé, osmé a desáté odrážky. 

37) V podkapitole 4.2, se za stávající text dopl uje nová odrážka: 
 "P ipustit využívání alternativních zp sob  získávání energií (solární kolektory na stavbách, 

tepelná erpadla apod.), které je možno charakterizovat jako související technickou infra-
strukturu malého rozsahu." 

38) V podkapitole 4.3., druhé odrážce se ruší text "Nov  je", za slov vymezena se vkládá "je" a 
slovo "výstavbu" se nahrazuje slovem "rozší ení". 

39) V podkapitole 4.5. se vypouští text první a druhé odrážky. 
40) V podkapitole 4.5., t etí odrážce se text " budou tvo it" nahrazuje slovem "tvo í". 

41) Do kapitoly 4. se za stávající text dopl uje nová podkapitola: 
"4.7.   Vymezení ploch a koridor  pro ve ejnou infrastrukturu 

 Koncepce ÚP si vyžádala vymezit koridor technické infrastruktury CNU-T1 pro realizaci 
stavby kanaliza ního sb ra e splaškové kanalizace pro napojení na OV 

 Stanovení podmínek využití 
a) plochu vymezeného koridoru je t eba do doby realizace zám ru chránit pro umožn ní op-

timálního ešení technické infrastruktury 
b) do doby realizace p íslušných staveb je na území koridoru zakázáno provád t takové in-

nosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, a které by realizaci pot ebného 
zám ru znemožnilo anebo  výrazn  ztížilo (i ekonomicky) 

c) sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby (zám ru), p ípadn  zm nou ÚP, která 
navrhne jiné využití území, eventuáln  novým ÚP." 

42) V nadpise kapitoly 5. se zkratka " ." nahrazuje slovem " etn ", za slovo ploch se vkládá 
text "s rozdílným zp sobem využití, ploch zm n v krajin  ",  zkratka  "ÚSES" se 
nahrazuje textem "územní systém ekologické stability" a slovo "nerost " textem "ložisek 
nerostných surovin". 

43) V nadpise kapitoly 5.1. se za slov ploch vkládá text "s rozdílným zp sobem využití,". 
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44) V podkapitole 5.1., osmé odrážce se slovo "se" nahrazuje textem "s významným", slovo 
"vým ry" se nahrazuje slovem "podílu" a za slovo porost  se vkládá text "na celkové 
vým e ZPF", bez náhrady se ruší text "Kone né uspo ádání zem lských ploch bude 

edm tem ešení komplexních pozemkových úprav.". 
45) V podkapitole 5.1., dvanácté odrážce se ruší text "V tomto p ípad  totiž zájem ve ejný 

evažuje nad zájmy ochrany p írody a krajiny.". 
46) Do podkapitoly 5.1. se dopl ují dv  nové odrážky: 

 "Respektovat skute nost, že celé ešené území s výjimkou zastav ného území se nachází v 
biotopu velkých savc . 

 V krajin  jsou vymezeny plochy s rozdílným zp sobem využití: 
- plochy vodní a vodohospodá ské (VH) 
- plochy zem lské - orná p da (ZO) 
- plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) 
- plochy lesní (L) 
- plochy p írodní na pozemcích PUPFL (Pl), na pozemcích ostatní plocha (Po), na 

pozemcích vodní plocha (Pv), na pozemcích ZPF (Pz) 
- plochy smíšené nezastav ného území p írodní na pozemcích ZPF (SPz), na pozemcích 

PUPFL (SPl) 
- plochy smíšené nezastav ného území ve 2. zón  CHKO na pozemcích PUPFL (SZl), na 

pozemcích ostatní plocha (SZo), na pozemcích vodní plocha (SZv), na pozemcích ZPF 
(SZz)" 

47) V podkapitole 5.2. se ruší text deváté odrážky. 
48) V podkapitole 5.3., tvrté odrážce se ruší text "Pot ebu rozší ení sít  polních cest, kterou 

avizuje ÚP, prov í komplexní pozemkové úpravy." a nahrazuje se novým textem "Další 
rozší ení sít  polních cest reagujících na vývoj vlastnických vztah , ekologickou o 
protierozní funkci cest se nevylu uje.". 

49) Text nadpisu kapitoly 6. se ruší a nahrazuje novým textem: Stanovení podmínek pro 
využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením p evažujícího ú elu využití 
(hlavní využití), p ípustného využití, nep ípustného využití (v etn  stanovení, ve 
kterých plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro 

ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), stanovení podmín  p ípustného 
využití t chto ploch a stanovení  podmínek prostorového uspo ádání v . základních 
podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby, 
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování 
stavebních pozemk  a intenzity jejich využití) 

50) V podkapitole 6.1., první odrážce se text "jsou ur eny" nahrazuje textem "hlavní využití" a 
ruší se text "Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných dom  a pozemky související 
s ur ujícím využíváním plochy.". 

51) V podkapitole 6.1., první odrážce, odstavci p ípustné: se zkratka "rod." nahrazuje textem 
"a stavby rodinných", p ed slovo dopravní se vkládá text "stavby a za ízení," a ruší se text 
"související s obsluhou plochy". 

52) V podkapitole 6.1., první odrážce, odstavci podm. p ípustné: se text ". Chov" m ní na ", 
chov", vypouští se slovo "p ípadn ", text ". Podmín  p ípustné" se nahrazuje textem "za 
podmínky že tyto" a za slovo dopad  se vkládá text "hlavní využití plochy a". 

53) V podkapitole 6.1., druhé odrážce se text "jsou ur eny pro uspokojování pot eb" m ní na 
"hlavní využití" a ruší se text "Tyto plochy zahrnují pozemky bytových dom  a pozemky 
související s ur ujícím využíváním plochy.". 
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54) V podkapitole 6.1., druhé odrážce, odstavci p ípustné: se p ed slov bytových vkládá text "a 
stavby", v po adí první spojka "a" se nahrazuje "," slovo "ve ejných" se upravuje na 
"ve ejná", v po adí druhé slovo "pozemky" se ruší a nahrazuje textem "stavby a za ízení" a 
ruší se text "související s obsluhou plochy". 

55) V podkapitole 6.1., druhé odrážce, odstavci podm. p ípustné: se za slovo rozsahu vkládá 
text "za podmínky, že". 

56) V podkapitole 6.1., t etí odrážce se text "jsou ur eny pro" nahrazuje textem "hlavní 
využití:"  a ruší se text "Pozemky zahrnují stávající objekt na b ehu rybníka Velké Dá ko.". 

57) V podkapitole 6.1., t etí odrážce, odstavci podm. p ípustné: se p ed slovo innosti vkládá 
slov "další" a p ed slovo bezprost edn  se vkládá text "a za ízení za podmínky, že", slovo 
"související" se upravuje na "souvisejí" a text "ur ujícím posláním" se nahrazuje textem 
"hlavním využitím". 

58) V podkapitole 6.1., t etí odrážce, odstavci nep ípustné: se slovo "nenarušují" upravuje na 
"narušují". 

59) V podkapitole 6.1., tvrté odrážce se text "slouží pro" nahrazuje textem "hlavní využití:" a 
ruší se text "Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb a za ízení ob . 
vybavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejná 
prostranství.". 

60) V podkapitole 6.1., tvrté odrážce, odstavci p ípustné: se slovo "staveb" m ní na "a 
stavby",  ruší  se  v  po adí  druhé,  t etí,  tvrté,  páté  a  šesté  slovo  "pozemky",  slovo  
"sociálních" se upravuje na "sociální", slovo "služeb" na "služby" a slovo "h bitov " na 
"h bitovy" a bez náhrady se ruší text "Druhy ob . vybavení lze vzájemn  zam nit, nutno 
však akceptovat neslu itelnost n kterých druh  ob . vybavenosti i jejich vlivy na okolí.". 

61) V podkapitole 6.1., páté odrážce se text "jsou ur eny" nahrazuje textem "hlavní využití:", 
slovo "obecnímu" se upravuje na "obecní", text "tohoto prostoru" se nahrazuje textem 
"pozemk , mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci v 
urbanizovaném území." a ruší se text "Zahrnují pozemky jednotlivých druh  ve . 
prostranství a pozemky dopravní a tech. infrastruktury.". 

62) V podkapitole 6.1., páté odrážce, odstavci p ípustné: se za stávající text dopl uje text 
",vodní prvky, pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury". 

63) V podkapitole 6.1., páté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se stávající text ruší a 
nahrazuje novým textem "další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke 
spole enským kontakt m a podporují sociální soudržnost, erpací místa pro požární 
techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody". 

64) V podkapitole 6.1., šesté odrážce se text "jsou ur eny pro" nahrazuje textem "hlavní 
využití:" a text ", v p ípad  obce zahrnují p edevším p vodní historické zastav ní, 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky ve ejných 
prostranství" se ruší a nahrazuje novým textem " bydlení v rodinných domech v etn  dom  
a usedlostí s hospodá ským zázemím, obslužnou sféru a nerušící výrobní innost". 

65) V podkapitole 6.1., šesté odrážce, odstavci p ípustné: se  za slovo bydlení vkládá text ", 
živnostenské aktivity" a za slovo vybavenost text "v objektech", text "objemu budovy" se 
nahrazuje textem "daného prostoru" a text "pozemky soukromé i jiné zelen " se nahrazuje 
textem "stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, 
pozemky sídelní zelen ". 

66) V podkapitole 6.1., šesté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se text "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. 
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Vše se d je v rozsahu odpovídajícím velikosti ploch pozemk  a objemu budov" ruší a 
nahrazuje textem "za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu plochy, nemající 
negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu zboží, tj. nezvyšují 
dopravní zát ž v území.  Rekrea ní aktivity za podmínky využití stávajícího domovního 
fondu nevhodného k trvalému bydlení i jeho p vodnímu ur ení.  innosti a aktivity se 

jí v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk  a m ítku daného 
prostoru". 

67) V podkapitole 6.1., šesté odrážce, odstavci nep ípustné: se text ". Nap . stavby s vysokými 
plošnými nároky na pozemky, innosti náro né na p epravu zboží, erpací stanice 
pohonných hmot, mycí rampy, apod." ruší a nahrazuje textem "nebo snižují kvalitu daného 
prost edí". 

68) V podkapitole 6.1., sedmé odrážce se text "jsou ur eny" nahrazuje textem "hlavní 
využití:", slovo "umis ováním" se upravuje na "umis ování" a text "souvisejících s" se 

ní na "k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území". 
69) V podkapitole 6.1., sedmé odrážce, odstavci p ípustné: se  za slovo za ízení vkládá "silnic 

a" a za stávající text se dopl uje nový text ", za ízení technické infrastruktury, terénní 
úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy". 

70) V podkapitole 6.1., sedmé odrážce, odstavci podm. p ípustné: se text "III. t ídy" nahrazuje 
textem ", umis ování cyklotras a chodník  pro p ší i záliv  hromadné dopravy na t lese 
silni ní komunikace za podmínky, že svým provozováním a technickým uspo ádáním 
nebude narušeno i znemožn no hlavní využití plochy ". 

71) V podkapitole 6.1., sedmé odrážce, odstavci nep ípustné: se text "nesouvisí" m ní na 
"nejsou v souladu", text "ur ující náplní a funkcí" se nahrazuje textem "hlavním využitím" 
a za stávající text se dopl uje text "a aktivity narušující hlavní využití". 

72) V podkapitole 6.1., osmé odrážce se text "jsou ur eny k" nahrazuje textem "hlavní 
využití:". 

73) V podkapitole 6.1., osmé odrážce, odstavci p ípustné: se text " ur ující náplní" nahrazuje 
textem "hlavním využitím" a za stávající text se dopl uje " plochy, pozemky, stavby a 
za ízení související dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele  ". 

74) V podkapitole 6.1., osmé odrážce, odstavci nep ípustné: se text "nesouvisí s ur ující 
náplní" ruší a nahrazuje textem "nejsou v souladu s hlavním a p ípustným využitím". 

75) V podkapitole 6.1., deváté odrážce se text "ur eny pro" nahrazuje textem "hlavní využití:". 
76) V podkapitole 6.1., deváté odrážce, odstavci p ípustné: se  text "pozemky vnitroareálové 

dopravy" nahrazuje textem "stavby a za ízení dopravní", text " s izola ní a vnitroareálovou 
zelení" textem "sídelní zelen " a bez náhrady se ruší text " Z d vod  organoleptického 
zápachu možno tolerovat ochranné pásmo mimo hranice závodu, nesmí však dosáhnout 
staveb vyžadujících hygienickou ochranu.". 

77) V podkapitole 6.1., deváté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se stávající text ruší a 
nahrazuje novým textem "stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní 
využití plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování a 
bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné za podmínky, že tyto innosti 
nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpací stanice pohonných hmot je možno umístit za 

edpokladu, že nebude omezeno hlavní využití plochy". 

78) V podkapitole 6.1., deváté odrážce, odstavci nep ípustné: se stávající text ruší a nahrazuje 
novým textem "aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se 
silným dopadem na životní prost edí". 
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79) V podkapitole 6.1., desáté odrážce se stávající text ruší a nahrazuje se novým textem 
odrážky: 

 "Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - hlavní využití : zajišt ní podmínek pro nakládání 
s vodami. Zp soby využití: 

ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, ry-
bá stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci 
deš ových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu 
území, doprovodná a krajinná zele . 

podm. p ípustné: za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného nega-
tivního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technic-
ké infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích 

ink  této infrastruktury na vodní plochy a toky  
nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vod-

ní režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn " 
80) V podkapitole 6.1., jedenácté odrážce se stávající text ruší a nahrazuje se novým textem 

odrážky: 
 "Plochy zem lské - orná p da (ZO) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v kultu e 

orné p dy. Zp soby využití: 
ípustné: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a 

jiných plodin. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, 
protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou, 
hygienickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro 
ochranu životního prost edí. P ípustná je zm na kultury na trvale travní 
porost. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostup-
nosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou 
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , 
pozemky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany 
krajinného rázu, zájm  ochrany p írody a ochrany ZPF. Oplocování po-
zemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely 
a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace 
ZPF. Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, 
že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení kra-
jinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hi-
postezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a ne-
omezí prioritní ú el plochy 

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 
ekologické hodnoty území" 

81) V podkapitole 6.1., dvanácté odrážce se stávající text ruší a nahrazuje se novým textem 
odrážky: 

 "Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) - hlavní využití : plochy zem lské p dy 
v kultu e trvalý travní porost. Zp soby využití: 

ípustné: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá 
pastva, pop ípad  souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krm-
ným ú el m nebo technickému využití. Opat ení zlepšující vodohospo-
dá skou bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou 
hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního pro-
st edí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostup-
nosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou 
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , 
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pozemky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany 
krajinného rázu, zájm  ochrany p írody a ochrany ZPF. Oplocování po-
zemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely 
a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace 
ZPF. Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, 
že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení kra-
jinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hi-
postezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a ne-
omezí prioritní ú el plochy. Rozorání za podmínky, že jde o zúrod ova-
cí opat ení spojené s následnou obnovou travního porostu. 

nep ípustné: trvalé zorn ní, umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  
rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, 
snižování ekologické hodnoty území." 

82) V podkapitole 6.1., t inácté odrážce se text "ur eny" nahrazuje textem "hlavní využití:". 
83) V podkapitole 6.1., t inácté odrážce, odstavci p ípustné: se slovo " innosti" nahrazuje 

textem "produk ní zahrady" a za stávající text se dopl uje ", okrasné zahrady". 
84) V podkapitole 6.1., t inácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se stávající text ruší a 

nahrazuje novým textem "zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, 
dopl ková za ízení, p ípadn  stavby pro p stební innost za podmínky, že nedojde 
k vyt sn ní hlavního zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Stavby a za ízení 
dopravní a technické infrastruktury, p ípojky za podmínky, že nedojde k potla ení 
hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí plochy". 

85) V podkapitole 6.1., t inácté odrážce, odstavci nep ípustné: se stávající text ruší a nahrazuje 
novým textem "veškeré využití, které není v souladu s hlavním, p ípustným pop . 
podmín  p ípustným využitím". 

86) V podkapitole 6.1., trnácté odrážce se stávající text ruší a nahrazuje se novým textem 
odrážky: 

 "Plochy lesní (L) - hlavní využití : 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 lesní cesty, minimalizace 
geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšu-
jících ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv  (po-
kud nejde o ZPF) i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opat e-
ní, opat ení pro udržení vody v krajin   

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu 
írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno 

využívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. 
Oplocování pozemk  ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a 

stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochra-
ny p írody a krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za 
podmínky, že p jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné pro-
jednané variantní ešení. Komunikace pro nemotorovou dopravu vždy za 
podmínky, že se bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost 
systému v p edem prov ených trasách 

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 
ekologické hodnoty území" 
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87) V podkapitole 6.1., patnácté odrážce se text "jsou ur eny pro" nahrazuje textem "hlavní 
využití:". 

88) V podkapitole 6.1., patnácté odrážce, odstavci p ípustné: se text "dle Plánu pé e CHKO 
árské vrchy, pop . dle Plánu pé e o p íslušné MZCHÚ" ruší a nahrazuje textem ", 

írod  blízké i lov kem málo pozm né ekosystémy, vodní plochy, mok ady, 
spole enstva skal, ekosystémy se soust ed ným výskytem vzácných a existen  
ohrožených druh  bioty, p irozená travní a bylinná spole enstva, lesy s p irozenou nebo 

írod  blízkou druhovou skladbou a prostorovou a v kovou strukturou, území 
s mimo ádnou krajiná skou hodnotou". 

89) V podkapitole 6.1., patnácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se text "související 
dopravní a technická infrastruktura" ruší a nahrazuje textem "stavby a za ízení pro 
pot ebnou likvidaci splaškových vod ze sídla v etn  nezbytné související dopravní a 
technické infrastruktury za podmínky minimalizace zásahu do území s vysokými 

írodními a ekologickými hodnotami". 
90) V podkapitole 6.1., patnácté odrážce, odstavci nep ípustné: se za stávající text dopl uje ", 

na plochách nelze umis ovat  stavby, za ízení ani jiná opat ení pro zem lství, lesnictví, 
vodní hospodá ství, t žbu nerost , pro ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, dále 
technická opat ení a stavby zlepšující podmínky využití plochy pro ú ely rekreace a 
cestovního ruchu (nap . cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická a informa ní 
centra)". 

91) V podkapitole 6.1., šestnácté odrážce se text "jsou ur eny pro" nahrazuje textem "hlavní 
využití:". 

92) V podkapitole 6.1., šestnácté odrážce, odstavci p ípustné: se ruší text "- viz. Plán pé e 
CHKO Ž árské vrchy". 

93) V podkapitole 6.1., šestnácté odrážce se bez náhrady ruší text " podm. p ípustné: 
související dopravní a technická infrastruktura". 

94) V podkapitole 6.1., šestnácté odrážce, odstavci nep ípustné: se za stávající text dopl uje ", 
na plochách nelze umis ovat  stavby, za ízení ani jiná opat ení pro zem lství, lesnictví, 
vodní hospodá ství, t žbu nerost , pro ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, dále 
technická opat ení a stavby zlepšující podmínky využití plochy pro ú ely rekreace a 
cestovního ruchu (nap . cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická a informa ní 
centra)". 

