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1
2
3

C.
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Základní len ní území
Hlavní výkres
Ve ejn prosp šné stavby a opat ení, asanace

1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000
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2. 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 nezastav 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 ,
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4. Sd lení, jak bylo stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledn no, s uvedením závažných
vod , pokud n které požadavky nebo podmínky zohledn ny nebyly
5. Zpráva o vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území, obsahující základní informace o výsledcích tohoto
vyhodnocení v etn výsledku vyhodnocení vliv na životní prost edí
5.1. Vyhodnocení vliv ÚP na stav a vývoj dle vybraných sledovaných jev obsažených v ÚAP
5.2. P edpokládaný vliv ÚP na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, p íležitostí a hrozeb v území
6. Vyhodnocení spln ní požadavk zadání územního plánu
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7.3. Koncepce ve ejné infrastruktury
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1. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF
2. Seznam zkratek použitých v územním plánu

D. GRAFICKÁ ÁST OD VODN NÍ (samostatn
O1
O2
O3
O4
O5
O6

azené výkresy)

Koordina ní výkres
Širší vztahy
P edpokládaný zábor p dního fondu
Dopravní ešení - dopl ující výkres
Zásobování vodou, kanalizace - dopl ující výkres
Energetika, elektronické komunikace - dopl ující výkres

1: 5 000
1: 100 000
1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000
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A. Textová ást :
1.

Vymezení zastav ného území
Zastav né území bylo vymezeno k 17.02.2017.
Zastav né území je vyzna eno ve výkresech územního plánu:
výkres 1 – Základní len ní území
výkres 2 – Hlavní výkres

2.

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území

2.1. Základní koncepce rozvoje území
Akceptován je geografický potenciál území, zachován z stává význam obce ve struktu e
osídlení i vztahy k sousedním obcím.
Obec Radostín nad Oslavou se i nadále bude rozvíjet jako samosprávný územní celek se
dv ma od sebe vzájemn odd lenými sídly každé na svém vlastním katastrálním území.
Požaduje se ú elné využívání zastav ného území, pouze zám ry, které nelze v zastav ném
území uskute nit, je možno uplatnit na rozvojových plochách se zm nou v území. Ve volné
krajin nebudou rozvíjeny osamocen stojící struktury osídlení, nebudou zde zakládána nová sídla i samoty. ešena je však problematika objekt rodinné rekreace v k.ú. Zahradišt
a OV Pavlov též v k.ú. Zahradišt .
Na plochách zm n v území je ešena p edevším otázka zam stnanosti (pl. výroby a skladování), problematika ubytovací (pl. bydlení), problematika ve ejné infrastruktury i zelen .
Rozvojové plochy jsou koncipovány tak, aby byly zajišt ny podmínky pro kontinuální a
harmonický rozvoj obce a zárove umož ovaly dostate nou flexibilitu pro výhledové dnes
mnohdy nep edvídané požadavky.
2.2. Ochrana a rozvoj hodnot
írodní hodnoty
Územní plán respektuje údolní nivu eky Oslavy pro její dosud relativn p irozený
meandrující tok s b ehovým porostem. Respektovány jsou i další údolní nivy vodních tok
zejména z d vodu zatravn ných ekologicky cenných p echodových zón. Požadována je
revitalizace p etvo ené ásti t chto drobných vodních tok s kultivací údolní nivy za
elem snížení zranitelnosti prost edí – tzv. nárazníkové zóny. Urbaniza ní zásahy kolem
Zn tíneckého potoka jsou považovány za maximální umož ující zde ješt rozvoj ÚSES.
Akceptovány jsou p írodní horizonty, které jsou reprezentovány lesním masivem v severní
ásti k.ú. Radostín n./O. a pak rozlehlými lesy na k.ú. Zahradišt i pohledov exponovaným
místem p i cest do obce Kotlasy.
Vyzdvižen je pozitivní význam pronikání p írodního prost edí do urbanizovaného území
edevším p írodními prvky kolem vodních tok (typické p edevším pro sídlo Radostín).
Pro sídlo Zahradišt je zachována blízká kulisa lesa kolem zastav ného území.
ešení ÚP respektuje nejvýznamn jší vyhlídková místa tvo ená p edevším:
- vyhlídkovým bodem vrchu nad vodojemem v k.ú. Radostín n./O. o kót 564,9 m n. m.
- vyhlídkovým místem na místní komunikaci do Kotlas v k. ú. Radostín n./O. poblíž
kóty 560 m n. m.
zné formy rozptýlené zelen (liniové i plošné prvky) ÚP považuje za d ležitý typický
prvek kulturní krajiny.
lenité okraje les jsou v ÚP považovány z hlediska vizuálního a ekologického za
nejvýznamn jší ásti lesa s tím, že p ípadné tzv. zahlazování okraj lesa p ináší vesm s
snížení estetické i ekologické hodnoty této ásti území.
Územní systém ekologické stability je koncipován jako vzájemn propojený soubor
irozených i pozm ný avšak p írod blízkých ekosystém v p íslušných parametrech
skladebných prvk , které jsou ješt schopny udržet ekologickou stabilitu území.
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Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty
Akceptovat dochovanou urbanistickou strukturu sídel tvo enou zejména:
- homogenní zástavbou p vodních selských usedlostí s jednozna
definovaným
ve ejným prostranstvím a významnými ve ejnými objekty sídla Radostín n./O.
- dohledatelnou stopou p vodní historické zástavby sídla Radostín n./O.
vodním charakterem zastav ní v uli ce zvané V Rathouse p ístupné z východního
okraje návsi v Radostín n./O.
sobivou kompozicí objektu zámku – vodní plochy a hospodá ského dvora v sídle
Zahradišt
Opat ení:
- každý zásah do podstaty vyjmenovaných prostor musí mít pozitivní dopad na
charakter a m ítko dochované zástavby a její prostorové uspo ádání
- nedopustit umis ování staveb i jiných záležitostí, které by svým architektonickým
výrazem, proporcemi i m ítkem i provozními aktivitami narušily hodnoty území
ehledné ešení návesního prostoru Radostín s itelnou dopravní osnovou
s pat nými úpravami p ilehlých prostor p isp je k celkové kultivaci tohoto
nejvýznamn jšího prostoru sídla Radostín
Respektovat architektonicky cenné stavby:
- soubor ty p vodn selských usedlostí v jihovýchodní ásti centrálního prostoru
sídla Radostín n./O.
adu stodol navazujících na p vodn selské usedlosti v severovýchodní ásti
centrálního prostoru sídla Radostín n./O. s mohutnými exemplá i strom
- objekt zámku v sídle Zahradišt
Opat ení:
- zachovat objekty jako sou ást kulturního d dictví mající významný podíl na identit
místa. Rekonstruk ní práce musí být citlivé ke kvalit staveb s maximálním
požadavkem zachování vn jšího výrazu staveb
Respektovat kulturní dominanty území:
ž u kostela sv. Bartolom je
Opat ení:
- nep ipustit aktivity stavební i jiné, které by mohly narušit i potla it p sobení
dominanty v daném prostoru
Respektovat významné objekty drobné architektury:
kompozici lip a t í k íž pod Šibeni ním vrchem
- velký po et k íž r zné výtvarné hodnoty v zastav ném území i ve volné krajin
Opat ení:
- respektovat tyto objekty v daném míst . Jejich p emíst ní je p ípustné jen
v nezbytných p ípadech a ve ve ejném zájmu
- nep ipustit stavební úpravy i jiné aktivity narušující jejich vzhled nebo jejich
bezprost ední okolí
- u zanedbaných objekt vyžadovat jejich obnovu (údržbu)
Respektovat rybni ní soustavy, aleje strom :
- soustavu devíti rybník na Jedlovém potoce
- soustavu deseti rybník na pravostranném p ítoku Oslavy na k.ú. Zahradišt
(Zahradiš ský nebo Makový potok)
- dochovaná alej strom p i ú elové cest k rybníku Nadýma
- dochovaná alej strom u silnice p i cest do Zahradišt od sídla Pavlov
Opat ení:
- stabilitu vodního režimu zvyšovat snižováním rozdíl extrémních pr tok
ešit obnovu p vodních ekosystém vývojov spjatých s nivou za ú elem snížení
splach p dy a živin do recipientu, zvýšení retence a druhové diverzity území
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-

ke d evinám p istupovat jako v významn hodnotnému území spoluvytvá ející
charakteristický rys krajiny
vodní prvky a aleje strom se budou nadále podílet na identit a tvorb krajiny