95) V podkapitole 6.1., sedmnácté odrážce se text "jsou ur eny pro" nahrazuje textem "hlavní 
využití:". 

96) V podkapitole 6.1., sedmnácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se text "pozemky 
dopravní a technické infrastruktury" ruší a nahrazuje novým textem "liniové stavby a 
za ízení dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípadech budované ve 
ve ejném zájmu, ú elové komunikace a p ípojky za podmínky slabého zásahu na p ítomné 
znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. P ší, nau né stezky, 
cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde k narušení ekologických a estetických 
hodnot plochy". 

97) V podkapitole 6.1., sedmnácté odrážce, odstavci nep ípustné: se za slovo innosti vkládá  
text  "ev.  stavby  i  za ízení"  ,  za  slovo  hodnotu  text  "území  p ímo  anebo  druhotn "  a  za  
stávající text se dopl uje ", t žba nerost , hygienická za ízení, informa ní centra". 

98) V podkapitole 6.1., osmnácté odrážce, odstavci p ípustné: se slovo "související" nahrazuje 
textem "stavby a za ízení". 
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99) V podkapitole 6.1., devatenácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se za stávající text 
dopl uje ", stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde 
k vyt sn ní nebo snížení ú inku tohoto druhu zelen ". 

100) V podkapitole 6.2., t etí odrážce se ruší text "koeficientu zastav ní" a nahrazuje se textem 
"intenzity využití". 

101) V podkapitole 6.2., páté odrážce se text "Koeficient zastav ní" nahrazuje textem "Intenzita 
využití". 

102) V podkapitole 6.2., šesté odrážce se ruší text "koeficient zastav ní" a nahrazuje se textem 
"intenzitu využití". 

103) V podkapitole 6.2., sedmé odrážce se ruší text "Ev. umíst ní objektu soc. za ízení musí 
vykazovat vysokou arch. kvalitu a objekt bude posuzován s ohledem na blízkost 
nezastav ného území.". 

104) V podkapitole 6.2., jedenácté odrážce se ruší text "(velikost, barva, faktor pohody, apod.)". 

105) V podkapitole 6.2., se ruší text poslední odrážky " V urbanizovaném území se stavby pro 
reklamu neumis ují, ve volné krajin  jejich umíst ní lze uskute nit na základ  výsledku 

íznivého posouzení dle §12 zák. . 114/92 Sb. po novelizaci.". 
106) V kapitole 6. se bez náhrady ruší podkapitola 6.3.. 

107) V podkapitole 7.1. se ruší text "Pozn.: na  tyto plochy se vztahuje i p edkupní právo podle 
§101 zák. . 183/2006 Sb.". 

108) V podkapitole 7.2. se ruší text "Zm na . I svým ešením nemá vliv na  vymezená ve ejn  
prosp šná opat ení ZÚR Kraje Vyso ina - nadregionální prvky ÚSES - U010 a U019.". 

109) V nadpise kapitoly 8. se ruší slovo "dalších", text "staveb a ve ejn  prosp šných 
opat ení" se nahrazuje textem "ve ejných prostranství" a za stávající text se dopl uje ", 
parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn  dalších údaj  podle 
§ 5 odst. 1 katastrálního zákona". 

110) V nadpise kapitoly 11. se za stávající text dopl uje text "a u regula ního plánu z podn tu 
stanovení p im ené lh ty pro jeho vydání". 

111) V kapitole 12. se slovo "navrženo" m ní za "stanoveno". 
112) V nadpise kapitoly 13. se  ruší  ást  textu  ", pro které m že vypracovávat 

architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt". 
113) Kapitola 14. se ruší a nahrazuje textem "Kapitola zrušena." 

114) Kapitola 15. se ruší a nahrazuje textem "Kapitola zrušena." 
115) Za stávající text se dopl uje nová kapitola: 
"16. Stanovení kompenza ních opat ení podle §50 odst. 6 stavebního zákona 

 Kompenza ní opat ení nejsou stanovena." 
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Textová ást Zm ny . II ÚP Radostín v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu textové ásti 

sestává z 10 list . 
 

Výkresová ást Zm ny . II ÚP Radostín sestává: 
Výkres 

íslo název 
po et 
list  poznámka 

II.1 Výkres základního len ní území - vý ez 1 1 : 5 000 
II.2  Hlavní výkres - vý ez 1 1 : 5 000 
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C. Textová ást - OD VODN NÍ 

1. Postup p i po izování Zm ny . II ÚP Radostín 
Obsaženo ásti zpracované po izovatelem. 

ást zpracovaná po izovatelem. 
Obec Radostín má územní plán vydaný Zastupitelstvem obce, který nabyl ú innosti dne 

11.01.2008, dále byla vydána Zm na . I územního plánu, která nabyla ú innosti dne 
24.04.2013. 

Zastupitelstvo obce Radostín rozhodlo o po ízení zm ny . II  ÚP Radostín dne 04.09.2020 
zkráceným postupem a schválilo obsah zm ny . II územního plánu Radostín 
v souladu s ustanovením § 55a stavebního zákona.  

Na základ  schváleného obsahu Zm ny . II územního plánu byl zahájen proces po ízení 
Zm ny . II územního plánu Radostín.  

Zpracovatelem návrhu zm ny . II územního plánu je spole nost STUDIO-P, s.r.o, se sídlem 
Nádražní 2186/52, 591 01 Ž ár nad Sázavou, hlavní projektant je Ing. arch. Jan Psota. 

Ve ejné projednávání návrhu zm ny . II územního plánu Radostín oznámil M stský ú ad 
ár nad Sázavou, zastoupený odborem stavebním a územního plánování, dle ust. § 52 staveb-

ního zákona ve ejnou vyhláškou dne 02.07.2021. 
Ve ejné projednání návrhu zm ny . II územního plánu Radostín se konalo dne 16.08.2021 

v zasedací místnosti na Obecním ú ad  Radostín. K ve ejnému projednání návrhu zm ny  
. II územního plánu Radostín p izval po izovatel jednotliv  dot ené orgány a sousední obce. 

Dot ení vlastníci pozemk  a staveb a zástupce ve ejnosti mohli podat k návrhu Zm ny . II 
územního plánu nejpozd ji do 23.08.2021 své námitky a ve ejnost své p ipomínky. Po izovatel 
zajistil ve spolupráci s projektantem odborný výklad návrhu zm ny . II územního plánu Rado-
stín a vede o pr hu ve ejného projednání písemný záznam. 

Návrh Zm ny . II ÚP pro ve ejné projednání p edložil po izovatel k posouzení krajskému 
adu. Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor územního plánování a stavebního ádu jako nad íze-

ný správní orgán na úseku územního plánování, posoudil dne 02.09.2021 návrh Zm ny . II 
územního plánu Radostín dle § 55b odst. 4 stavebního zákona. Krajský ú ad ve svém stanovisku 
j. KUJI 70634/2021, Sp. zn. OUP 346/2021 Mal-3 souhlasil s návrhem Zm ny . II územního 

plánu Radostín z hlediska zajišt ní koordinace využívání území s ohledem na širší územní vzta-
hy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územn  plánovací dokumentací vydanou 
krajem. Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem vyhodnotili výsledky ve ejného pro-
jednání a konstatovali, že do jeho skon ení nebyla uplatn na žádná námitka ani žádná p ipomín-
ka.  

Na základ  vyhodnocení výsledk  ve ejného projednání byla v návrhu zm ny . II územního 
plánu Radostín provedena podstatná úprava textové ásti a po izovatel zajistil úpravu návrhu 
zm ny . II ÚP Radostín. 

2. Výroková textová ást platného ÚP Radostín s vyzna ením zm n 
1. Vymezení zastav ného území 

 Zastav né území bylo vymezeno k 15. srpnu 2007. 
 Zastav né území je vyzna eno v grafické ásti územního plánu ve výkresu základního le-

ní území a v hlavním výkresu. 
 Zastav né území je dále vyzna eno v grafické ásti od vodn ní územního plánu v koordi-

na ním výkrese a výkrese p edpokládaný zábor p dního fondu. 
 Zastav né území bylo aktualizováno k datu 05.05.2021. 

 
2. Základní kKoncepce rozvoje území obce, ochranay a rozvoje jeho hodnot území 
2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce 

 i ešení požadavk  na zm ny v území zohlednit Politiku územního rozvoje eské repub-
liky. 
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 Stanovit podmínky pro dosažení harmonického vztahu územních podmínek pro p íznivé 
životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel. 

 Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území v etn  
urbanistického, architektonického i archeologického d dictví. 

 Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajistit ochranu neza-
stav ného území. 

 ešit obnovu kulturních sociálních a hospodá ských pom  území ve struktu e osídlení. 
 Zm na . I ÚP Radostín eší tyto díl í zm ny: 

Zm na . I/1:  
 vymezení p estavbové plochy na neú eln  využívané ploše výroby zem lské pro 

plochy smíšené obytné se specifickým využitím 
Zm na . I/2 

 vymezení plochy zem lské - zahrady a sady na ploše zem lské - orná p da dle 
platného ÚP 

Zm na . I/3 
 vymezení plochy zem lské - zahrady a sady na ploše zem lské - trvalé travní 

porosty dle platného ÚP 
Zm na . R1 

 vymezení plochy územní rezervy pro bydlení v rodinných domech na ploše výroby 
zem lské, v souvislosti z vymezením zm ny I/1 

2.2. Hlavní cíle rozvoje 
 Ur it zásady prostorového uspo ádání, uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využití a 

limit  využití správního území obce. 
 Vyhodnotit stávající plochy pro bydlení, výrobu, ob anské vybavení i sídelní zele  a na-

vrhnout nejvýhodn jší zp sob jejich dalšího využívání. 
 Vytvo it podmínky pro umis ování zastavitelných ploch zejména pro bydlení v rodinných 

domech, sportovní plochy a ve ejná prostranství. 
 Stanovit p edpoklady pro zkvalitn ní technické a dopravní infrastruktury s návrhem p í-

slušných opat ení. 
 Zabezpe it podmínky pro vznik územních systém  ekologické stability a zlepšení obyva-

telnosti krajiny. 
 Reagovat na mimo ádné p írodní hodnoty obce. 
 Vymezit nezbytné plochy ve ejného zájmu resp. ve ejn  prosp šných staveb i ve ejn  pro-

sp šných opat ení. 
2.3. Ochrana a rozvoj hodnot 

 Je zajišt na koncepcí územního plánu, akceptováním kompozi ních vztah  v území a navr-
ženým plánem ploch s rozdílným zp sobem využívání. 

 Respektuje se urbánní struktura sídla, nov  navržené rozvojové plochy navazují na zasta-
né území. 

 Jsou vytvo eny podmínky pro zachování stávající hladiny zastav ní. 
 Negativní ú inek areálu zem lské výroby je tlumen návrhem vzr stné zelen  kolem 

vn jších hranic areálu. 
 Je respektována stávající vzrostlá zele , režimy vymezených zón odstup ované ochrany 

írody v CHKO Ž árské vrchy, NPR Dá ko a NPR Radostínské rašeliništ , jejichž širší 
okolí je sou ástí lokality evropského významu soustavy Natura 2000 dle sm rnice Rady 
92/43/EHS o ochran  p írodních stanoviš , voln  žijících živo ich  a plan  rostoucích rost-
lin ("sm rnice o stanovištích") CZ0614053 - Dá ská rašeliništ . Území soustavy Natura 
2000 vyhlášené k ochran  pták  podle Sm rnice Rady Evropských spole enství o ochran  
voln  žijících pták  (79/409/EHS) - tzv. pta í oblast se na ešeném území nevyskytuje. 
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 Využívání nezastav ného území je sm ováno k ochran  krajinného rázu a k ochran  kraji-
ny p ed innostmi, které snižují estetické a ekologické hodnoty tohoto území. 

 
3. Urbanistická koncepce v etn  urbanistické kompozice vymezení ploch s rozdílným zp -

sobem využití  zastavitelných ploch, ploch p estaveb estavby, ostatních ploch se zm -
nou v území a systému sídelní zelen  

3.1.  Urbanistická koncepce, urbanistická kompozice 
 Urbanistická kompozice nNavazuje na stávající plošné a prostorové uspo ádání obce,  a 

dané p írodní podmínky. Urbanistická koncepce vychází z materiálních podmínek a spole-
enství obyvatel v území a s nimi spojeného dosažitelného rozvoje. 

 Sídlo Radostín se bude rozvíjet jako jeden souvisle urbanizovaný celek, ve volné krajin  
nebudou zakládána nová sídla ani samoty. 

 evládající funkcí sídla z stává bydlení s astým využíváním byt. fondu k rekrea ním 
el m a dosta ující ob anskou vybaveností. 

 Stavové plochy zastav ného území ÚP považuje vesm s za plochy stabilizované, tj. plochy 
bez významných zm n, ale s p edpokladem kvalitativních zm n nevyvolávající zvláštní 
problémy v území. 

 Zastavitelné plochy logicky navazují na zastav né území a jsou ur eny pro bydlení v ro-
dinných domech, a  ob anskou vybavenost (h išt ) a ve ejné prostranství. 

 Nezastav né území bude sloužit p edevším zem lství, lesnictví a pohybovým rekrea ním 
aktivitám. Preferuje se polyfunk ní využívání krajiny s d ležitou pot ebou ochrany p írody 
a krajiny. 

 Území obce se dopl uje je dopln no zelení r zných funkcí, podporováno je pronikání kra-
jinné zelen  do urbanizované ásti obce. Maximáln  se využívá využít autochtonních druh  

evin. 
 Zm na . I ÚP Radostín nov  vymezuje plochu p estavby na neú eln  využívaných plo-

chách zem lské výroby. 

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. 
plochy evažující ú el plochy a kód plochy ozna ení 

ploch zastavitelné estavby ostatní charakteristika kód 
vým ra 
plochy (ha) 

1 x   bydlení v rodinných domech BR 0,12 
2 x   bydlení v rodinných domech BR 0,32 
3 x   bydlení v rodinných domech BR 0,75  
4 x   bydlení v rodinných domech BR 1,07 
5 x   bydlení v rodinných domech BR 0,12 
6 x   ob . vybavenost - t lových. a sport Ot 1,23 0,06 

7 x   ve ejné prostranství ob . vybavenost 
- t lových. a sport VP Ot 0,20 0,18 

8 x   technická infrastruktura - OV TI  0,06 
9   x dopravní - ú elové komunikace  0,29 
10   x dopravní - ú elové komunikace  0,08 
11   x dopravní - ú elové komunikace  0,12 
12   x plochy PUPFL L 0,47 

I/1  x  smíšené obytné se specifickým využi-
tím SX 0,54 

I/2   x plochy zem lské - zahrady a sady ZZ 0,10 
I/3   x plochy zem lské - zahrady a sady ZZ 1,24 

P1.II  x  bydlení v rodinných domech BR 0,01 
P2.II  x  bydlení v rodinných domech BR 0,02 

 Podmínky využití ploch  
Plocha . 1 
- dopravní obsluhu plochy ešit sjezdem ze silnice 
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- respektovat danou uli ní a stavební áru a formy blízkého zastav ní 
- vhodným zp sobem (v souladu s režimy ochr. pásma el. vedení VN 22 kV) ešit využití 

pozemk  pod el. vedením 
Plocha .  2 
- dopravní obsluhu stavebních pozemk ešit z p ilehlé místní komunikace 
- stavební áru resp. výstavbu  Zástavbu RD ur it tak, aby bylo možno p ed garáž odstavit 

osobní automobil a aby p i hranici pozemku do volné krajiny bylo možno vysázet alespo  
1 adu vzr stných stro  sm ovala zele  zahrad 

- doporu uje se volit orientaci h ebene rovnob žn  s uli ní árou  
Plocha .  3 
- akceptovat zám ry zpracované v urbanistické územní studii plochy 

Plocha .  4 
- dopravní obsluhu ešit ze stávající místní komunikace, s vhodným rozší ením ve ejného 

prostranství do plochy bydlení 
- návrh výstavby na nových plochách ešit sou asn  s využitím p ilehlých parcel zastav né-

ho území 
Plocha .  5 
- dopravní obsluhu ešit ze stávající místní komunikace, s vhodným rozší ením ve ejného 

prostranství do plochy bydlení 
- návrh výstavby na nových plochách ešit sou as  s využitím p ilehlých parcel zastav né-

ho území 
Plocha .  6 
- ešením sportovních ploch navázat na stávající plochy sportovního vybavení obce 
- išt  budou otev ená, oplocení se p ipouští v mí e nezbytn  nutné pro provozování spor-

tovních aktivit 
- išt  budou mít charakter spl ující kriteria pro trávení volno asových aktivit 
- ípadná výstavba šaten a sociálního za ízení bude o 1 NP a musí být kultivovaného archi-

tektonického projevu 
- plocha k vodnímu toku v ší i min. 10 m bude bez staveb a zpevn ných ploch 

Plocha .  7 
- ešit jako místo pro sportovní aktivity a relaxaci obyvatel i návšt vník  obce 
- plocha bude zprost edkovávat vazbu mezi obytnou ástí sídla a sportovním vybavením 

Plocha .  8 
- využití plochy bude upraveno dle požadavk  orgán  ochrany p írody a vodoprávního ú adu 
- v souladu se stanoviskem orgánu ochrany p írody bude upraven i p ístup k tomuto za ízení 
- plocha ur ena pro výstavbu obecní istírny OV 
- koncepci OV v etn  jejího zp ístupn ní ešit s ohledem na vysoké p írodní hodnoty úze-

mí a náro né vodohospodá ské podmínky širšího území 
Plocha . 9, 10 
- polní cestu ešit jako polní cestu vedlejší Pv 3/30 
- ešit doprovodnou zele  

Plocha . 11 
- cestu ešit v soub hu se stávající ú elovou cestou 
- elovou komunikaci ešit s ohledem na ob asnost jejího využívání 

Plocha . 12 
- ponechat sou asné spole enstvo v KN vedené jako ostatní plocha p irozenému vývoji s ob-

asnými zásahy (dosadby) za vzniku kvalitního lesního spole enstva 
Plocha . I/1 
- zástavbu ešit mimo OP areálu zem lské výroby 
- plochu zelen  ochranné a izola ní ešit vhodnými vzr stnými d evinami s ke ovým podros-

tem 
- respektovat dopravní propojení na ú elovou cestu k vodojemu 
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- výška zástavby - jedno nadzemní podlaží s možností využití podkroví 
Plocha . I/2 
- pro výsadbu použít zejména místních vysokokmenných strom  

Plocha . I/3 
- pro výsadbu použít zejména místních vysokokmenných strom  

Plocha . P1.II 
- zahradu s oplocením koncipovat jako prvek zajiš ující p íznivou návaznost ploch bydlení 

s ve ejným prostranstvím 
Plocha . P2.II 
- plocha pro rozší ení p ilehlé plochy bydlení v rodinných domech 
- akceptovat polohu místa v centrální ásti sídla, zajistit soulad nové zástavby s výrazem 

domu a okolí 
- rozší ením rodinného domu nelze p ekro it danou hladinu zástavby 

 Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 6.2. 
 Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití jsou od sebe odd leny hranicí. Tuto hrani-

ci je nutno považovat za hranici p im enou podrobnosti zpracování ÚP, m ítku použitých 
mapových podklad  i technickému provedení t chto mapových podklad . Hranici je mož-
no p im en  zp es ovat v rámci zpracování regula ního plánu, územní studie, ev. v rámci 
procesu územního rozhodování, avšak nesmí být narušena urbanistická koncepce rozvoje 
území obce. Toto opat ení platí pro celé území obce 

3.3. Návrh systému sídelní zelen  
 zele  ve ejná 
- Ve ejná zele  z stává nadále nedílnou sou ástí ve ejných prostranství stávajících, repre-

zentovaných p edevším prostory kolem rybník , u obecního ú adu a prostorem na východ-
ním okraji sídla. Ve ejná zele  doprovází rovn ž komunika ní sí  sídla. 

- Nov  je jako samostatná plocha zejména se vzr stnou zelení koncipováno ve ejné pro-
stranství mezi sportovišt m a obytnou zónou. 

- Ve ejná zele  bude sou ástí nových zastavitelných ploch zejména plochy . 3 a 4. 
- Ve ejná zele  bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými d evinami a níz-

kou dopl kovou (ke ovou) zelení. Plochy ve ejné zelen  možno doplnit vodními prvky, 
mobiliá em obce i p šími stezkami. 

- Ve ejnou zelení ve ejného prostranství ve východní ásti sídla ešit s ohledem na specifické 
požadavky využívání (nap .ukládání sn hu). 

 zele  vyhrazená 
- V obrazu obce se bude významn  uplat ovat zele  s funkcí estetické p ípadn  hygienické 

clony, která je navržena kolem zem lského areálu, areál bude dopln n i zelení vnitroare-
álovou. 

- Ochranná zele  je koncipována jako pln  zapojená výsadba stromového patra s ke ovou 
podsadbou. Vhodné jsou místní d eviny, nikoliv však ovocné. 

- Samostatnou kategorií vyhrazené zelen  velmi ú inn  a pozitivn  se uplat ující v organi-
zmu obce tvo í zahrady a sady. ÚP proto stanovuje koeficient zastav ní intenzitu využití 
ploch s rozdílným zp sobem využívání zajiš ující existenci t chto zahrad jak na plochách 
ur ených k bydlení i smíšených obytných (stabilizovaných i návrhových). 

- Omezit výsadbu nízkých forem ovocných strom , vrátit sem alespo ást vysokokmenných 
strom . 

- V p edzahrádkách preferovat úpravy vesnici blízké s vylou ením anebo alespo  s omeze-
ním cizokrajných d evin. 

- U ploch bydlení a ploch smíšených obytných sm ujících zahradami do volné krajiny nutno 
umožnit výsadbu alespo  1 ady vzr stných strom . 

3.4. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Zásadními plochami s rozdílným zp sobem využití  v ÚP jsou: 

- plochy bydlení v rodinných domech (BR) 
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- plochy bydlení v bytových domech (BD) 
- plochy rekrea ních za ízení (RZ) 
- plochy ob anského vybavení - pro zdravotnictví a sociální služby (Oz), pro ve ejnou 

správu a administrativu (Oa), pro obchodní prodej, ubytování a stravování (Od), 
lovýchovu a sport (Ot) 

- plochy ve ejných prostranství (VP) 
- plochy smíšené obytné (SO) 
- plochy smíšené obytné se specifickým využitím (SX) 
- plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) 
- plochy technické infrastruktury - zásobování vodou (TIv), zásobování elektrickou energií 

(TIe) a išt ní a odvád ní odpadních vod (TI ) 
- plochy výroby zem lské (VZ) 
- plochy výroby drobné (VD) 
- plochy zem lské zahrady a sady (ZZ) 
- plochy zelen  ochranné a izola ní (ZI) 

 
4. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . etn  podmínek 

pro její umis ování, nakládání s odpady vymezení ploch a koridor  pro ve ejnou infra-
strukturu, v etn  stanovení podmínek pro jejich využití 

4.1. Dopravní infrastruktura 
 Systém napojení obce na silni ní sí  z stává beze zm ny. 
 Silnice III/35014 prochází k.ú. ve stabilizované trase, uvnit  zastav ného území nadále bu-

de zajiš ovat p ímou obsluhu p ilehlých nemovitostí. 
 U pr jezdního úseku sil. III. t . ešit odd lení motorové a p ší dopravy v možnostech uspo-

ádání uli ního prostoru. 
 Pro dopravu v klidu je vymezen dostatek ploch, ukládá se požadavek, aby každý nov  vy-

budovaný byt m l na p íslušející parcele  alespo  jedno garážové i odstavné stání pro 
osobní automobil. 

 Neuvažuje se s výstavbou hromadných, skupinových i adových garáží. P ípustné je z i-
zování t chto staveb na výrobních plochách. Tyto formy garážování lze p ipustit i p i uce-
lené koncepci návrhu obytných skupin. 

 Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než 
3,5 t na ve ejných prostranstvích a v obytných zónách tvo ených rodinnými domy. 

 Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. 
 Respektována je dálková cyklotrasa Jeseník-Znojmo, Santiniho cyklotrasa a cyklotrasa Ra-

dostín-Krucemburk. Je akceptován zám r na z ízení nau né cyklostezky rašeliništ  V. Dá -
ko. 

 ÚP zachovává zna ené turistické trasy v . nau né stezky kolem V. Dá ka. 
 Za ú elem zlepšení prostupnosti krajiny se navrhuje prodloužení sít  polních cest. Nová 

elová komunikace bude vybudována k vodojemu. 
 Ostatní druhy dopravy nemají na území obce své zájmy. 

4.2. Technická infrastruktura 
 Na zp sobu zásobování obce Radostín pitnou vodou není t eba nic koncep  m nit. 
 Uvažovat s rekonstrukcí stávající jednotné kanaliza ní sít , která bude zakon ena celoobecní 

istírnou odpadních vod. 
 Zásobení obce el. energií z stává beze zm n. 
 ÚP neuvažuje s plynofikací sídla, ani s centrálním zp sobem vytáp ní obce. Požadováno je 

zvýšení po tu domácností užívajícího k vytáp ní el. energie, p ípadn  jiných ekologi jších 
paliv. 

 Na území obce neuvažovat se z izováním  soustav vedení el. energie 110 kV a  vyšších. 
Rovn ž se neuvažuje s budováním produktovod , ropovod , VTL i VVTL plynovod  ani 
výroben el. energie. 
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 V obci jsou vytvo eny p edpoklady pro 100% telefonizaci. 
 Na úseku poštovních služeb neuvažovat s významnými zm nami. 
 Elektrická sí  NN a sd lovací rozvody budou ešeny jak v nové, tak postupn  i v p vodní zá-

stavb  zemními kabely. 
 Je respektován vrt Státní monitorovací sít  dle požadavk HMÚ Praha. 
 Na plochách ur ených pro stavby technické infrastruktury se zakazuje umis ování jiných sta-

veb než staveb souvisejících. 
 Navržené p estavbová plocha I/1 a I/2 je napojitelná p ípojkami na stávající rozvody technic-

ké infrastruktury. 
 ipustit využívání alternativních zp sob  získávání energií (solární kolektory na stavbách, 

tepelná erpadla apod.), které je možno charakterizovat jako související technickou infra-
strukturu malého rozsahu. 

4.3. Ob anské vybavení ve ejné 
 Stávající za ízení jsou stabilizována. 
 Nov  je vymezena je plocha pro výstavbu rozší ení sportovišt  na východním okraji sídla. 
 Stavby kulturn  spole enské je možné umis ovat na p estavbové ploše I/1 v rámci plochy 

smíšené obytné se specifickým využitím. 

4.4 Ob anské vybavení ostatní 
 Stávající za ízení jsou územn  stabilizovaná, neuvažovat s územními zm nami. 
 Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhod-

ných ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu s p ípustným, 
ípadn  podmín  p ípustným využíváním dané plochy (toto ustanovení možno p im e-
 uplatnit i pro ve ejnou ob . vybavenost). 

4.5    Ve ejná prostranství 
 Pro charakter sídla p ímo souvisí s plochami zelen  sídelní ve ejné. 
 Nov  vymezené ve ejné prostranství mezi sportovišt m a obytnou zónou bude kompono-

váno jako p echodový lánek mezi t mito plochami . 
 Ve ejná prostranství budou tvo it tvo í v sídle významný kompozi ní prvek oživující 

zejména jádrovou ást sídla. Propojení ve ejných prostranství bude zprost edkovávat zvláš-
 zele , která bude dynamicky pronikat i do jiných funk ních ploch. 

 Ve ejná prostranství v nových obytných plochách se budou vyzna ovat rozmanitostí v  
uspo ádání a budou vytvá et esteticky hodnotné obytné prost edí. 

 Utvá ení ve ejných prostranství bude sledovat harmonický vztah mezi ve ejností ulice resp. 
návsí a intimitou soukromého bydlení. 

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 úze-

mí obce ani jiných za ízení na likvidaci odpad . 
4.7.   Vymezení ploch a koridor  pro ve ejnou infrastrukturu 

 Koncepce ÚP si vyžádala vymezit koridor technické infrastruktury CNU-T1 pro realizaci 
stavby kanaliza ního sb ra e splaškové kanalizace pro napojení na OV 

 Stanovení podmínek využití 
a)  plochu vymezeného koridoru je t eba do doby realizace zám ru chránit pro umožn ní op-

timálního ešení technické infrastruktury 
b)  do doby realizace p íslušných staveb je na území koridoru zakázáno provád t takové in-

nosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, a které by realizaci pot ebné-
ho zám ru znemožnilo anebo  výrazn  ztížilo (i ekonomicky) 

c)  p sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby (zám ru), p ípadn  zm nou ÚP, která 
navrhne jiné využití území, eventuáln  novým ÚP. 
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5. Koncepce uspo ádání krajiny v . etn  vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití, 
ploch zm n v krajin  a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití, ÚSES územní 
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed 
povodn mi, rekreace, dobývání neros  ložisek nerostných surovin 

5.1. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky pro zm -
ny v jejich využití 

 Základní principy uspo ádání území z stávají zachovány. Zastav né území si zachovává 
svoji identitu, zastavitelné plochy navazují na zastav né území (krom  plochy pro OV). 

 Rozvoj obce nespoléhá pouze na extenzivní r st, ale stanovené podmínky umož ují rege-
neraci stávajícího zastav ní. 

 Zastav nému území nadále dominují plochy ur ené pro individuální formy bydlení. 
 Zahrady nadále budou vytvá et p echodovou zónu mezi sídlem a rurální krajinou. Stejný 

význam posílený o složku hygienickou má pás komponované zelen  p i zem lském areá-
lu. 

 Územní plán zvyšuje význam vzr stné zelen  v urbanizované ásti obce. 
 Územní plán stanovuje podmínky pro zabezpe ení dob e fungující obsluhy území dopravní 

a technickou infrastrukturou. 
 Z pohledu ochrany krajinného rázu z stává území obce mimo zastav né území a zastavi-

telné plochy bez stavebních aktivit. Plocha rekrea ního za ízení v blízkosti rybníka V. Dá -
ko je stabilizovaná. 

 Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví a rekrea ním po-
hybovým aktivitám, p ípadn  rybá ství. Intenzita využívání ploch zem lských a lesních 
je limitována p írodními podmínkami a ochranou krajinného rázu. Neuvažovat se s vý-
znamným snižováním vým ry podílu trvale travních porost  na celkové vým e ZPF. Ko-
ne né uspo ádání zem lských ploch bude p edm tem ešení komplexních pozemkových 
úprav. 

 V lesních porostech se požaduje zvyšování odolnosti lesa dostate ným zastoupením zpev-
ujících a meliora ních d evin. Se snižováním vým ry lesa se neuvažuje. 

 írodní plochy jsou vymezené pro zajišt ní ochrany p írody a krajiny na pozemích, které v 
sou asnosti tvo í maloplošná zvlášt  chrán ná území v etn  jejich ochranných pásem, na 
pozemcích I. zóny odstup ované ochrany CHKO Ž árské vrchy, v rozsahu celé rozlohy 
NRBC 2009 - Dá ko a v ploše celé evropsky významné lokality CZ0614053 - Dá ská raše-
liništ . 

 Smíšené plochy nezastav ného území se vymezují na pozemcích p irozených a p írod  
blízkých ekosystém  tvo ených II. zónou odstup ované ochrany CHKO Ž árské vrchy, 
dále pozemky p irozených a p írod  blízkých spole enstev. 

 Navržená opat ení na nezastav ném území budou mít p íznivý vliv na krajinný ráz území, 
navržené využití zastavitelných ploch p i dodržení podmínek jejich využití nebude mít ne-

íznivý dopad na obraz obce a krajiny. Do okrajové plochy nadregionálního biocentra 
NRBC 2009 - Dá ko, které je plochou nezastavitelnou, je umis ována plocha pro výstavbu 

OV. V tomto p ípad  totiž zájem ve ejný p evažuje nad zájmy ochrany p írody a krajiny. 
 Respektovat skute nost, že celé ešené území s výjimkou zastav ného území se nachází v 

biotopu velkých savc . 
 V krajin  jsou vymezeny plochy s rozdílným zp sobem využití: 

- plochy vodní a vodohospodá ské (VH) 
- plochy zem lské - orná p da (ZO) 
- plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) 
- plochy lesní (L) 
- plochy p írodní na pozemcích PUPFL (Pl), na pozemcích ostatní plocha (Po), na 

pozemcích vodní plocha (Pv), na pozemcích ZPF (Pz) 
- plochy smíšené nezastav ného území p írodní na pozemcích ZPF (SPz), na pozemcích 

PUPFL (SPl) 
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- plochy smíšené nezastav ného území ve 2. zón  CHKO na pozemcích PUPFL (SZl), na 
pozemcích ostatní plocha (SZo), na pozemcích vodní plocha (SZv), na pozemcích ZPF 
(SZz) 

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 nadregionální prvky ÚSES a to nadregionální biocentrum NRBC 

2009 - Dá ko, které je s okolními R a NR prvky ÚSES spojeno nadregionálními biokorido-
ry NRBK 126 a NRBK 127. NRBK 126 prochází p ímo po ešeném území ve svých úse-
cích NRBK 126 a-e, NRBK 127 vychází z NRBC 2009 jižním sm rem mimo ešené úze-
mí. 

 Z p ti vymezených lokálních biocenter jsou ty i áste  funk ní a LBC Doubravník je 
funk ní. 

 Lokální biocentra jsou propojena sítí lokálních biokoridor , z nichž je polovina funk ních a 
zbytek áste  funk ních. 

 Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stabili-
ty 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 
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. 
 Plochy ÚSES budou respektovány p i ízení o komplexních pozemkových úpravách a p i 

zpracování lesních hospodá ských plán . 
 Interak ní prvky dopl ují sí  biokoridor  a biocenter s funkcí rozptýlené zelen  v krajin . 

5.3. Prostupnost krajiny 
 Silni ní sí  nedozná v ešení návrhu ÚP zm n. 
 Akceptovat navržené prodloužení polních cest i soub h ú elové cesty se stávající cestou k 

vodojemu. 
 edkládaná sí  polních cest se považuje za minimální pro obsluhu daného území. 
 Pot ebu rozší ení sít  polních cest, kterou avizuje ÚP, prov í komplexní pozemkové úpra-

vy. Další rozší ení sít  polních cest reagujících na vývoj vlastnických vztah , ekologickou 
o protierozní funkci cest se nevylu uje. Nová cestní sí  však nebude dosahovat hustoty his-
torické sít  polních cest. 

5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi 
 Na území obce není vodohospodá ským orgánem vyhlášeno záplavové území. 
 Erozní innost se na území obce projevuje p edevším ve své p irozené form . 
 Doplnit cennou p echodovou zónu kolem les , vegetace rostoucí mimo les p ípadn  vod-

ních ploch a tok  zvyšující reten ní a retarda ní potenciál území. 
 Vylou it úpravy pozemk  sloužících rostlinné a zem lské výrob  zp sobující rychlejší 

odtok vody a snižující akumulaci vod. 
 Stavební pozemky budou vymezovány tak, aby zde bylo ešeno vsakování i zdržení deš-

ových vod. 
5.5.   Podmínky pro rekreaci 

 Pro denní rekreaci obyvatel obce bude sloužit sportovišt , a ve ejná prostranství dopln ná 
mobiliá em obce i d tskými h išti a blízké atraktivní lesnaté okolí s vodní plochou Velkého 
Dá ka. 

 Vesnický charakter sídla s dostatkem soukromé zelen  a objekt  pro bydlení umož uje re-
laxaci i na zahradách. 
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 Rekreace u vody spojená s koupáním bude nadále provozována v nedalekém V. Dá ku, ev. 
rybníku eka. 

 Pobytová rekreace je podmín  p ípustná ve stávajících objektech nevhodných k trvalému 
bydlení i jiné hospodá ské innosti. K pobytové rekreaci se nadále využívá i vysoký podíl 
objekt  trvale obydlených. 

 Zna ené cyklotrasy, p ší stezky s nau né stezky jsou zachovány, akceptován je zám r na 
vybudování nau né cyklostezky rašeliništ  Velké Dá ko. 

5.6.   Dobývání nerost  
 Na území obce není evidován žádný dobývací prostor, nejsou vyhodnocena výhradní ložis-

ka nerost  nebo jejich prognózní zdroj. 
 ÚP akceptuje ložisko rud - Staré Ransko . 5226600 a chrán né ložiskové území Staré 

Ransko 1 . 71602000, situované v severozápadní ásti k.ú.   
 Území obce není ovlivn no sesuvy ani svahovými deformacemi. 
 Územní rozvoj sídla nesm uje do severozápadní ásti k.ú. na poddolované území. 

 
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení prosto-

rového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu  Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným zp sobem využití s ur ením p evažujícího ú elu využití (hlavní využití), 

ípustného využití, nep ípustného využití (v etn  stanovení, ve kterých plochách je vy-
lou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), stanovení podmín  p ípustného využití t chto ploch a stanovení  
podmínek prostorového uspo ádání v . základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení roz-
mezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk  a intenzity jejich využití) 

6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Plochy bydlení v rodinných domech (BR) - jsou ur eny hlavní využití: pro uspokojování 

pot eb individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení 
v kvalitním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných dom  a pozemky souvise-
jící s ur ujícím využíváním plochy. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky rod. a stavby rodinných dom , pozemky soukromé i jiné zele-
, pozemky ve ejných prostranství, stavby a za ízení dopravní a tech-

nické 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 ob-

jemu budov. Chov , chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná 
stitelská innost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících domech. 

Podmín  p ípustné za podmínky, že tyto innosti musí být bez nega-
tivních dopad  hlavní využití plochy a na sousední pozemky. 