Civiliza ní hodnoty
Územní plán respektuje a rozvíjí hodnoty obce spo ívající p edevším v p im eném a
hospodárném využívání území obce a ve vybavenosti obce ve ejnou infrastrukturou.
Na území obce územní plán nep ipouští po iny, které by ve svých d sledcích p inesly
omezení dopravní dostupnosti obce dopravou individuální a dopravní obslužnosti ve ejnou
dopravou.
Ve ejná prostranství jsou územn stabilizovaná, centrální ást sídla Radostín n./O. je
považovaná za d ležitou hodnotu obce s pot ebou jeho kultivace.
Území je dob e vybaveno sít mi technické infrastruktury. Technická infrastruktura je dob e
dostupná na vymezených zastavitelných plochách.
Do problematických oblastí (u zem lského areálu, silnice II. t ídy) ÚP neumis uje žádné
tzv. citlivé funkce (bydlení, ob . vybavenost ve ejného charakteru apod.).
Územní plán pro plochy s rozdílným zp sobem využití, na kterých je anebo m že
potencionáln být zdroj zne išt ní) stanovuje limity využití území – viz. kap. A 6.4.
Povinností stavebníka je v rámci podrobn jší dokumentace stavby prokázat na základ
hlukového posouzení stavební zám ru dodržení platných limitních hladin hluku. ešení ÚP
up ednost uje urbanistická ešení p ed opat eními technickými i organiza ními.
3.

Urbanistická koncepce v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen
Je vyzna ena ve výkresové ásti územního plánu ve výkrese 2 Hlavní výkres.

3.1. Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce vychází zejména ze stávajícího plošného a prostorového uspo ádání
území obce, daných p írodních podmínek a požadavk zadání územního plánu.
Územní plán akceptuje základní organizaci území, kultivuje kvalitu osídlení p i zachování
pozitivních hodnot obou sídel a autenti nosti obce.
Radostín nad Oslavou
Územní plán akceptuje historické jádro sídla tvo ené p edevším objekty p vodního
sídla (pl. smíšené obytné - venkovské), kterému dominuje areál církevních staveb.
Jedná se o územn stabilizované plochy s pot ebou modernizace. Lze uvažovat, že
starší bytový fond m že být stále více využíván pro rekrea ní - tzv. druhé bydlení.
Nesourod zde p sobící ve ejná prostranství, která budou v rámci revitalizace
provázané do v tších celk . Zajišt na bude jejich dobrá p ístupnost, p emž celkový
kompozi ní zám r musí nalézt jednotící moment. V historickém jádru se neuvažuje se
zvyšováním hladiny zastav ní ani zvyšováním koeficientu zastav ní ploch.
Plochy bydlení - plochy bydlení v bytových domech jsou územn stabilizovány a není
uvažováno s dalším výstavbou této formy bydlení. Plochy bydlení v rodinných
domech jsou koncipovány vesm s na pravoúhlé pravidelné osnov a zaujímají velmi
významnou ást zastav ného území. Územní plán tyto plochy považuje za územn
stabilizované s díl ími možnostmi dostavby proluk. St ešní hladina 1 - 2 NP z stává
zachována. Nové plochy bydlení v rodinných domech jsou p edevším vymezeny na
severozápadním okraji sídla v lokalit Na Záhonech. Územní plán zde navrhuje zám r,
který je zakotven v dokumentaci územního rozhodnutí pro ve ejnou infrastrukturu
tohoto území. Navazující plochy stejného zp sobu využití, které dosud nejsou
v majetku obce, jsou zahrnuty do ploch rezervních.
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Stávající plochy ob anského vybavení jsou územn stabilizovány. Nové rozvojové
pot eby jsou ešeny v rámci efektivn jšího využití zastav ného území. Mimo
zastav né území se pak rozši uje dle dokumentace ke stavebnímu ízení h bitov.
Ve ejná prostranství územn stabilizovaná budou revitalizována v etn návesního
prostoru – viz. kap. A 2.2. - Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty. Nová
ve ejná prostranství se vymezují na ploše rozestav ného obytného souboru rodinných
dom .
Mezi silnicí do Kn ževsi a lokálním biokoridorem ÚSES p i ece Oslav se rozši uje
v rámci zastav ného území plocha smíšená obytná.
i místní komunikaci obsluhující zem lský areál a výrobní objekt se umis uje
za ízení pro nakládání s odpady.
Areál zem lské výroby je územn stabilizován až na malou ást proluky v
zastav ném území p i severním okraji areálu. Zde územní plán navrhuje zastavitelnou
plochu výroby zem lské. Nová plocha výroby a skladování (drobná a emeslná
výroba) je vymezena na okraji sídla p i silnici do Pavlova. Další dv menší plochy
umož ují rozší ení stávajících ploch stejného zp sobu využití na severovýchodním
okraji sídla. Z hlediska kompozi ního i hygienického je p ínosem ÚP situování pásu
izola ní zelen p ed velkokapacitním za ízením st ediska živo išné výroby p i vstupu
do sídla od sídla Ostrov nad Oslavou.
Jako plocha výroby a skladování se specifickým využitím, je vymezena plocha p i
východním okraji obce, ur ená k umožn ní rozmnožování a odchovu p vodních druh
pernaté zv e.
Zahradišt
Urbanizované plochy jsou vesm s územn stabilizované, pro kompozici sídla bude
ínosem p estavba d íve znehodnocené plochy u zámku.
Zastavitelná plocha pro ob anské vybavení (t lovýchovná a sportovní za ízení)
v okrajové poloze sídla nebude míst nežádoucí dopad na kompozi ní uspo ádání sídla.
V rámci nastavení podmínek pro uvedení do ádného eviden ního stavu rekrea ních
chat jsou pro tento zp sob využití území vymezeny zastavitelné plochy v jihovýchodní
ásti k.ú. Zahradišt .
V severozápadním cípu k.ú. je situována plocha pro umíst ní technologického za ízení
na išt ní odpadních vod sousední obce Pavlov.
V ásti Zahradišt území plán navrhuje p estavbu území se skladovými objekty
zem lské výroby na plochy výroby drobné.
3.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby
Plochy zastavitelné jsou ozna eny kódem Z, plochy p estavby kódem P.
Ozn.
plochy