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí plo-
chy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru 

 Plochy bydlení v bytových domech (BD) - jsou ur eny pro uspokojování pot eb hlavní vy-
užití: 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 a stavby bytových dom  a , ve ejnýchá prostranství, pozemky 
stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury související 
s obsluhou plochy 
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podm. p ípustné: integrované za ízení pro administrativu p ípadn  služby v rozsahu za 
podmínky, že 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 plo-
chy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  

 Plochy rekrea ních za ízení (RZ) - jsou ur eny pro hlavní využití: zabezpe ení doprovod-
ných pot eb p ispívajících k provozování vodních sport . Pozemky zahrnují stávající ob-
jekt na b ehu rybníka Velké Dá ko. Zp soby využití: 

ípustné: prostory pro uskladn ní a p echovávání sportovních pot eb a materiál  
sloužících k provozování neorganizovaných vodních sport . 

podm. p ípustné: další innosti a za ízení za podmínky, že bezprost edn  související s ur-
ujícím posláním hlavním využitím plochy 

nep ípustné: trvalé i rekrea ní bydlení, prodejní innost, výroba, chov zví ectva a ji-
né aktivity a d je, které nenarušují prost edí plochy a ekotonového pás-
ma p ímo anebo druhotn . 

 Plochy ob anského vybavení (O) -  slouží  pro hlavní využití: umis ování ob anského vy-
bavení zejména místního významu. Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb 
a za ízení ob . vybavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ej-
ná prostranství. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb a stavby pro ve ejnou správu a administrativu (a),  po-
zemky pro za ízení církevní nevýrobní , pro obchodní prodej, ubytování 
a stravování (d), kulturu, pozemky pro t lovýchovu a sport (t), pozemky 
pro vzd lávání a výchovu, pozemky zdravotnictví a sociálních služebby 
(z), nevýrobní služby, pozemky h bitov y.  

                              Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu ob . vybavení. Druhy ob . 
vybavení lze vzájemn  zam nit, nutno však akceptovat neslu itelnost 

kterých druh  ob . vybavenosti i jejich vlivy na okolí. 
podm. p ípustné: bydlení, pokud je to ke stavebnímu i funk nímu charakteru ur ující ná-

pln  plochy vhodné, služby p ípadn emesla nesnižující kvalitu pro-
st edí vymezené plochy ani pietu místa 

nep ípustné: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p í-
mo anebo druhotn  a které narušují estetickou a kulturní hodnotu místa 

 Plochy ve ejných prostranství (VP) - jsou ur eny hlavní využití: obecnímu užívání bez 
ohledu na vlastnictví tohoto prostoru pozemk , mající obvykle významnou prostorovou a 
komunika ní funkci v urbanizovaném území. 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, vodní prvky, pozemky, stavby a za ízení do-
pravní a technické infrastruktury 

podm. p ípustné: umis ování mobiliá e obce, drobné architektury, d tských h i , ploch 
pro ambulantní prodejní aktivity, parkovací stání další aktivity a za ízení 
za podmínky, že p ispívají ke spole enským kontakt m a podporují so-
ciální soudržnost, erpací místa pro požární techniku za podmínky zajiš-

ní odb ru požární vody 
nep ípustné: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izo-

vání 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 hlavní využití: víceú elové využití, 
v ípad  obce zahrnují p edevším p vodní historické zastav ní, pozemky související do-
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pravní a technické infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství bydlení v rodinných 
domech v etn  dom  a usedlostí s hospodá ským zázemím, obslužnou sféru a nerušící vý-
robní innost. Zp soby využití: 

ípustné: stavby pro bydlení, živnostenské aktivity a ob anskou vybavenost v ob-
jektech odpovídající velikosti vymezeného pozemku a objemu budovy 
daného prostoru, pozemky soukromé i jiné zelen  stavby a za ízení do-
pravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky sí-
delní 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 plo-
chy, nemají negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na 

epravu zboží. Vše se je v rozsahu odpovídajícím velikosti ploch po-
zemk  a objemu budov za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvali-
tu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nená-
ro né na p epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území.  Rekrea -
ní aktivity za podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodné-
ho k trvalému bydlení i jeho p vodnímu ur ení.  innosti a aktivity se 

jí v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk  a m ít-
ku daného prostoru. 

nep ípustné: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují pro-
st edí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn . Nap . 
stavby s vysokými plošnými nároky na pozemky, innosti náro né na 

epravu zboží, erpací stanice pohonných hmot, mycí rampy, apod. ne-
bo snižují kvalitu daného prost edí 

 Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) -  jsou  ur eny hlavní využití: umis ováním 
staveb a za ízení souvisejících s k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu 
území nekolejovou pozemní dopravou. Zp soby využití: 

ípustné: stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací , stavby a za ízení pro 
dopravu v klidu  a ostatní dopravní za ízení a stavby v etn  p íslušejí-
cích pozemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infra-
struktury, terénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zása-
hy  

podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového ma-
teriálu, místní komunikace III. t ídy , umis ování cyklotras a chodník  
pro p ší i záliv  hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za 
podmínky, že svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude 
narušeno i znemožn no hlavní využití plochy 

nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí nejsou v souladu s ur ující 
náplní a funkcí hlavním využitím plochy a aktivity narušující hlavní vy-
užití 

 Plochy technické infrastruktury (TI) - jsou ur eny k hlavní využití: umis ování staveb, za-
ízení a sítí technického vybavení na úseku zásobování vodou (v), išt ní odpadních vod 

( ), zásobování el. energií (e), zemním plynem, elektronických komunikací 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 hlavním využitím plochy, pozemky, stavby 
a za ízení související dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená 
zele  
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nep ípustné: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s ur ující náplní nejsou v souladu 
s hlavním a p ípustným využitím plochy 

 Plochy výroby zem lské (VZ) - ur eny pro hlavní využití: 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, po-
zemky vnitroareálové dopravy stavby a za ízení dopravní a technické in-
frastruktury, pozemky s izola ní a vnitroareálovou zelení sídelní zelen . 
Z d vod  organoleptického zápachu možno tolerovat ochranné pásmo 
mimo hranice závodu, nesmí však dosáhnout staveb vyžadujících hygie-
nickou ochranu. 

podm. p ípustné: podnikatelská innost nenarušující primární využívání plochy (nap . ve-
terinární) a innosti a d je, které nejsou ur ující funkcí plochy rušeny 
nad p ípustnou míru (nap . závodní stravování, p sobení závodního lé-
ka e). Podmín  p ípustné je umíst ní erpací stanice pohonných hmot. 
stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití 
plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravo-
vání a bydlení ve služebních i pohotovostních bytech je možné za 
podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpa-
cí stanice pohonných hmot je možno umístit za p edpokladu, že nebude 
omezeno hlavní využití plochy 

nep ípustné: stavby pro bydlení, rekreaci, ubytování a jiné innosti, na které p sobí 
primární využití plochy rušiv  aktivity, které by omezovaly i jinak na-
rušovaly hlavní využití, výroba se silným dopadem na životní prost edí 

 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 eko-
logickým 

ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, 
údržbou i rybá stvím 

podm. p ípustné: rekrea ní innosti, chov vodní dr beže (akceptovat neslu itelnost t chto 
funkcí) 

nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vod-
ní režim v území 

 Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - hlavní využití : zajišt ní podmínek pro nakládání 
s vodami. Zp soby využití: 

ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, ry-
bá stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci 
deš ových vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu 
území, doprovodná a krajinná zele . 

podm. p ípustné: za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného nega-
tivního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technic-
ké infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích 

ink  této infrastruktury na vodní plochy a toky  
nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vod-

ní režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn  
 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 í-
pustná je zm na kultury v trvale travní porost, výsadba rozptýlené zele-

. 
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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 nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stávajících 
pokud to není uplatn no v tomto územním plánu 

 Plochy zem lské - orná p da (ZO) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v kultu e 
orné p dy. Zp soby využití: 

ípustné: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a 
jiných plodin. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, 
protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou, 
hygienickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro 
ochranu životního prost edí. P ípustná je zm na kultury na trvale travní 
porost. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostup-
nosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou 
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , 
pozemky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany 
krajinného rázu, zájm  ochrany p írody a ochrany ZPF. Oplocování po-
zemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely 
a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace 
ZPF. Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, 
že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení kra-
jinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hi-
postezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a ne-
omezí prioritní ú el plochy 

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 
ekologické hodnoty území 

 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, roz-
ptýlené zelen  p i vodote ích a rybnících. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky luk a pastvin využívaných ke kosení nebo spásání. Výsadba 
rozptýlené zele . 

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 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 - trvalé travní porosty (ZL) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v 
kultu e trvalý travní porost. Zp soby využití: 

ípustné: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá 
pastva, pop ípad  souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krm-
ným ú el m nebo technickému využití. Opat ení zlepšující vodohospo-
dá skou bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou 
hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního pro-
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st edí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostup-
nosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou 
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , 
pozemky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany 
krajinného rázu, zájm  ochrany p írody a ochrany ZPF. Oplocování po-
zemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely 
a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organizace 
ZPF. Stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, 
že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení kra-
jinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hi-
postezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a ne-
omezí prioritní ú el plochy. Rozorání za podmínky, že jde o zúrod ova-
cí opat ení spojené s následnou obnovou travního porostu. 

nep ípustné: trvalé zorn ní, umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  
rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, 
snižování ekologické hodnoty území. 

 Plochy zem lské - zahrady a sady (ZZ) - ur eny hlavní využití: pro zem lskou pro-
dukci zahradních plodin, ovocných strom  p ípadn  ke . Zp soby využití: 

ípustné: innosti produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dal-
ších zahradních plodin, p stování ovocných strom  a ke , okrasné za-
hrady 

podm. p ípustné: oplocení, pozemky dopravní a technické infrastruktury, p ípadn  za íze-
ní související s ur ujícím využitím plochy zem lská rostlinná výroba 
samozásobitelského charakteru, dopl ková za ízení, p ípadn  stavby pro 

stební innost za podmínky, že nedojde k vyt sn ní hlavního zp sobu 
využití a snížení kvality prost edí plochy. Stavby a za ízení dopravní a 
technické infrastruktury, p ípojky za podmínky, že nedojde k potla ení 
hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí plochy 

nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost 
s ur ujícím využitím plochy veškeré využití, které není v souladu s 
hlavním, p ípustným pop . podmín  p ípustným využitím 

 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  lesní cesty 
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 infra-
struktury 

nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost 
s ur ujícím využitím plochy 

 Plochy lesní (L) - hlavní využití : 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 lesní cesty, minimalizace 
geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšu-
jících ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv  (po-
kud nejde o ZPF) i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opat e-
ní, opat ení pro udržení vody v krajin   

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu 
írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno 

využívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. 
Oplocování pozemk  ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a 

stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochra-



Územní plán RADOSTÍN - Zm na . II - NÁVRH PRO OPAKOVANÉ VE EJNÉ PROJEDNÁNÍ STUDIO-P s.r.o.|0610/2021 

 

 35 

ny p írody a krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za 
podmínky, že p jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné pro-
jednané variantní ešení. Komunikace pro nemotorovou dopravu vždy za 
podmínky, že se bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost 
systému v p edem prov ených trasách 

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 
ekologické hodnoty území 

 Plochy p írodní(P) - jsou ur eny pro hlavní využití: zajišt ní podmínek ochrany p írody 
v nezastavitelném území p edevším na plochách maloplošných zvlášt  chrán ných území a 

íslušných ochranných pásem t chto MZCHÚ, na plochách I. zóny odstup ované ochrany 
írody CHKO, p ípadn  i jiných pozemcích vysoké ekologické hodnoty. Plochy se nachá-

zí na pozemcích ZPF (z),  pozemcích  PUPFL  (l), vodních ploch (v) a druhu pozemku - 
ostatní plocha (o). Zp soby využití: 

ípustné: innosti s prioritou ochrany p írody dle Plánu pé e CHKO Ž árské 
vrchy, pop . dle Plánu pé e o p íslušné MZCHÚ , p írod  blízké i lo-

kem málo pozm né ekosystémy, vodní plochy, mok ady, spole en-
stva skal, ekosystémy se soust ed ným výskytem vzácných a existen  
ohrožených druh  bioty, p irozená travní a bylinná spole enstva, lesy 
s p irozenou nebo p írod  blízkou druhovou skladbou a prostorovou a 

kovou strukturou, území s mimo ádnou krajiná skou hodnotou 
podm. p ípustné: související dopravní a technická infrastruktura stavby a za ízení pro po-

ebnou likvidaci splaškových vod ze sídla v etn  nezbytné související 
dopravní a technické infrastruktury za podmínky minimalizace zásahu 
do území s vysokými p írodními a ekologickými hodnotami 

nep ípustné: zmenšování rozsahu p írodní plochy, jiné innosti, které by svými p í-
mými anebo druhotnými d sledky narušovaly ur ující (dominantní) 
funkci plochy , na plochách nelze umis ovat  stavby, za ízení ani jiná 
opat ení pro zem lství, lesnictví, vodní hospodá ství, t žbu nerost , 
pro ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, dále technická opat-
ení a stavby zlepšující podmínky využití plochy pro ú ely rekreace a 

cestovního ruchu (nap . cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekolo-
gická a informa ní centra) 

 Plochy smíšené nezastav ného území ve II. zón  CHKO (SZ) - jsou ur eny pro hlavní vy-
užití: zajišt ní ekosystém  vyšší ekologické stability i áste lov kem pozm ných, 
avšak p írod  blízkých spole enstev na plochách II. zóny odstup ované ochrany p írody 
CHKO. Plochy se nachází na pozemcích ZPF (z), pozemcích PUPFL (l), vodních ploch (v) 
a na druhu pozemku ostatních ploch (o). Zp soby využití: 

ípustné: innosti,  které  nejsou  v  rozporu  s  principy  ochrany  p írody  - viz. Plán 
pé e CHKO Ž árské vrchy 

podm. p ípustné: související dopravní a technická infrastruktura  
nep ípustné: innosti, které by svými p ímými nebo i druhotnými d sledky narušova-

ly ekologickou hodnotu plochy i krajinný ráz, na plochách nelze umis-
ovat  stavby, za ízení ani jiná opat ení pro zem lství, lesnictví, vodní 

hospodá ství, t žbu nerost , pro ve ejnou dopravní a technickou infra-
strukturu, dále technická opat ení a stavby zlepšující podmínky využití 
plochy pro ú ely rekreace a cestovního ruchu (nap . cyklistické stezky, 
hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra) 

 Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (SP) - jsou ur eny pro  hlavní využití: zajiš-
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.  Zp sob využití: 
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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 liniové stavby a za ízení 
dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípadech budova-
né ve ve ejném zájmu, ú elové komunikace a p ípojky za podmínky sla-
bého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetic-
kou hodnotu plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za 
podmínky, že nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot 
plochy 

nep ípustné: innosti ev. stavby i za ízení snižující estetickou a p írodní hodnotu 
území p ímo anebo druhotn , zásahy mající negativní dopad na krajinný 
ráz a stírající p ítomné znaky krajinného rázu, t žba nerost , hygienická 
za ízení, informa ní centra 

 Plochy smíšené obytné se specifickým využitím (SX) - hlavní využití: umis ování staveb 
pro bydlení individuálního charakteru a staveb kulturn  spole enských.. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb rodinných dom  a pozemky staveb pro kulturu spolu 
souvisejících i nesouvisejících, pozemky sídelní zelen , pozemky ve-
ejných prostranství, související stavby a za ízení dopravní a technické 

infrastruktury 
podm. p ípustné: související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory 

pro zájmovou innost, vše za podmínky, že svým provozováním a vý-
konností nesnižuje kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené a 
sousední ploše a nep ináší zvýšení dopravní zát že 

nep ípustné: stavby, za ízení a d je, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní re-
žim využití plochy, a  již p ímo anebo druhotn , innosti, které by svý-
mi nep íznivými d sledky narušovaly prost edí sídla 

 Plochy zelen  ochranné a izola ní (ZI) – hlavní využití: zele  funkce hygienické, estetické 
i psychologické clony a tvo í významný kompozi ní prvek území. Zp soby využití: 

ípustné: výsadba pln  zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou 
z vhodných místn  p íslušných d evin a ke  

podm. p ípustné: výstavba oplocení event. z izování jiných za ízení p ispívajících ke zvy-
šování ú inku ur ující funkce plochy, stavby a za ízení dopravní a tech-
nické infrastruktury za podmínky, že nedojde k vyt sn ní nebo snížení 

inku tohoto druhu zelen  
nep ípustné: innosti a d je nemající souvislosti p ímé i nep ímé s hlavním využitím 

plochy 
6.2.   Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 

 Koncepce územního plánu respektuje p dorysné a prostorové uspo ádání sídla. 
 Rozvojové plochy jsou navrženy tak, aby byly zajišt ny podmínky pro spojitý a harmonic-

ký rozvoj území obce. 
 U stavových ploch se nep edpokládá výrazná zm na koeficientu zastav ní intenzity využití 

ploch. Zachována z stává hladina zastav ní tvo ená objekty o 1 NP s možností využití 
podkroví pro ú ely bydlení. 

 ÚP p edpokládá s modernizací areálu zem lské výroby s úpravou objekt  i vnit ních 
ploch spojenou s výsadbou vnitroareálové a izola ní zelen . Zm na . I ÚP uvažuje s p e-
stavbou ásti areálu zem lské výroby. 

 Koeficient zastav ní Intenzita využití výrobních ploch bude init max. 0,5, zpevn né plo-
chy mohou tvo it dalších 30% plochy. Zbývajících min. 20% je ur eno pro zele . 

 Nové pozemky pro bydlení budou mít koeficient zastav ní intenzitu využití do 0,2. 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% plo-
chy bude ur eno pro zele  a zbytek pro plochy manipula ní. Ev. umíst ní objektu soc. za-
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ízení musí vykazovat vysokou arch. kvalitu a objekt bude posuzován s ohledem na blíz-
kost nezastav ného území. 

 Vysoká zele  ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat  kvetoucí zele  p edzahrádek 
bude nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. U zastavitelných ploch pone-
chat do volné krajiny prostor pro výsadbu alespo  jedné ady vzr stných vysokokmen . 

 Ve ejnou zele  i zele  vyhrazenou u objekt  ob . vybavenosti komponovat s požadavkem 
na jednoduchou údržbu. 

 Posilovat p sobení jednotlivých krajinných prvk  a ploch p írodních biotop . 
 Na území obce se nep edpokládá umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva, fak-

tor pohody, apod.) výrazn  p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy 
na lov ka. 

 V urbanizovaném území se stavby pro reklamu neumis ují, ve volné krajin  jejich umíst ní 
lze uskute nit na základ  výsledku p íznivého posouzení dle §12 zák. . 114/92 Sb. po no-
velizaci. 

 
6.3. Umis ování staveb a za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v §18 odst. 5 stavebního 

zákona 
 Na plochách zm n v území I/2 a I/3 se vylu uje umis ování staveb i jiných opat ení pro 

zem lství, lesnictví a t žbu nerost . Plocha zm ny v území I/1 je plocha p estavby. 
 

7. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb (VPS), ve ejn  prosp šných opat ení (VPO), sta-
veb 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 
  V etn  ploch nezbytných k zajišt ní jejich výstavby a ádného užívání pro daný ú el. 

 Dopravní infrastruktura 
V-D1 - Výstavba ú elové komunikace v úseku sídlo-vodojem 

 Technická infrastruktura 
V-T1 - Výstavba kanaliza ního sb ra e do OV 
Pozn.: na  tyto plochy se vztahuje i p edkupní právo podle §101 zák. . 183/2006 Sb. 
 

7.2. Ve ejn  prosp šná opat ení 
  Nejsou tímto územním plánem vymezeny. Zm na . I svým ešením nemá vliv na  vyme-
zená ve ejn  prosp šná opat ení ZÚR Kraje Vyso ina - nadregionální prvky ÚSES - U010 
a U019. 

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 ve ej-

ných prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní právo s uvedením v í prosp ch je 
edkupní právo z izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a 
ípadn  dalších údaj  podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona 

 Nejsou tímto územním plánem vymezeny 
 

9. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího 
využití v . podmínek pro jeho prov ení 

 R1 - plocha územní rezervy je vymezena pro pot eby bydlení v rodinných domech. Plocha 
je ešena zejména s ohledem na ucelené ešení nevyužívané ásti areálu zem lské výroby  
s možností dalšího zkvalitn ní prost edí na ploše I/1 
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 - využití plochy si vyžádá asanaci stávajícího objektu 
 - dopravní obsluhu ešit ze stávající sít  cest 
 - plocha nezasáhne do OP vodního zdroje II. stupn  
 - respektovat dopravní propojení na ú elovou cestu k vodojemu 

10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty 
pro vložení dat o této územní studii do evidence územn  plánovací innosti 

 Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
 

11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu podmín-
kou pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu v rozsahu dle 

ílohy . 9 s uvedením, zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na žádost a 
u regula ního plánu z podn tu stanovení p im ené lh ty pro jeho vydání 

 Nejsou tímto územním plánem vymezeny. Jejich vymezení by pro koncepci územního plá-
nu nebylo ú elné. 

 
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 

 Není v návrhu územního plánu navrženo stanoveno. 
 
13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že vy-

pracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
 Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

 
14.Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle §117 odst. 1 staveb-

ního zákona 
      Nejsou tímto územním plánem vymezeny Kapitola zrušena. 
 
15. Údaje o po tu list  ÚP a po tu výkres  k mu p ipojené grafické ásti 

Textová ást v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu textové ásti sestává z 10 
list . 
 
Výkresová ást sestává: 

výkres 
íslo název 

po et list  poznámka 

1 Výkres základního len ní území 1 1 : 5 000 
2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
3 Ve ejn  prosp šné stavby, opat ení a asanace 1 1 : 5 000 

Kapitola zrušena. 

16. Stanovení kompenza ních opat ení podle §50 odst. 6 stavebního zákona 
 Kompenza ní opat ení nejsou stanovena. 

3. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací 
vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezasta-

ného území, s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis , 
s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky dot ených orgán  podle 
zvláštních právních p edpis , pop ípad  s výsledkem ešení rozpor  

3.1. Soulad s PÚR a ÚPD vydanou krajem 
      Politika územního rozvoje R byla schválena usnesením vlády eské republiky . 929 ze 
dne 20.7.2009. Usnesením vlády R . 276/2015 byla schválena Aktualizace .1 Politiky územ-
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ního rozvoje R. Aktualizace .2 Politiky územního rozvoje R byla schválena dne 2.9.2019 
usnesením . 629. Aktualizace . 3 Politiky územního rozvoje R byla schválena dne 2.9.2019 
usnesením . 630. Aktualizace . 5 Politiky územního rozvoje R byla schválena dne 17.8.2020 
usnesením vlády . 833. Aktualizace . 4 Politiky územního rozvoje R byla schválena dne 
12.7.2021 usnesením . 618. (dále též PÚR R nebo jen PÚR) 
      Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina byly vydány dne 16.9 2008 a nabyly ú innosti 
22.11.2008. Aktualizace .1 Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina byla vydána 8.10.2012 a 

innosti nabyla dne 23.10.2012. Aktualizace .2 a .3 Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina 
byly vydány dne 13.9.2016 a ú innosti nabyly dne 7.10.2016. Aktualizace . 5 Zásad územního 
rozvoje Kraje Vyso ina byla vydána dne 12.12.2017 a ú innosti nabyla dne 30.12. 2017. Aktua-
lizace Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina . 6 byla vydána dne 14.5.2019 a ú innosti naby-
la dne 14.6.2019. O vydání Aktualizace . 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina rozhodlo 
Zastupitelstvo Kraje Vyso ina dne 08.09.2020. Aktualizace . 8 Zásad územního rozvoje kraje 
vyso ina byla vydána Zastupitelstvem kraje Vyso ina dne 9.2.2021. (Pro Zásady územního roz-
voje Kraje Vyso ina v Aktualizaci . 1-6 a 8 se dále užívá ozna ení ZÚR KrV nebo jen ZÚR.) 
3.1.1. PÚR eské republiky 
      Republikové priority územního plánování jsou Územním plánem Radostín napln ny. ešena 
je ochrana p írodních, kulturních hodnot území. V souladu s požadavky ochrany p írodních hod-
not, zvýšení kvality života obyvatel i hospodá ského rozvoje je území obce ešeno komplexn  

ed uplat ováním jednostranných hledisek.  
Území obce se nenachází v žádné rozvojové oblasti, rozvojové ose ani specifické oblasti re-

publikového významu. Území obce leží mimo plochy a koridory dopravní a technické infrastruk-
tury. 

 priorita 14 - územní plán stanovuje koncepci rozvoje území obce, chrání hodnoty právn  
definované i hodnoty zjišt né v ÚAP a v dopl ujících pr zkumech a rozborech, ÚP 
akceptuje p irozenou r znorodost území a jeho specifika. Z d vodu alespo áste ného 
potla ení nevyváženosti rozvoje území, nastavuje územní plán podmínky pro pestré 
(mnohotvárné) využívání ploch s rozdílným zp sobem využívání. Koncepce ÚP ve 
ve ejném zájmu chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území 

 priorita 14a - územn  plánovací dokumentace Radostín navazuje na charakter venkovského 
prostoru. Primární sektor má stále d ležité zastoupení v oblasti hospodá ského rozvoje 
území a v oblasti zachování a údržby krajiny. 

 priorita 15 -  na území obce nebyla shledána pot eba zabývat se speciáln  otázkou sociální 
segregace, na území obce nebyly zaznamenány p ípady ani tendence sm ující k sociálnímu 
vylou ení n kterých sociálních skupin 

 priorita 16 - požadavek na komplexnost pojetí územního plánu je obsažen v § 18 odst. 2 
stavebního zákona. Územní plán Radostín je ešen v souladu se stavebním zákonem 

 priorita 16a - navržený zp sob využití území i koncepce dopravní infrastruktury je ešena v 
souladu s vazbami obce na okolní obce, p edevším m sto Ž ár nad Sázavou.  

 priorita 17 - území ORP Ž ár nad Sázavou nepat í mezi strukturáln  postižené a 
hospodá sky zaostalé regiony. ÚP p edpokládá kvalitativní zm ny stávajícího 
hospodá ského potencionálu v oblasti primárního sektoru. Charakter obce - rekrea  
obytná obec má velmi omezené možnosti rozvoj, možnosti p ír stku pracovních p íležitostí 
v míst  

 priorita 19 - nevyužívaná ást zem lského areálu p i ú elové komunikaci k vodojemu je 
využita pro plochu p estavby - plocha smíšenou obytnou se specifickým využíváním. 
Zastavitelné plochy krom OV navazují na zastav né území 

 priorita 20 - na území obce nejsou umis ovány žádné zám ry, které by významn  narušily 
typické pohledové partie sídla, i m nily pohledový vztah sídel a krajinného rámce. ešení 
není v konfliktu s režimy CHKO Ž árské vrchy.  Nedochází k narušení funk nosti ÚSES. 
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 priorita 20a - koncepce územního plánu nebrání migra ní prostupnosti krajiny pro voln  
žijící živo ichy i lov ka. Rozvojové plochy p im ené velikosti navazují na zastav né 
území. Stavby dopravní a inženýrské významn  omezující prostupnost krajiny nejsou v ÚP 
Radostín uvažovány 

 priorita 22 - ÚP preferuje pohybové složky rekreace s maximálním využitím stávajících k 
tomu vhodných pozemních komunikací, na území obce jsou velmi omezené podmínky pro 
pobytovou rekreace. K druhému bydlení nelze využít ploch mimo zastav né území. 

 priorita 24 – na silni ní sí  vyšších t íd je obec napojena dv ma silnicemi III t íd. 
ípadnými úpravami silnic nedojde k fragmentaci krajiny ani k zužování pr jezdných 

úsek  silnic 
 priorita 25 – na území obce se nenachází záplavové území vyhlášené vodoprávním ú adem. 

Zachovat je t eba zásady zadržování vsakování vod v zastav ném území a volné krajin . 
 priorita 28 - územní plán stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci rozvoje ve ejné 

infrastruktury (v . rozvoje ve ejných prostranství) a koncepci uspo ádání krajiny. Koncepce 
jsou vzájemn  koordinovány a tak má obec Radostín nastaveny podmínky pro udržitelný 
rozvoj území. 

 priorita 30 - problematika vodního hospodá ství je ešena v souladu s požadavky na  dobrou 
kvalitu života sou asné i budoucí generace se zohledn ním místních podmínek 

 priorita 31 - územní podmínky nedovolují výstavbu výrobny el. energie ryze pro komer ní 
ely. Pro vlastní pot ebu (nap . domácnosti) lze tato za ízení v etn  za ízení pro využití 

obnovitelných zdroj  za stanovených podmínek umis ovat na objektech v urbanizovaném 
území obce. 

Územní plán Radostín je vypracován v souladu s PÚR R ve zn ní aktualizace . 1, 2, 3, 4 a 
5. 
3.1.2. Soulad s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem 
     Regula ní plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Kraje Vyso ina nebyl 
dosud po ízen. 

 Území obce se nenachází v rozvojové oblasti ani specifické oblasti krajského významu, 
rovn ž se nenachází v rozvojové ose krajského významu. 

 Zásady územního rozvoje KrV na území obce Radostín vymezují: 
 plochu nadregionálního biocentra ÚSES NRBC 2009 Dá ko 
 plochu nadregionálního biokoridoru ÚSES NRBK 76 
 plochu regionálního biokoridoru ÚSES NRBK 126 Údolí Doubravy - K125 
 plochu regionálního biokoridoru ÚSES RBK 446 Železné Horky - Ransko. 

 Typy krajin dle cílového využití  
 krajina lesní - Zahrnuje p evážn  lesní masiv mezi Kameným vrchem (k.ú. Polni ka) a 

Synkovým vrchem p i jihovýchodní hranici obce. ÚP zde nedochází k dot ení PUPFL. 
Hospodá ské úpravy budou sm ovat k diferencované a p irozené skladb  lesa. Cestovní 
ruch lze p im en  rozvíjet na bázi pohybových aktivit šetrných k p írodnímu prost edí. 
V tomto typu krajiny není žádná zástavba ani ÚP zde žádnou zástavbu neumis uje. 

 krajina rybni ní - Zahrnuje území od místní trat  zvané Dá iny pokra uje severním 
sm rem k samot  Radostínské Borky (k.ú. Vojn v M stec). V tomto úseku protíná 
východní ást území sídla Radostín (plochy bydlení, plochy ob anské vybavení 

lovýchova a sport). Druhá v tev je vymezena p i ce Doubrava napájející rybník 
Doubravní ek. Tato v tev urbanizované území zdaleka míjí. ÚP maximáln  respektuje 
využívání p dního fondu. K dot ení ZPF dochází pouze okrajov  v návaznosti na 
zastav né území. Kvalita vod je zajišt na p ísnými ochrannými podmínkami CHKO 

árské vrchy, které ÚP akceptuje. Pro dostavbu této ásti sídla ÚP vymezuje podmínky 
prostorového uspo ádání území. V tomto typu krajiny nejsou chatové lokality, územní 
plán jejich výstavbu neumož uje, p ipušt ny jsou pohybové formy rekreace. Vesm s se 
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jedná o unikátní území ekosystému rašeliniš , podmá ených stanoviš asto s p ísnou 
právní ochranou. 

 krajina zem lská b žná - Zahrnuje zásadní ást zastav ného území, území p i silnici do 
Vojnova M stce a území po k ižovatku silnic Vep ová - Hluboké. ÚP v mí e maximální 
zachovává stávající typ využívání p dního fondu. Výjimky tvo í n kolik zastavitelných 
ploch navazujících na zastav né území. Lesní pozemky jsou v tomto typu krajiny 
zastoupeny okrajov . Respektováno je ohleduplné zasazení sídla do terénu s jeho 
prostorovým uspo ádáním. Stanoveny jsou základní podmínky využívání území. Nadále 
zachovat nepsanou zásadu, že na pozemku bude stavba umíst na tak, aby do volné 
krajiny sm ovala zele . ÚP považuje lu ní porosty za d ležitý ekostabiliza ní prvek, 
proto není uvažováno se zorn ním trvale travních porost . ÚP umož uje pro tzv. druhé 
bydlení využít pro jiné ú ely nevhodného stávajícího domovního fondu. Se stavbami chat 
ÚP neuvažuje. 

 Správní území obce náleží do oblasti krajinného rázu CZ0610-024 Ž árské vrchy. 
 koncepce územního plánu považuje reliéf území za zásadní nezam nitelnou hodnotu 

obce. Územním plánem nejsou navrhovány významné zásahy do terénu. 
 ÚP vytvá í p edpoklady pro obnovu kulturní krajiny p edevším na území, které ZÚR KrV 

za le uje do krajiny zem lské b žné. Tuto ást území obce lze charakterizovat jako 
krajinu velkých blok  orné p dy siln  antropogenn  využívanou. Nelze p istoupit na 
další scelování zem lské p dy. 

 ÚP hodnotné ásti krajinné struktury stabilizuje. Zele  les  je považována za 
permanentní krajinnou strukturu s ekologicky a esteticky hodnotnými okraji les . 
Mimolesní zele  je nadále zastoupena v podob  svahových mezí (agrárních mezí) 

 historické krajiná ské úpravy nesoucí z ejmý kompozi ní zám r nebyly na území obce 
nalezeny. 

 ÚP zabezpe uje podmínky pro udržení p íznivého stavu biotop  a druh , které jsou 
edm tem ochrany. 

 v ÚP jsou vytvo eny p edpoklady pro pln  funk ní ÚSES, tvo ený vzájemn  propojeným 
souborem p írod  blízkých ekosystém . 

 ÚP na území obce neuvažuje t žbu nerostných surovin,  na území obce není umis ována 
žádná skládky odpad . 

 v oblasti rekrea ního využití krajiny jsou preferovány pohybové formy rekreace. 
Koncepce ÚP neumož uje vznik míst, kde by docházelo k vysoké koncentraci turist  a 
návšt vník  CHKO. 

 Území obce je odvod ováno krátkými bezejmennými toky ústícími do vodního toku 
Doubrava, který na území obce pramení. Východní ást území v etn  sídla je 
odvod ována místní bezejmennou vodote í ústící do rybníka Velké Dá ko. 

 ínos územního plánu k napln ní požadavk  územního plánování Kraje Vyso ina 
vztahující  se  k  území  obce  Radostín  pro  zajišt ní  udržitelného  rozvoje  území  (ozn.  priorit  
odpovídá ozn. v ZÚR KrV): 
 priorita 01 – koncepce ÚP akceptuje ochranu p írody a krajinného rázu s cílem udržení 

identity místa se stálostí zásadních krajinných charakteristik. Jistá izolovanost obce ve 
vysoce p írodn  hodnotném území je d vodem, pro  nadále bude v tšina ekonomicky 
aktivních obyvatel vyjížd t za prací mimo místo svého trvalého bydlišt . Mezi opat ení 
potla ující tuto disparitu preferuje ÚP víceú elové využívání ploch s rozdílným 
zp sobem využití. ÚP však nabízí pro obyvatele nové atraktivity na úseku spole enského 
života, vymezuje i dostatek p íhodných ploch pro bydlení 

 priorita  04  -  funk ní vztahy mezi m stem a venkovským osídlením jsou dány 
edevším p írodn  rekrea ní atraktivitou prost edí obce pro rekrea ní využití obyvatel 
st. Naopak obyvatelé obce využívají p edevším vyšší ob anskou vybavenost m st 
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 priorita 06 – ÚP zachovává rozmanitost krajiny, v zem lsky využívané ásti posiluje 
její stabilitu dopln ním o prvky doprovodné zelen . Dot ení ZPF odpovídá prahovým 
možnostem popula ního rozvoje obce. Území obce se nachází v jádrové ásti CHKO 

árské vrchy. Ochrana krajinného rázu, kvality životního prost edí je ešena v souladu 
s plánem pé e o CHKO Ž árské vrchy. ÚP navrhuje pod sídlem centrální OV. Na 
území obce nejsou umis ovány žádné výškové stavby, není zde ešeno situování 
pr myslových zón ani halových objekt . Není možná dostavbami sídla stavbami, které 
nerespektují tradi ní prostorové uspo ádání. 

 priorita 07 – sídlu dominuje bydlení v rodinných domech. V jádru sídla jsou udržované 
plochy vysoce kvalitních ve ejných prostranství. Koncepcí ÚP nedochází k narušení 
prostupnosti nezastav ného území – volné krajiny. Naopak ÚP dopl uje sí  polních cest 
o nové úseky cest. Zastav né území je využito ú eln , dostatek ve ejných prostranství 
s vysokými stromy identifikuje obec Radostín. Zna ené cyklotrasy, p ší trasy i nau né 
stezky jsou zachovány, ÚP akceptuje zám r na cyklostezku rašeliništ  Velké Dá ko. 
Další rozvoj aktivit cestovního ruchu je limitován vysokou p írodní hodnotou velké ásti 
území obce. Protože se jedná o obec v jádrové ásti CHKO, možnosti využívání 
alternativních zdroj  energie jsou omezené na za ízení, která se nemohou negativn  
uplat ovat v hodnocení vlivu na krajinný ráz.. 

 priorita 08 – správní území obce se nenachází ve specifické oblasti. Zem lská výroba 
má stále význam hospodá ský i význam údržby krajiny i když na jižním okraji v minulém 
století vybudovaný areál zem lské výroby postupn  ztrácí svoji d ležitost. Zám ry ÚP 
nedošlo v dob  po izování ÚP k dot ení dvou nejkvalitn jších t íd ZPF. Krom  
kanalizace ukon ené OV je sídlo p im en  vybaveno ve ejnou infrastrukturou. 
Chyb jící plynofikace se nejeví jako bariéra požadovaného rozvoje. Železnice ani 
dopravn  siln  zatížené silnice na území nejsou a nebudou. Na území obce není a nebude 
umíst na koncentrovaná výrobní innost, která by omezovala obytnou podobu území. 