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika

podmínky využití

vým ra
(ha)

OS

Využít disponibilní plochy zastav ného území
pro rozší ení sportovního zázemí školy. Povrch
išt bude p írodní nebo um lý. Krom nezbytných za ízení umož ující požadované využití se
na ploše nebudou umis ovat žádné nadzemní
stavby. Zele sm ovat p edevším do volné krajiny s využitím stávajícího prostu.

0,28

BV

Pokra ovat v nastaveném zp sobu využití plochy
se zachováním plošných a prostorových princip
zastav ní aplikovaných na sousední parcele. Dopravní obsluha plochy z p ilehlé místní komunikace.

0,12

kód

pl. ob anského vybavení –
lovýchovná
a
sportovní
za ízení
Z1
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl. bydlení v rodinných domech
– venkovské
Z2
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP
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Ozn.
plochy

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika

podmínky využití

vým ra
(ha)

BV

Akceptovat zapo atou výstavbu obytného souboru dle platné dokumentace. Pro vhodn jší zapojení obytného souboru do obrazu obce rozší it severní okraj plochy o pozemky ve ejné zelen
v rozsahu, který umožní výsadbu vzr stných
listnatých strom . Vzr stnou zele vhodn uplatnit i na ve ejném prostranství uvnit obytného
souboru.

2,42

ZS

Plochu využít k založení zahrady užitkového
typu. Dopravní obsluha z místní i ú elové komunikace, p ípadn z p ilehlé nemovitosti. P ípustná je stavba sloužící ú el m zahrádka ení o
zastavitelné ploše max. 25 m2 ev. stavba skleníku
o zastavitelné ploše do 40 m2. Výška hladiny
zástavby max. 5 m.

0,09

ZO

Zele komponovat s požadavkem zajišt ní ú inné
ochrany p ed nežádoucími vlivy st ediska živoišné výroby. Výsadbu zvlášt vzr stných strom
ešit s ohledem na p ítomnost sítí technické infrastruktury a možnosti drobných úprav v ešení
dopravní infrastruktury.