Územní plán Radostín je v souladu se ZÚR KrV. 

3.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování  
 Cíle územního plánu 

 koncepce územního plánu navrhuje opat ení sm ující k optimálnímu využívání území, 
které umož uje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce. Stanovená opat ení 
územního plánu dávají jasná pravidla pro využívání území v souladu s principem 
udržitelného rozvoje území. 

 územní plán se zabývá komplexním ešením celého správního území obce Radostín. Pro 
území obce jsou stanoveny požadavky na ú elné využívání území a podmínky 
prostorového uspo ádání území. Zm ny v území sm ují p edevším do ploch bydlení 
v rodinných domech venkovského typu, které vyhovují pot ebám a nárok m r zných 
sociálních skupin obyvatel.  

 rozvoj území je koordinován p sobením dot ených orgán  na území i na území 
sousedních obcí. Jedná se o zám ry p edevším na úseku koordinace u lokálních ÚSES. 
Koordinace se ZÚR KrV - viz kap. C.3.1.2. P ednosti území prezentované hmotnými i 
nehmotnými hodnotami území jsou územním plánem rozvíjeny tak, aby byly co 
nejú eln ji napln ny a koordinovány ve ejné i soukromé zám ry zm n v území v souladu 
s dlouhodobými pot ebami spole nosti. 

 ve ve ejném zájmu ÚP Radostín chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty 
území, respektuje hodnoty urbanistické a kulturní. 

 krajinný prostor je chrán n jako prostor bez podstatného narušení. Na pom ry 
CHKO  v zem lsky siln  využívané krajin  je posilována ekologická stabilita 

edevším na orné p . 
 jako vzájemn  propojený soubor p irozených i p írod  blízkých ekosystém  

udržujících p írodní rovnováhu je vymezen územní systém ekologické stability. 
 chrán ny jsou nesporné hodnoty p írody a krajiny. 
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hodnota edpis 
CHKO Ž árské vrchy  Výnos MK SR . j. 8908/1970 
NPR Dá ko  Výnos MŠANO .j. 143547/33 ze dne 31.12.1933 
NPR Radostínské rašeliništ   Výnos MK SR . j. 9.432/87-VI/2 ze dne 17.6. 1987 
EVL Natura 2000 Dá ská rašeli-
ništ  

 

 v zastav ném území je kladen d raz na využívání stávajícího domovního fondu a 
využití disponibilních ploch, avšak za podmínky nutného zachování struktury 
zástavby a architektonického výrazu staveb.  

 napln ny jsou podmínky ochrany krajinného rázu uplatn né v plánu pé e o CHKO 
árské vrchy na období 2011-2020  

 na území obce se nenachází památky zapsané do ÚSKP R, nejv tší hodnotou je 
umíst ní sídla v krajin , jeho p dorysná osnova i prostorové uspo ádání, které 
vzhledem k odlehlejší poloze nebylo poznamenáno radikálními zm nami v utvá ení 
vesnického prostoru-krom  neuvážené výstavby zem lského areálu. P vodní 
zastav ní p íkladn  využívá p írodních podmínek, ze zp sobu využívání vychází i 
len ní domu i jeho obdélníkový p dorys. 

 územní plán apeluje na d ležitost § 22 a § 23 zák. . 20/1987 Sb., o státní památkové 
pé i ve zn ní pozd jších p edpis  (archeologické výzkumy a nálezy), týkající se 
povinnosti stavebník  (investor  staveb) p i zásazích do stávajícího terénu. 

 chrán na jsou místa vále ných hrob : 
ozna ení popis 

CZE-6115-30087 na široké kamenné základn  vysoký pomník s deskou se jmény zem elých 
 územním plánem nejsou p ipušt ny innosti narušující kulturní hodnoty území. Dány 

jsou p edpoklady pro kultivaci urbanisticky cenných prostor. 
 nové požadavky na pobytové formy rekreace nejsou na území obce ešeny. 
 v sídle jsou vytvo eny úm rné p edpoklady pro rozvoj ekonomických aktivit 

inášejících do obce pracovní p íležitosti. 
 obec je p im en  vybavena ve ejnou infrastrukturou. Sídlu nejvíce chybí splašková 

kanalizace ukon ená OV.  
 za ízení ob anského vybavení jsou na území obce územn  stabilizována s možností 

kvalitativního rozvoje. 
 vymezení zastavitelných ploch je p im ené velikosti obce a jeho postavení ve 

struktu e osídlení. 
 v podmínkách využití ploch jsou pro plochy nezastav ného území, jejichž charakter 

neumož uje umis ování staveb, za ízení i jiných opat ení, tyto stavby, za ízení, 
ípadn  jiná opat ení výslovn  uvedena.  

 problematika umis ování technické infrastruktury na nezastavitelných pozemcích se obce 
nedotýká, protože území obce je a dále bude pokryto územním plánem. 

 Úkoly územního plánování 
 územní plán eší složitost vazeb mezi zjišt nými hodnotami území, které jsou nezbytnou 

podmínkou pro udržitelný rozvoj území. Hledá zp sob, jak udržet funk nost civiliza ních 
hodnot p i zachování propor nosti mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím a 
hodnotami p írodními a kulturn  historickými. 

 základní idejí územního plánu je zajistit podmínky pro zdravý rozvoj obce. Urbanistická 
koncepce pak stanovuje podmínky zp sobu využívání ploch zastav ného i nezastav ného 
území a podmínky prostorového uspo ádání. Stanovuje základní srozumitelný rámec 
regulace území, který sm uje k tvorb  a ochran  prost edí, tedy k samé podstat  
urbanismu. 

 z analýzy využití území obce se zahrnutím zajišt ní pot eb, které se mají na území obce 
uskute nit, vyvstala pot eba zm n v území. Zm ny v území se zam ily na zám ry, které 
nelze uskute nit v zastav ném území a pro další existenci obce jsou nezbytné. Jde o: 
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 vyhledání ploch pro bydlení (lepší podmínky pro bydlení mohou stabilizovat 
ípadn  mírn  navýšit po et obyvatel obce) 

 vymezení ploch ob anského vybavení (možnost rozší ení ploch pro sport) 
 zajistit ochranu p írodních hodnot, které nejsou chrán ny konkrétními právními 

edpisy (nastavit podmínky pro vytvo ení harmonických stav  v krajin ) 
 realizaci splaškové kanalizace s OV (zlepšení hygieny prost edí a istoty vod) 

 urbanistická koncepce akceptuje prostorové uspo ádání sídla, kde zastav né území je 
využíváno p edevším pro objekty individuálního bydlení  

 zastavitelné plochy zásadního významu navazují na zastav ná území a je vysloven 
požadavek na jednotu se stávajícím zastav ním. Uspo ádání a ešení staveb nep ísluší 
ešit územnímu plánu. Urbanistické, architektonické požadavky i požadavky na 

prostorové uspo ádání jsou v rozsahu p íslušném úrovni územního plánu obsaženy 
v grafické i textové ásti ÚP. 

 zm ny v území se projevují na úseku ploch zastavitelných a ploch p estavby. Zm nám 
v území p edcházela analýza území, aby byl zajišt n dostatek údaj  umož ujících 
ochranu území p ed neuváženými zásahy i vpádem inností, které by nevratn  zm nily 
charakter obce a m ly nep ijatelný dopad na pozitivní hodnoty území. Uspo ádání staveb 
nep ísluší ešit územnímu plánu. 

 stanovení po adí provád ní zm n v území nebylo v obsahu Zm ny . II požadováno, 
nevyplynulo ani z ešení Zm ny . II ÚP Radostín.  

 na území obce se nenachází a ani územní plán zde nenavrhuje žádné stavby ani za ízení, 
která by mohla zp sobit ekologickou i p írodní katastrofu. Na území obce nejsou 
vodoprávním ú adem vyhlášena záplavová území. 

 podrobn  jsou zpracovány podmínky pro zajišt ní civilní ochrany. Mnoho podmínek 
stanovených ve zvláštních p edpisech však nástroji územního plánu nelze ešit. 

 dot ení p dního fondu stavebními zám ry je p im ené postavení obce ve struktu e 
osídlení i jeho geografické poloze v území. Na území obce nejsou podmínky pro t žbu 
nerostných surovin. V zem lsky intenzivn  využívaném území jsou územním plánem 
nastaveny požadavky na postupné zvyšování rozmanitosti krajiny s p edpokladem 
zlepšení ekologické stability a krajinotvorných opat ení.  

 územní plán zachovává hodnoty mající právní ochranu i hodnoty, které právní ochranu 
nemají, ale území obce charakterizují a poskytují mu jeho jedine nost a 
neopakovatelnost. ÚP respektuje typické rysy zástavby v jádrovém sídle i k n mu 
náležejících samotách. Jedním z princip  tvorby ÚP bylo zachování p ímé návaznosti 
urbanizovaného území na krajinu, zachování základního m ítka zástavby i typu 
zástavby. 

Mezi úkoly územního plánování pat í také posouzení vliv  územního plánu na udržitelný 
rozvoj území. Koncepce Územního plánu Radostín je postavena na principu vyváženosti t í pi-
lí  udržitelnosti, tj. pilí em ekologickým, sociálním a ekonomickým. 

Ve stanovisku k obsahu Zm ny . II ÚP Radostín nebylo požadováno vyhodnocení vlivu 
zm ny na životní prost edí. 

3.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis  
 Stavební zákon a provád cí vyhlášky 

 P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích 
vyhlášek. 
 Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v sou-
ladu s jeho provád cími vyhláškami zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn  analytic-
kých podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innos-
ti, a její p ílohou . 7 v platném zn ní i v souladu s vyhláškou . 501 /2006 Sb., o obecných po-
žadavcích na využívání území v platném zn ní. 
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 Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním 
 ÚP pracuje i s jinými plochami využití než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. v platném zn ní 
a dále využívá možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání (viz. § 3 
odst. 4 téže vyhlášky). 

 plochy s jiným zp sobem využití 
Územní plán vymezuje také plochy zelen . Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mi-

mo jiné pro vymezení systému sídelní zelen  podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, písm. c, vyhlášky 
. 500/2006 Sb. v platném zn ní. 

 plochy s podrobn jším len ním 
Z ploch urbanizovaného území jde p edevším o up esn ní zp sobu využívání ploch zaru u-

jícího uchování kulturních, p írodních i sociálních hodnot území. U ploch neurbanizovaného 
území jde o vyjád ení zvláštností ve využívání r zných druh  pozemk . 

Index  tvo ených malými písmeny ur ujících podtypy ploch s rozdílným zp sobem využití 
je použito ploch ob anského vybavení (O), ploch technické infrastruktury (TI), ploch p írodních 
(P), ploch smíšených nezastav ného území p írodních (SP) a plochy smíšených nezastav ného 
území ve 2. zón  CHKO (SZ). 

 index u ploch typu O zna í zpodrobn ní a p irazení oboru ploch ob anského vybavení z 
vodu odlišení t chto obor  

 index u ploch typu TI zna í p íslušnost za ízení k druhu technické infrastruktury. 
vodem je vzájemné odlišení r zných typ  inženýrských sítí obsluhující území obce i 

vyjád ení specifických požadavk  na jejich umis ování v území. 
 index u ploch P, SP a SZ ur uje druh pozemku dle údaj  katastru nemovitostí v dané 

ploše s rozdílným zp sobem využití a p ispívá tak ke zp esn ní charakteru daného území 

3.4. Soulad s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky dot ených orgán  podle 
zvláštních právních p edpis , p ípadn  s výsledkem ešení rozpor  

 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany R 
 celé správní území obce Radostín se nachází ve vymezeném území Ministerstva 

obrany R (MO R). 
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstav obrany: 
 LK TSA, LK TRA - vzdušný prostor pro létání v malých a p ízemních výškách (dle 

ustanovení § 175 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
ádu), který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona . 49/1997 Sb. o civil-

ním letectví a o zm  a dopln ní zákona . 455/1991 Sb. o živnostenském podníká-
ní. ešené území se nachází ve vzdušném prostoru pro létání  v malých a p ízemních 
výškách - letišt  a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území. V tomto 
vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí umístit a povolit nadzemní stavbu, 
výstavbu vysíla , výškových staveb, staveb tvo ících dominanty v terénu, v trných 
elektráren, speciálních staveb zejména staveb s vertikální ochranou (nap . st elnice, 
nádrže plynu, trhací jámy) venkovního vedení VN a VVN , rozší ení stávajích nebo 
povolení nových t žebních prostor  (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona . 183/2006 
Sb. o územínm plánování a stavebním ádu) jen na základ  závazného stanoviska MO  

R Ministerstva obrany viz jev ÚAP - 102a. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od 
zem  je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zelen . Výstavba i výsadba m že být 
výškov  omezena nebo zakázána.  

 Na celém správním území je zájem Ministrstva obrany posuzován z hlediska povolo-
vání níže uvedených druh  staveb podle ustanovení § 175 zákona . 183/2006 Sb. 
(dle ÚAP jev 119). Všeobecn  lze na území obce vydat územní rozhodnutí a Na ce-
lém správním území umístit a povolit níže uvedené druhy staveb vždy stavby jen na 
základ  závazného stanoviska MO R Ministerstva obrany. 

 výstavba objekt  a za ízení tvo ící dominanty v území (nap . rozhledny) 
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 stavby vyza ující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátor , mobilních 
operátor , v trných elektráren apod.) 

 stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN 
 výstavba, rekonstrukce a opravy dálni ní sít , rychlostních komunikací, silnic I., II. a 

III. t íd, rekonstrukce a rušení objekt  na nich v etn  silni ních most , erpacích 
stanic pohonných hmot 

 nové dobývací prostory v etn  rozší ení p vodních 
 výstavba nových letiš , rekonstrukce ploch a letištních objekt , zm na jejich 

kapacity 
 izování vodních d l (p ehrady, rybníky) 
 vodní toky – výstavba a rekonstrukce objekt  na nich, regulace vodního toku a 

ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke zm nám pom  vodní hladiny  
 ní p ístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipula ních ploch nebo 

jejich rušení 
 železni ní tra , jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objekt  na 

nich 
 železni ní stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, zm na za azení 

apod. 
 stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k soub hu s jiným vymezeným 

územím MO a je zde uplat ován p ísn jší požadavek ochrany  
 veškerá výstavba dotýkající se pozemk , s nimiž p ísluší hospoda it MO. 
 výstavba, rekonstrukce a oparyv dálni ní síte, rychlostních komunikací, silnic I., II. a 

III. t ídy 
 výstavba a rekonstrukce železni ních tratí a jejich objekt  
 výstavba a rekonstrukce letiš  všech druh , v etn  za ízení 
 výstavba vedení VN a VVN 
 výstavba v trných elektráren 
 výstavba radioelktronických za ízení (rádiové, radiloka ní, radionaviga ní, 

telemtrická) v etn  anténních systém  a op rných konstrukcí (nap - základnové 
stanice ...) 

 výstavba objekt  a za ízení vysokých 30 m a více nad terénem 
 výstavba vodních  nádrží (p ehrady, rybníky) 
 výstavba objekt  tvo ících dominanty v území (nap . rozhledny) 

Stavební aktivity jsou ÚP vesm s ešeny v p ímé návaznosti na zastav né území obce s tím, 
že nebude p ekro ena stávající hladina zastav ní. Preferuje se využívání tradi ních stavebních 
materiál . Na území se neuvažuje  výstavba za ízení vyza ující elektromagnetickou energii ani 
staveb dálkových sítí technické infrastruktury.  

Územní plán respektuje parametry p íslušné kategorie pozemních komunikací v etn  ochran-
ných pásem stávajícího dopravního systému.  

 Návrh ešení požadavk  CO 
 rozsah a obsah 

Je dán požadavky § 20 vyhlášky . 380/2002 Sb. a požadavky orgánu zajiš ujícího systém 
a organizaci civilní ochrany - Hasi ským záchranným sborem Kraje Vyso ina.  

 návrhy opat ení 
 zvláštní povode  – území obce není zasaženo zvláštní povodní.  
 ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události 

Stálé úkryty se v území obce nevyskytují. Hlavní t žišt  ukrytí obyvatelstva bude v im-
provizovaných úkrytech. Protiradia ní úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je impro-
vizovaným úkrytem, využitelný za krizových stav . Požadovaná kapacita je p ibližn  1 
m2 na osobu. Lze doporu it, aby nov  budované podsklepené objekty byly v zájmu maji-
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tel  dom ešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, kladeným na improvizované úkryty. 
Dob hová vzdálenost pro úkryty je 500 m, což odpovídá izochron  dostupnosti 15 minut. 

 evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory restaurace. Pro nouzové 
ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy - havárií nezasažené obytné do-
my i ostatní využitelné objekty (evidence je v kompetenci OÚ). 

 skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
Dle sou asných znalostí se neuvažuje se z izováním nových sklad . Pro skladování mate-
riálu humanitární pomoci mohou být využity vhodné prostory 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 ová-
ním nebezpe ných látek na území obce neuvažuje, neuvažuje ani s jejich úložišti.   

 ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území 
Na území obce nejsou tyto látky skladovány ani se s jejich skladováním v ešení územní-
ho plánu neuvažuje. 

 zajišt ní záchranných, likvida ních a obnovovacích prací pro odstran ní škodlivých 
ink  kontaminace vzniklých za mimo ádné situace. 

Tyto práce zajiš uje obecní ú ad v sou innosti se složkami IZS Kraje Vyso ina. P i 
vzniku mimo ádné události nadmístního významu budou pot ebná opat ení zajiš ována 
z úrovn  Kraje Vyso ina.  
 nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Obec bude zásobena dovozem balené vody v množství 1,65m3/den.  
Zásobování obce el. energií je z primárního venkovního vedení VN 22 kV. El. vedení VN 
má vysokou provozní jistotu mající p edpoklady pro nouzové zásobování obce el. energií 
(dodávku el. energie je též možno nouzov  zajistit diesel. agregáty). 

 místo pro dekontaminaci osob, p ípadn  dekontaminaci kolových vozidel Lze využít 
ploch zem lského areálu. 

 požadavky na dopravní sí  Ší ka silnic a hlavních místních komunikací pro pr jezdní 
sm ry musí spl ovat tyto minimální požadavky (v1 + v2)/2 + 6 m, kdy v1 + v2 = pr rná 
výška budov po hlavní ímsu v metrech na každé stran  ulice. P i jednostranné zástavb  
se p ipo ítávají místo šesti 3 m. 

 zahrabovišt  Není na území obce vymezeno. Nakažená zví ata musí být odvezena a 
likvidována v místech ur ených pracovníky veterinární správy a hygienické stanice. 

 Krizový plán Kraje Vyso ina (Havarijní plán Kraje Vyso ina). P i ešení výše uvedených 
požadavk  postupovat dle tohoto plánu. 