0,52

TO

Umíst ní za ízení umož ující provoz sb rového
dvora. Za ízení m že být trvalého i mobilního
charakteru. Dopravní obsluha z p ilehlé místní
komunikace. Zabývat se ešením rozhledových
pom
na k ižovatce místní komunikace se silnicí II/354.

0,10

VD

Plocha sklad , manipula ních ploch, p ípadn i
drobné výroby dopravn p ístupné ze stávající
místní komunikace. Výška hladiny zástavby neevýší sousední objekty. Preferovat horizontální
tvar zástavby. Zele sm ovat zejména k hranici
pozemku sousedící s volnou krajinou.

0,16

OH

Plocha pro rozší ení nov realizované ásti h bitova. ešením dále rozvinout koncepci danou
koncepcí nové ásti h bitova.

0,10

VD

Rozší ení výrobních a skladovacích prostor pily.
Plocha je limitována um lým vodním náhonem a
záplavovým územím eky Oslavy. K rozší ení
pila ské výroby max. využít pozemku u stávajíc
objektu. Na rozvojové ploše preferovat manipula ní plochy a plochy pro skladování. Dopravní
obsluha bude ze stávající výrobní plochy. Respektovat hranici záplavového území.

0,12

ZP

Komplikované území mezi mostem, silnicí
III/35425 a ekou Oslavou. Zajistit podmínky pro
zlepšení funk nosti lokálního ÚSES. Území nezastavitelné, ve ve ejném zájmu lze p ipustit
úpravu dopravní infrastruktury za podmínky, že
nedojde ke snížení ekologické hodnoty území.

0,20

Svažité území mezi sil. III/35425 a plochou Z10
v návaznosti na územn stabilizovanou plochu
téhož zp sobu využití. Maximáln respektovat

0,27

kód

pl. bydlení v rodinných domech
– venkovské
Z3
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP
pl. zelen
vyhrazené

-

PP

soukromé

a

Z4
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl. zelen - ochranné a izola ní
Z5
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

Z6

PP

pl. technické infrastruktury plochy a za ízení pro nakládání
s odpady
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl. výroby a skladování
drobná a emeslná výroba

-

Z7
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

Z8

PP

pl. ob anského vybavení bitovy
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP
PP
pl. výroby a skladování
drobná a emeslná výroba

-

Z9
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP
pl.
zelen
charakteru

-

PP

p írodního

Z10
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

Z11

PP

pl. smíšené obytné - venkovské
SV
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Ozn.
plochy

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

kód
morfologii území, zastav ní bude soudobé, nedominantního výrazu. Dopravní obsluhu ešit
sjezdem ze silnice, p ípadn i z p ilehlé nemovitosti.

PP

pl. ob anského vybavení –
lovýchovná
a
sportovní
za ízení
Z12
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

OS

Akceptovat plochu d tského h išt v parametrech
ipravené dokumentace a p ipravených hracích
prvk . Dopravní dostupnost po místní komunikací.

0,04

PV

Novou komunikaci s prioritou p šího provozu
zp ístupnit p estavbovou plochu D m klidného
stá í s rozsáhlým ve ejným prostranstvím p i
Zn tínském potoce. Bližší podmínky se nestanovují.

0,02

OV

ešit zázemí pro innost na p ilehlém pro kulturní i sportovní aktivity využívaném ve ejném prostranství. Zástavba bude vykazovat kvalitní architekturu soudobého výrazu výšky do 4,5m nad
terénem. Akceptovat lokální ÚSES, vodovodní a
kanaliza ní ady. Dopravní obsluha bude
z p ilehlé místní komunikace.

0,09

ZS

Plochu využít k založení zahrady. Dopravní obsluha bude z p ilehlých nemovitostí. P ípustné
jsou stavby sloužící ú el m zahrádka ení o zastavitelné ploše max. 25 m2, p ípadn stavba skleníku anebo bazénu o zastavitelné ploše do 40 m2 a
výšky max. 5 m.