 Požární ochrana 
Hasi ská zbrojnice vyhovuje svým umíst ním pro výhledové období. Územní plán zabezpe-

uje dobrou dopravní dostupnost jednotlivých objekt  na stabilizovaných i rozvojových plo-
chách pro požární techniku. Na vodovodním adu jsou umíst ny  hydranty k zajišt ní požární 
vody. Zastavitelné plochy budou na požární vodu napojeny prodloužením vodovodních adu, 
které dle pot eby budou osazeny hydranty. Vodojem 100m3 (max. hladinu 65,50 m.n. m. a min. 
hladinou 648,90 m.n.m., vytvá í dostate nou zásobu požární vody. V jádru sídla se nachází dv  
vodní nádrže s možností odb ru požární vody. 

 ešení problém , které vyplývají z ÚAP 
Územn  analytické podklady (ÚAP) pro správní obvod obce s rozší enou p sobností Ž ár 

nad Sázavou - pátou úplnou aktualizaci po ídil v prosinci 2020 Ú ad územního plánování M Ú 
ár nad Sázavou.  
Z vyhodnocení územních podmínek a potenciálu udržitelného rozvoje území, s p ihlédnutím 

na specifika území kterými jsou omezená dopravní obslužnost silni ní dopravou a velmi vysoký 
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podíl objekt  tzv. druhého bydlení, je obec za azena do kategorie 3a s nevyváženými vztahy 
územních podmínek v sociodemografickém a hospodá ském pilí i a vyvá enými vztahem 
v environmentálním pilí i.  

Krom  obecných problém  b žn  se vyskytující v územn  plánovací praxi ÚAP uvádí jediný 
problém: 

- OH-5 Rekrea ní oblast Velké Dá ko - oblast kolem rybníka Velké Dá ko pat ila mezi 
tradi ní a vyhlášené místo p edevším letní rekreace republikového významu. Sou asná 
neut šená situace volá po náprav  a navrácení vážnosti a dobré pov sti tomuto místu. 
ešení ÚP: ÚP Radostín se problematikou zabývá v rámci možností, které náleží podrob-

nosti zpracování územního plánu. Vzhledem k tomu, že problematika se týká p edevším 
obcí Karlov, Škrdlovice a Polni ka je t eba otázky a problémy ešit jednou spole nou 
podrobn jší územn  plánovací dokumentaci. Tzn. problém se bezprost edn  netýká úrov-

 územního plánu, ale nejlépe regula ního plánu celé jádrové ásti rekrea ní oblasti Vel-
ké Dá ko 

 Vyhodnocení stanovisek dot ených orgánu uplatn ných p i projednání návrhu ÚP 
Bude dopl no po projednání návrhu Zm ny . II ÚP Radostín do ásti od vodn ní vyhoto-

vené po izovatelem Zm ny ÚP. 
ást zpracovaná po izovatelem. 

Návrh Zm ny . II územního plánu Radostín je zpracován v souladu s požadavky vyplývají-
cími ze zvláštních právních p edpis . Návrh Zm ny . II územního plánu Radostín byl upraven 
na základ  požadavk  dot ených orgán , rozpory ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona a § 
136 odst. 6 správního ádu p i projednávání návrhu Zm ny . II územního plánu Radostín ne-
vznikly.  

Vyhodnocení všech stanovisek a p ipomínek uplatn ných v rámci projednávání návrhu zm ny 
. II územního plánu Radostín je uvedeno v tabulce: 

Dot ený orgán ipomínky Komentá - návrh na vypo ádá-
ní p ipomínky 

Ministerstvo pr -
myslu a obchodu 

S návrhem Zm ny . II územního plánu Radostín se  souhlasí  za 
podmínky opravy druhého bodu kapitoly 5.6. „Dobývání nerost “ 
ve srovnávacím textu. 

ipomínka je respektována, , 
kapitola 5.6  je v návrhu zm ny . 
II ÚP Radostín opravena 

Krajský ú ad Kraje 
Vyso ina, odbor 
životního prost edí a 
zem lství - ochra-
na ZPF 

Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a zem l-
ství, jako p íslušný správní orgán dle § 29 odst. 1 zákona . 
129/2000 Sb., o krajích ve zn ní pozd jších p edpis  a podle § 17a 
písmene a) zákona . 334/1992 Sb., o ochran  zem lského p dní-
ho fondu ve zn ní pozd jších p edpis , vydává stanovisko dle § 5 
odst. 2 zákona:  
Z hlediska zákonem chrán ných zájm  se neud luje kladné stano-
visko. 

ipomínka je respektována.  
U „Ploch zem lských - zahrady 
a sady (ZZ)“ je nov  v podmín  

ípustném využití ploch zem -
lských (ZZ) specifikováno o  

jaké stavby se m že jednat.  

Krajský ú ad Kraje 
Vyso ina, odbor 
životního prost edí a 
zem lství, jako 

cn  a místn  
íslušný orgán 

státní správy les  

edloženým návrhem není ešeno umis ování rekrea ních i spor-
tovních staveb na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa. Také se 
nejedná o územní plán obce s rozší enou p sobností.  
Z t chto d vod  nemá krajský ú ad k danému návrhu ipomínek. 

- vzato na v domí 

Krajský ú ad Kraje 
Vyso ina, odbor 
životního prost edí a 
zem lství  
Vodní hospodá ství 

Do p sobnosti krajského ú adu podle ustanovení § 107 odst. 1 
písm. a) vodního zákona pat í uplat ovat stanoviska k zásadám 
územního rozvoje a k územním plán m obcí s rozší enou p sobnos-
tí. Vyjad ovat se k výše uvedenému návrhu je v kompetenci p í-
slušného obecního ú adu obce s rozší enou p sobností, tj. M stské-
ho ú adu Ž ár nad Sázavou, odboru životního prost edí. 

- vzato na v domí 

Sekce nakládání s 
majetkem Minister-
stva obrany  
odbor ochrany 
územních zájm  a 
státního odborného 

Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva 
obrany: - LK TSA, LK TRA - Vzdušný prostor pro létání v malých 
a p ízemních výškách je nutno respektovat V tomto vymezeném 
území lze umístit a povolit výstavbu vysíla , výškových staveb, 
staveb tvo ících dominanty v terénu, v trných elektráren, 
speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (nap . 

ipomínka zapracování limit  a 
zájm  MO do návrhu zm ny . II 
ÚP Radostín  je respektována. 
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Dot ený orgán ipomínky Komentá - návrh na vypo ádá-
ní p ipomínky 

dozoru st elnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení vn a vnn, 
rozší ení stávajících nebo povolení nových t žebních prostor  jen 
na základ  závazného stanoviska Ministerstva obrany - viz jev ÚAP 
- 102a. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od zem  je nutno 
posoudit také výsadbu vzrostlé zelen . Výstavba a výsadba m že 
být výškov  omezena nebo zakázána. 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené 
území a zapracovat jej v p esném zn ní do textové ásti návrhu 
územního plánu do Od vodn ní, kapitoly Zvláštní zájmy Minister-
stva obrany.  
V grafické ásti je jev 119 zapracován správn .  
Za p edpokladu správného zapracování limit  a zájm  MO v 
textové i grafické ásti v souladu s tímto stanoviskem nemáme 
dalších p ipomínek k p edložené UPD a s návrhem Zm ny . 2 
Územního plánu Radostín souhlasíme. 

Hasi ský záchranný 
sbor Kraje Vyso i-
na, územní odbor 

ár nad Sázavou  

Dot ený orgán na úseku ochrany obyvatelstva ve smyslu § 52 odst. 
3 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, 
ve zn ní pozd jších p edpis , posoudil p edloženou dokumentaci 
Návrh zm ny . 2 územního plánu Radostín – návrh pro ve ejné 
projednávání, a k výše uvedené dokumentaci vydává  
souhlasné stanovisko. 

- vzato na v domí 

Obvodní bá ský 
ad pro území kraj  

Libereckého a Vy-
so ina 

Dot ený orgán státní bá ské správy dle ustanovení § 15 odst. 2 
zákona . 44/1988 Sb., o ochran  a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , tímto vydává 
v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona . 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve 
zn ní pozd jších p edpis , (dále jen „stavební zákon“) 
souhlasné stanovisko k návrhu zm ny . II územního plánu Rado-
stín dle § 52 stavebního zákona. 

- vzato na v domí 

Státní pozemkový 
ad, Krajský po-

zemkový ú ad pro 
Kraj Vyso ina 

Krajský pozemkový ú ad pro Kraj Vyso ina, pobo ka Ž ár nad 
Sázavou v cn  a místn  p íslušný správní orgán v oblasti pozemko-
vých úprav, v souladu s ust. § 19 písm. c) zákona 
. 139/2002 Sb. k návrhu Zm ny . II územního plánu Radostín 

nemá p ipomínek. 

- vzato na v domí 

stský ú ad  
ár nad Sázavou, 

odbor životního 
prost edí vydává za 
své složky vykoná-
vající státní správu 
na úrovni obecního 

adu obce s rozší-
enou p sobností ve 

ci návrhu zm ny 
. II územního plánu  

Radostín toto stano-
visko: 
 
 
 
 
 

Vodní hospodá ství:    Vodoprávní ú ad souhlasí s návrhem zm ny 
. II územního plánu Radostín bez p ipomínek. 

Odpadové hospodá ství:  
Orgán státní správy v odpadovém hospodá ství na základ  ust. § 
146 odst. 1 písm. e) zákona . 541/2020 Sb., o odpadech souhlasí 
se shora uvedenou v cí bez p ipomínek.  
Ochrana p írody:  
Orgánem ochrany p írody p íslušným k vyjád ení v území Chrán -
né krajinné oblasti (CHKO) Ž árské vrchy je dle ustanovení § 78 
odst.1 zákona NR .114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, v 
platném zn ní  AOPK R, Regionální pracovišt  SCHKO Ž árské 
vrchy. 
Ochrana ovzduší:  
Dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona . 201/2012 Sb., o ochran  ovzdu-
ší, v platném zn ní, vydává stanovisko k územnímu plánu a regu-
la nímu plánu obce v pr hu jeho po izování Krajský ú ad Kraje 
Vyso ina, odbor životního prost edí a zem lství, Žižkova 57, 
Jihlava.  
Státní správa les  – ochrana PUPFL:  
Dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zák. . 289/95 Sb., o lesích v platném 
zn ní k návrhu zm ny . II územního plánu obce Radostín nemáme 

ipomínek.  
Ochrana zem lského p dního fondu:  
K vydání stanoviska je podle § 17a) zákona . 334/1992 Sb., o 
ochran  zem lského p dního fondu, v platném zn ní p íslušný 
Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a zem l-
ství, Žižkova 57, Jihlava. 

- vzato na v domí 
 

- vzato na v domí 
 
 
 

- vzato na v domí 
 
 
 
 

- vzato na v domí 
 
 
 

- vzato na v domí 
 
 

- vzato na v domí 
 

Krajská hygienická 
stanice Kraje Vyso-

 
Dot ený  orgán ochrany ve ejného zdraví, který je dot eným v cn  
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Dot ený orgán ipomínky Komentá - návrh na vypo ádá-
ní p ipomínky 

ina se sídlem v 
Jihlav  ve smyslu 
ustanovení § 82 
odst. 2 písm. j) zák. 
. 258/2000 Sb., o 

ochran  ve ejného 
zdraví ve zn ní 
pozd jších p edpis   

íslušným správním ú adem a místn  p íslušným vydává k návrhu 
zm ny . II územního plánu Radostín stanovisko :  
 
S územn  plánovací dokumentací „Návrh Zm ny . 2 územního 
plánu Radostín“, s odkazem na § 77 odst. 1, § 82 odst. 2 písm. t) 
zák. . 258/2000 Sb. o ochran  ve ejného zdraví a na ízení vl. . 
272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a 
vibrací se souhlasí. 

 
 
 

- vzato na v domí 
 

Krajský ú ad Kraje 
Vyso ina, odbor 
územního plánování 
a stavebního ádu  
nad ízený správní 
orgán na úseku 
územního plánování 

Z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje R, ve zn ní 
Aktualizací  .  1,  2,  3,  4  a  5  (PÚR R)  nemáme k  návrhu  Z2  ÚP 
zásadní p ipomínky. Dne 1. 9. 2021 nabyla ú innosti Aktualizace . 
4 Politiky územního rozvoje R. Požadujeme proto dopln ní od -
vodn ní Z2 ÚP o vyhodnocení souladu s PÚR R ve zn ní Aktua-
lizací . 1, 2, 3, 4 a 5. 
 
ZÚR KrV vymezují na území obce plochu a koridor nadmístního 
významu pro ÚSES – nadregionální biocentrum NRBC 2009 Dá -
ko, nadregionální biokoridor K 126 Údolí Doubravy – K125 a 
regionální biokoridor RK 446 Železné Horky - Ransko. V tomto 
smyslu požadujeme opravit od vodn ní s vyhodnocením souladu se 
ZÚR KrV. 

ipomínka k od vodn ní souladu 
návrhu  Z2  ÚP  s  PUR  R  je  re-
spektována 
 
 
 

ipomínka k od vodn ní souladu 
návrhu  Z2  ÚP  se  ZÚR  KrV  je  
respektována. 

4. Zpráva o vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území, obsahující základní informace 
o výsledcích tohoto vyhodnocení v etn  výsledku vyhodnocení vliv  na životní prost edí 

Vyhotovení udržitelného rozvoje území obce Radostín, nebylo ve smyslu § 18 a 19 zákona . 
183/2006 Sb. v platném zn ní vyžadováno. Zám ry ešené v ÚP Radostín v etn  zm n I. a II. 
nemohou mít významný vliv na p íznivý stav p edm tu ochranu nebo celistvosti evropsky vý-
znamné lokality (Natura 2000) ani pta í oblasti. Zájmy ochrany životního prost edí a ve ejného 
zdraví možno prosadit standardními postupy podle zvláštních p edpis . 

Nadále z stává v platnosti vyhodnocení d sledk  ÚP na udržitelný rozvoj území, které je sou-
ástí od vodn ní dosavadního územního plánu Radostín - kapitola 8. 

5. Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
Dot ený orgán, OŽP Krajského ú adu Kraje Vyso ina, neuplatnil v p i projednání platného 

územního plánu Radostín ani p i projednání Zm ny . I územního plánu Radostín požadavek na 
vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území. 

Ve tvrtém tvrtletí roku 2019 požádal ob an obce Radostín Zastupitelstvo obce Radostín o 
po ízení Zm ny .II ÚP Radostín zkráceným postupem. Konkrétn  se jedná o díl í zm nu .4 
popsanou v kapitole D této Zprávy. Dne 14.11.2019 vydala Agentura ochrany p írody a krajiny, 
regionální pracovišt  SCHKO Ž árské vrchy jako p íslušný orgán ochrany p írody dle § 45i 
odstavec 1 zákona .114/1992 Sb. v platném zn ní stanovisko: Uvedený návrh nem že mít vý-
znamný vliv na p íznivý stav p edm tu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit 
(Natura 2000) na Území CHKO Ž árské vrchy. 

K návrhu obsahu Zm ny .II ÚP Radostín dne 25.11.2019 vydal krajský ú ad Kraje Vyso ina 
Odbor životního prost edí a zem lství jako p íslušný orgán dle § 22 písmene b) zákona . 
100/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  posouzení, že nepožaduje vyhodnocení vliv  návrhu 
obsahu Zm ny .II ÚP Radostín na životní prost edí. 

K následnému návrhu Zm ny ÚP Radostín dne 18.06.2020 vydala Agentura ochrany p írody 
a krajiny, regionální pracovišt  SCHKO Ž árské vrchy jako p íslušný orgán ochrany p írody dle 
§ 45i odstavec 1 zákona 114/1992 v platném zn ní stanovisko: Uvedený návrh nem že mít vý-
znamný vliv na p íznivý stav ochrany ani celistvosti evropsky významných lokalit (Natura 2000) 
na území CHKO Ž árské vrchy. 

K návrhu obsahu Zm ny ÚP Radostín dne 15.07.2020 vydal krajský ú ad Kraje Vyso ina, 
odbor životního prost edí a zem lství jako p íslušný orgán dle § 22 písmene b) zákona . 
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100/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  posouzení, že nepožaduje vyhodnocení vliv  návrhu 
obsahu Zm ny ÚP Radostín na životní prost edí. 

6. Sd lení, jak bylo stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
zohledn no, s uvedením závažných d vod , pokud n které požadavky nebo podmínky 
zohledn ny nebyly 

Vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj nebylo v projednání územního plánu a jeho zm n 
uplatn no. 

7. Vyhodnocení návrhu obsahu zm ny   
Dne 04.09.2020 schválilo zastupitelstvo obce Radostín na svém zasedání Usnesením . 

20/2020 po ízení a obsah Zm ny . II ÚP Radostín zkráceným postupem. 
Dle tohoto schváleného obsahu má zm na . II ÚP Radostín obsahovat: 
1) Prov ení možnosti zm ny zp sobu využití zastavitelné plochy . 6 (Ot) na ásti 

pozemku parc. . 245/7 v k.ú.Radostín u Vojnova M stce z plochy ob anského vybavení 
(O) na plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL). 

2) Prov ení možnosti zm ny zp sobu využití na ásti pozemku parc. . 245/7 v k.ú. 
Radostín u Vojnova M stce ze zastavitelné plochy ve ejného prostranství . 7 (VP) na 
plochu ob anského vybavení – t lovýchova a sport (Ot) 

3) Prov ení možnosti zm ny zp sobu využití pozemk  parc. . 472/98 v k.ú.Radostín u 
Vojnova M stce z plochy ve ejného prostranství (VP) na plochu  (BR) pro bydlení 
v rodinných domech. 

4) Prov ení možnosti zm ny zp sobu využití pozemku p. . 472/99 v k.ú. Radostín u 
Vojnova M stce z ve ejného prostranství na plochu bydlení v rodinných domech. 

5) Aktualizaci vymezení zastav ného území. 
Návrh zm ny k jednotlivým bod m p istupuje následovn : 
ad 1) Zastavitelná plocha . 6 je na pozemku parc. . 245/7, k.ú. Radostín u Vojnova M stce 

redukována z p vodní vým ry 1,23 ha na novou vým ru 0,06 ha. Ponechána je ást v 
sné návaznosti na stávající plochu ob anského vybavení, za azenou do stabilizovaných 

ploch v rámci aktualizace zastav ného území, pro její p ípadné úpravy i drobná 
rozší ení. Plocha odebraná ze zastavitelné plochy . 6 je vymezena do aktuálního 
zp sobu využití, kterým je stabilizovaná plocha zem lská trvalé travní porosty (ZL). 

ad 2) Zastavitelná plocha . 7 je nov  za azena do návrhových ploch s rozdílným zp sobem 
využití plocha ob anského vybavení - t lovýchova a sport (Ot). 

ad 3) V rozsahu pozemku p. . 472/98 v k.ú. Radostín u Vojnova M stce je vymezena plocha 
estavby P1.II pro plochu bydlení v rodinných domech (BR). 

ad 4) V rozsahu pozemku p. . 472/99 v k.ú. Radostín u Vojnova M stce je vymezena plocha 
estavby P2.II pro plochu bydlení v rodinných domech (BR). 

ad 5) Zastav né území bylo aktualizováno k datu 05.05.2021. 

8. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn  vybrané varianty 
8.1. Variantní ešení 

Variantní ešení nebylo v obsahu Zm ny . II ÚP Radostín vyžadováno. Z ešení dosavadní-
ho územního plánu ani z ešení Zm ny . II ÚP Radostín nevyvstala pot eba variantních ešení.  

8.2. Základní koncepce rozvoje území 
Koncepce Zm ny . II ÚP Radostín, vychází z požadavk  obsahu zm ny . II a jejím zapra-

cováním do ešení ÚP se nem ní základní koncepce rozvoje území v n m stanovená. 
8.3. Urbanistická koncepce, sídlení zele  

V urbanistické koncepci území ani v koncepci sídelní zelen  nedochází Zm nou . II ÚP 
Radostín ke zm nám, nadále vychází ze stávajícího plošného a prostorového uspo ádání sídla. 
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Zastavitelná plocha . 6 je z ásti využita a  daný rozsah pln  vyhovuje pot ebám obce, bylo 
tak vyhov no požadavku obsahu zm ny a zásadní ást zastavitelné plochy . 6 byla vyjmuta z 
ešení územního plánu a namísto ní je ponechán p vodní zp sob využití území plochy 

zem lské - trvalé travní porosty. 
Ve zm  navržené drobné plochy p estavby  reflektují na skute nost využívání daného 

území a na pot eby možnosti rozší ení staveb na p ilehlých stabilizovaných plochách bydlení v 
rodinných domech. Vymezením ploch p estavby pro bydlení v rodinných domech tak nedojde k 
navýšení po tu byt  v obci. 

Zastavitelná plocha . 5 je využita a byla tak za azena do zastav ného území a 
stabilizovaných ploch bydlení v rodinných domech. 
8.4. Koncepce ve ejné infrastruktury 

 Dopravní infrastruktura 
Zm na . II ÚP nemá dopad na stanovenou koncepci dopravní infrastruktury. Vymezené plo-

chy p estavby jsou dopravn  obsluhovány stávající dopravní infrastrukturou. 

 Technická infrastruktura 
Zm na . II ÚP nemá dopad na stanovenou koncepci technické infrastruktury. Vymezené 

plochy p estavby jsou obsluhovány stávající technickou infrastrukturou. 

 Nakládání s odpady 
    Zm na . II ÚP akceptuje prov ený systém nakládání s odpady, který eší dosavadní ÚP.  

 Koncepce ob anského vybavení ve ejného i ostatního 
     Na základ  požadavku obce byla výrazn  redukována zastavitelná plocha . 6 dosavadního 
ÚP pro rozší ení sportovišt . Na ásti této plochy bylo vybudováno víceú elové h išt  pln  vy-
hovující a odpovídající pot ebám obce. Další budování sportoviš  sm rem do volné krajiny není 
uvažováno. Ponechána je možno rozší ení p ípadn  dopln ní stávajících sportoviš  v jejich t sné 
návaznosti, p ípadn  sm rem do zastav ného území, kde byl pro tento ú el zm n zp sob vyu-
žití zastavitelné plochy . 7. 

K jiným zm nám nedochází. 

 Koncepce ve ejných prostranství 
 S kladným záv rem byly prov en zám ry na p azení pozemk  p. . 472/98 a 472/99 v k.ú. 

Radostín u Vojnova M stce z ploch ve ejného prostranství do ploch bydlení BV. Pro tento ú el 
jsou vymezeny na p edm tných pozemcích plochy p estavby P1.II a P2.II. 

Rovn ž s kladným záv rem je prov en požadavek na zm nu využití zastavitelné plochy . 7 
platného ÚP z návrhových ploch ve ejných prostranství na návrhové plochy ob anského vyba-
vení - t lovýchovná a sportovní za ízení. 

K jiným zm nám nedochází    

8.5. Koncepce uspo ádání krajiny 
 Zm na . II ÚP Radostín akceptuje požadavky dosavadního územního plánu, tj. ve ve ejném 

zájmu chrání hodnoty území, které jsou zejména reprezentovány krajinným rázem a hodnotami 
írodními. ešením zm ny . II ÚP nedochází k urbanizaci volné krajiny, zastavitelné plochy, s 

výjimkou plochy pro OV, nadále navazují na zastav né území, p ípadn  na zastavitelné plochy. 
Koncepce zm ny . II ÚP s dosavadním ÚP chrání typické znaky krajiny, vytvá ející hodnotu a 
nezam nitelnost. Dokumentace územního plánu neumož uje umis ování staveb, za ízení do kra-
jiny, které by zp sobily významné snížení její estetické, krajiná ské a ekologické hodnoty. 

 Zm na .  II  ÚP akceptuje druhy ploch se kterými pracuje dosavadní ÚP co do po tu,  tak i  
druhu (charakteru) ploch rozdílného zp sobu využití. 

 Zm na . II ÚP zachovává koncepci ÚSES, která je stanovena dosavadním ÚP.  
Na základ  aktuálních podklad  ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou je v grafické ásti od vodn ní 

ÚP aktualizováno vyzna ení hranic národní p írodní rezervace, jejího ochranného pásma, hranic 
EVL Natura 2000 a dopln no je vyzna ení biotopu velkých savc . 
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K jiným zm nám v koncepci uspo ádání krajiny nedochází. 

8.6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového 
uspo ádání 

Zásady stanovené v dosavadním ÚP platí i ve  zm . II ÚP. 
8.7. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 

Zásady stanovené v dosavadním ÚP platí i ve  zm . II ÚP. 
8.8. Vymezení VPS, VPO a ploch pro asanaci 

Zásady stanovené v dosavadním ÚP platí i ve  zm . II ÚP. 

8.9. Limity využití území 
Zm na . II ÚP na základ  údaj  z ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou ruší ze skupiny limit  

vstupujících do územního plánu OP III. st. vod. odb. Praha Podolí  a OP III. st. vod nádrže Ham-
ry. Aktualizováno je vyzna ení OP I. a II. stupn  vodního zdroje. Aktualizováno je vyzna ení 
OP nadzemního vedení VN, vyzna ení národních p írodních rezervací  Radostínské rašeliništ  a 
Dá ko a jejich ochranných pásem. Aktuáln  je vyzna ena vzdálenost 50 m od hranice lesa a 
území, území s archeologickými nálezy 2. kategorie a hranice EVL Natura 2000. Do limit  úze-
mí je dopln no vyzna ení vále ného hrobu CZE-6115-30087. V koordina ním výkrese je vyzna-
ena je hranice vzdušného prostoru pro létání v malých a p ízemních výškách. Zrušeno je vyzna-
ení chrán ného ložiskového území. 

Ve skupin  limit  ur ených územním plánem se oddíl Hygiena prost edí nahrazuje oddílem 
nesoucí název Limitní hranice negativních vliv . Jednotlivé položky v tomto oddíle jsou ur eny: 

- plochy smíšené obytné  - po hranicích v ÚP vymezené plochy 
- plocha výroby a skladování - (VZ) - max. do vzdálenosti k objektu hygienické 
 ochrany, (objekt citlivých funkcí) 

- celoobecní OV  - limitní hranice dosahu negativních vliv  25 m 
 od obvodu za ízení 

vodem tohoto opat ení je, že územní plán nem že vymezovat ochranná pásma. Ostatní 
ustanovení P ílohy . 3 Limity využití území se nem ní. 
8.10. Vymezení pojm  

 Základní pojmy 
Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném zn -

ní a p íslušnými platnými provád cími vyhláškami. 
 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., § 2, 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, s možností p im ené (úm rné) dostavby, nepotla ující daný 
charakter území 

 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 

 plocha rozvojová – plocha zm n v území (zastavitelná, p estavby i zm ny v krajin ) 
 proluka – volné, nezastav né místo vzniklé asanací stavby (staveb) v souvislém zastav ní 

nebo d ív jším ponecháním volného místa v souvisle zastav ném území 
 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  
evyšující potenciál území obce 
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 intenzita využití území -  je  dána  mírou  využití  území,  tj.  pom rem  zastav né  plochy  
pozemku l celkové ploše budoucího stavebního pozemku  

 koeficient zelen  –  podíl plochy zelen  a nezpevn ných ploch na stavebním pozemku k 
celkové ploše stavebního 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 

 ítko staveb – pom r velikosti hmoty jedné stavby ke hmot  stavby druhé. M ítko 
staveb umož uje si vytvo it p ibližnou p edstavu o velikosti prostorového vnímání staveb 

 otev ená zástavba – volné zastav ní v odstupech asto na pravideln  p dorysové osnov , 
stejnorodé výšky orientované k obslužné komunikaci s respektováním konfigurace terénu 

 souvislá zástavba – jednotlivé stavby vytvá í souvislou stavební strukturu orientovanou 
k obslužné komunikace 

 areálová zástavby – zpravidla soust ed né zastav ní sloužící p edevším pro výrobní 
za ízení i ob anské vybavení dané objekty, pozemky manipula ních ploch a pozemky 
zelen . asto bývají oplocené 

 výška objekt  pro bydlení – ur ena po tem podlaží, podkroví viz. následující výklad 
pojmu podkroví 

 podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlažím, 
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 

 budova (zástavba) soudobého výrazu - budovy p ehledného a logického provozu 
s racionálním a funk ním používáním konstruk ních prvk . Budovy elegantního vzhledu, 
bez módních výst elk , ohleduplné ke krajinnému prost edí, budovy energeticky úsporné a 
šetrné v i p írodním zdroj m 

 domovní fond - množina staveb rodinných dom , bytových dom , zem lských usedlostí 
a ostatních budov. 

 drobná architektura - lov kem vytvo ené výtvarné i ú elov  ztvárn né p edm ty, díla i 
drobné stavby v krajin . 

 výška objekt  výroby s skladování – je výškou mezi upraveným terénem a výškou ímsy, 
když je zast ešení dáno sklonem st echy do 12° 

 související ob anské vybavení komer ního typu – stavby na pozemcích do plošné vým ry 
200 m2 (nap . malé prostory obchodu, služeb, stravování, ubytování aj.) 

 hospodá ské zví ectvo – skot, kon , 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 ) 
 zem lská prvovýroba – zahrnuje rostlinou výrobu, výrobu školka ských výp stk , 

živo išnou výrobu (chov hospodá ských a jiných zví at a živo ich  za ú elem výroby 
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další zpracování i využití, chov hospodá ských 
zví at k tahu, produkci chovných a plemenných zví at a jejich genetického potenciálu) 

 drobná výrobní innost – výrobní innost netovární povahy sm ující k zakázkové kusové 
výrob , innosti mající charakter odborných prací emeslnického charakteru bez 
negativních vliv  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 

 plochy citlivých funkcí - plochy, které jsou využívány pro trvalé bydlení, rekreaci, 
zdravotnictví apod. 
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 innosti náro né na p epravu zboží – aktivity vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2, 
podskupiny N1 a N2 

 innosti nenáro né na p epravu zboží – aktivity nezvyšující dopravní zát ž v území 
 ípustná míra – míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle 

zvláštních p edpis  a vyhlášek (nap . na . Vlády R . 272/2011) 
 pohoda bydlení - souhrn initel  a vliv , které p ispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a 

vhodné pro všechny kategorie uživatel , resp. aby byla vytvo ena atmosféra klidného 
bydlení. Dále viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 2.2.2006 .j. 2AS 
44/2005-11 

 zakázková (kusová výroba) - zhotovování atypických výrobk  dle individuálních 
požadavk  zákazníka, které vyžadují vysokou invenci pracovník , kdy tyto innosti nemají 
nežádoucí dopad na životní prost edí 

 emeslnické innosti - innosti vesm s charakteru služeb schopné pružn  reagovat na 
požadavky konkrétního zákazníka v emeslných dílnách. innosti asto bývají zajiš ovány 
leny rodiny a jsou bez nežádoucích dopad  na životní prost edí  

9. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení za-
stavitelných ploch 

9.1. Vymezení zastav ného území 
Zastav né území bylo vymezeno v územním plánu k 15.8.2007. Ve zm . II ÚP bylo za-

stav né území aktualizováno k datu 05.05.2021. 
9.2. Vyhodnocení využití zastav ného území 

Zm na . II ÚP Radostín nem ní zásady využívání zastav ného území, které je dáno dosavad-
ním ÚP. Zastav né území bylo aktualizováno o plochy již využité a to k datu 05.05.2021. Do za-
stav ného území byla za azena ást zastavitelné plochy . 6 a celá zastavitelná plocha . 5. 
9.3. Pot eba vymezení zastavitelných ploch 

Zm na . II ÚP krom  aktualizace hranice zastavitelného území aktualizovala i rozsah využití 
v dosavadním ÚP vymezených ploch se zm nou v území - plocha . 5 a 6. (viz. koordina ní vý-
kres). 

i zpracování zm ny . II ÚP byly d kladn  prov eny požadavky na jednotlivé díl í zm ny 
a nebyla zjišt na pot eba vymezení nových zastavitelných ploch.  

Pro ešení požadavk  byly využity plochy p estavby nebo  dané požadavky se nacházejí v za-
stav ném území. Jejich vymezením nedochází k narušení zásad rozvoje zastav ného území. 

10. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  v území 
ešení zm ny . II územního plánu nemá vliv a koordinaci využívání území z hlediska šir-

ších vztah  v území. 

11. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách územního roz-
voje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby jejich vymezení 

Tyto záležitosti nadmístního významu nebylo t eba ve zm . II územního plánu na správ-
ním území obce Radostín ešit. 

12. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na zem lský p dní 
fond a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa 

12.1 Dot ení ZPF 

Zm na  .  II  ÚP  pro  napln ní  obsahu  zm ny  ÚP  využívá  disponibilních  ploch  v  zastav ném  
území a nedochází k záboru zem lského p dního fondu, naopak dochází k navrácení ásti ZPF 
(1,11 ha) v platném ÚP ur eném pro zastavitelnou plochu . 6 ob anského vybavení t lovýchova 
a sport zp t k p vodnímu zem lskému využití. Plochy p estavby P1.II a P2.II slouží pro rozší-
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ení stávajících staveb bydlení v rodinných domech, ke kterému dochází v zastav ném území na 
nezem lských pozemcích. Pozn. Plocha p estavby P1.II bude sloužit pro z ízení zahrady. 

Vzhledem k výše uvedeným skute nostem není zpracováno vyhodnocení p edpokládaného 
odn tí ZPF v návrhu  zm ny . II ÚP Radostín v plném rozsahu dle zákona . 334/1992 Sb., "O 
ochran  zem lského p dního fondu" ve zn ní pozd jších zm n a provád cí vyhlášky . 
271/2019 Sb.,o stanovení postup  k zajišt ní ochrany ZPF. Pro p ehlednost je však vyhotoven 
výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu názorn  zobrazující plochy vymezené v platném 
ÚP pro zábor p dního fondu, plochy navrácené zp t zem lskému využití a aktuální rozložení 
hranic BPEJ a ploch odvodn ní. 

Níže je zpracována tabulka v rozsahu provád cí vyhlášky, která obsahuje pouze údaje o na-
vrácení zp t k zem lskému využití, tzn. všechny uvedené údaje se týkají zrušení ásti zastavi-
telné plochy a navracení zp t p vodnímu zem lskému využití. 

Vým ra záboru podle t íd ochrany (ha) 
Ozna e-
ní plo-

chy 
/koridor

u 

Navr-
žení 

využití 

Vým ra 
plochy 

(ha) 
etn  

neze-
l-

ských 
pozem-

 

Souhrn 
vým ry 
záboru 

(ha) 

I. II. III. IV. V. 

Odhad 
vým ry 
záboru, 
na které 

bude 
provede-
na rekul-
tivace na 
zem l-

skou 
du 

In-
forma
ce o 
exis-
tenci 

závlah 

Infor-
mace o 
existen-

ci 
odvod-

ní 

Infor-
mace o 
existen-

ci 
staveb k 
ochran  
pozem-
ku p ed 
erozní 
inností 
vody 

Infor-
mace 
podle 
usta-

novení 
§ 3 

odst. 1 
písm. 

g) 

6 Ot/ZL* 1,107 1,107   0,848  0,259 0,000  0,738   
Celkem navrácení 
zp t ze zastavi-
telné plochy k 
zem lskému 
využití 

1,107 1,107 0,000 0,000 0,848 0,000 0,259 0,000  0,738  

 
* využití dle platného ÚP / využití po zm . II 
Ot plochy ob anského vybavení pro t lovýchovu a sport         
ZL plochy zem lské - trvalé travní porosty 

Zám ry ešené Zm nou . II ÚP Radostín se nedotýkají sít  ú elových komunikací, tzn. sí  
polních cest není navrhovaným ešením narušena. V ešeném území není dosud provedena kom-
plexní pozemková úprava vytvá ející mimo jiné p edpoklady k racionálnímu využívání ZPF 
s p íslušnými úpravami vlastnických vztah  k jednotlivým pozemk m. Pro fázi zpracování kom-
plexní pozemkové úpravy ÚP p ipouští možnost úpravy i dopln ní pot ebných polních cest. 

Variantní ešení nebylo v obsahu Zm ny . II ÚP Radostín  vyžadováno. Variantní ešení ne-
vyplynulo ani z koncepce ešení zm ny ÚP. 

12.2 Dot ení PUPFL 
ešením zm ny . II ÚP se nem ní zp sob dot ení PUPFL daný dosud platným územním 

plánem. 
Nov ešené zám ry se nedotýkají pozemk  PUPFL ani nejsou dot eny vzdáleností 50 m od 

hranice lesa. Vyzna ení této vzdálenosti bylo aktualizováno dle nových vstupních podklad . 

13. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní 
Bude obsaženo v ásti od vodn ní zpracované  po izovatelem.  

ást zpracovaná po izovatelem. 
i ve ejném projednání mohli vlastníci pozemk  a staveb dot ených návrhem ešení, opráv-

ný investor a zástupce ve ejnosti dle ustanovení § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona do 7 dn  
ode dne ve ejného projednání tj. do 23.08.2021 uplatnit u po izovatele k návrhu zm ny . II 
územního plánu Radostín námitky. P i projednání návrhu Zm ny . II územního plánu Radostín 
nebyla uplatn na žádná námitka. 

14. Vyhodnocení p ipomínek 
Bude obsaženo v ásti od vodn ní zpracované  po izovatelem.  
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ást zpracovaná po izovatelem. 
Nejpozd ji do 7 dn  ode dne ve ejného projednání tj. do 23.08.2021 mohl každý uplatnit  

u po izovatele k návrhu zm ny . II územního plánu Radostín p ipomínky. P i projednání návrhu 
Zm ny . II územního plánu Radostín nebyla uplatn na žádná p ipomínka. 

 
Pou ení  
Zm na . II Územního plánu Radostín dle § 173 odst. 1 nabývá ú innosti patnáctým dnem po dni 
vyv šení ve ejné vyhlášky na ú ední desce.  
Do Zm ny . II Územního plánu Radostín a jeho od vodn ní m že dle ustanovení § 173 odst. 1 
správního ádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opat ení obecné povahy vydal. Proti 
Zm . II Územnímu plánu Radostín nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního ádu podat 
opravný prost edek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ……………………...............… …………….................………… 
            Roman Wagner         Mgr. Ivana Chromá 
          místostarosta obce            starostka obce      
 
 