0,52

ZS

Plochu využít k založení zahrady. Dopravní obsluhu zajistit z navazující komunikace anebo z
ilehlé nemovitosti. Akceptovat požadavky provozovatele el. vedení VN 22 kV. P ípustné jsou
stavby sloužící ú el m zahrádka ení o zastavitelné ploše max. 25 m2, p ípadn stavba skleníku
anebo bazénu o zastavitelné ploše do 40 m2 a
výšky max. 5 m.

0,27

VD

Výstavba objekt výroby a skladování. KZP 0,35
- 0,55; KZ 0,20 - 0,25 na stavebním pozemku
id lenému stavebníkovi. Charakter zástavby
výrazn horizontální, maximáln sledující sm r
vrstevnic, výraz zástavby bude soudobý
s p iznáním výrobního charakteru staveb. Výška
hladiny zástavby max. dvojnásobek výšky p ilehlých garáží. Akceptovat bezpe nostní pásmo VTL
plynovodu, prost edí lokálního biokoridoru p i
Zn tínském potoce. Dopravní napojení sjezdem
ze sil. III. t ídy.

1,67

OS

Umístit
víceú elovou
sportovní
plochu
s možností využití ásti plochy pro d tské hrací
prvky. Dopravní p ístup z místní komunikace
nep edpokládá se výstavba šaten, sociálního za ízení apod.

0,05

PP

pl. ve ejných prostranství
Z13
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl. ob anského vybavení
ve ejná infrastruktura

-

Z14
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP
pl. zelen
vyhrazené

-

PP

soukromé

a

Z15
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP
pl. zelen
vyhrazené

-

PP

soukromé

a

Z16
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl. výroby a skladování
drobná a emeslná výroba

-

Z17

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

Z18

vým ra
(ha)

podmínky využití

PP

pl. ob anského vybavení –
lovýchovná
a
sportovní
za ízení
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP
PP
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Ozn.
plochy

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika

podmínky využití

vým ra
(ha)

RI

Plocha je vymezena objektem individuální rekreace (chatou). Dle údaj KN jde o zp sob využití:
lesní pozemek, na kterém je budova. ešeny jsou
pot eby pro zajišt ní skute ného stavu. Krom
prací b žné údržby se zde nep edpokládají žádné
tší stavební práce, protože jde o plochu
v NRBC 61 Ras ve .

0,00*

RI

Plochy jsou vymezeny objekty individuální rekreace (chatou). Dle údaj KN jde o zp sob využití: lesní pozemek, na kterém je budova. ešeny
jsou pot eby pro zajišt ní skute ného stavu.
Krom prací b žné údržby se na t chto pozemcích nep edpokládají žádné v tší stavební práce,
protože jde o plochy v NRBC 61 Ras ve .

0,03

TI2

V p íhodném míst ešit výstavbu OV pro obec
Pavlov. Zp sob ešení se oproti platnému ÚP
nem ní. Dopravní napojení bude novou polní
cestou (pl K3). B žné provedení stavby nebude
negativn zasahovat do krajinného rázu.

0,26

VZ

Využít dostavbu proluky pro rozší ení pot eb
provozu zem lského areálu. Obsluha dopravní
a technickou infrastrukturou bude ešena ze stávajícího areálu. Charakter zástavby areálový,
výraz zástavby bude soudobý s p iznáním výrobního charakteru staveb. Akceptovat navazující
prost edí lokálního biokoridoru.

0,34

ZP

Respektovat a rozvinout p írodní charakter území
v rozsahu lokálního koridoru ÚSES p i Zn tínském potoce. V místech pot eby doplnit b ehové
a doprovodné porosty domácími, stanovištn
odpovídajícími d evinami

0,15

VX

Zajistit vhodné oplocení plochy. Výška zástavby
jednoduché konstrukce nesmí p ekro it výšku 4,5
m od terénu. Plochu chránit proti nep ízni po así
vzr stnou zelení, která zárove vhodn za lení
plochu do krajinného prost edí. Dopravní obsluha
z p ilehlé ú elové komunikace.

0,18

ZS

Plochu využít k založení zahrady p i stávající
vodní ploše. Dopravní obsluha bude z p ilehlé
místní komunikace. Výška p ípustných staveb do
5m nad terénem .

0,09

OV

Využít proluku pro výstavbu Domu klidného
stá í. Nalézt vhodnou formu za len ní do stávající zástavby zajiš ující funk ní i vizuální bezkoliznost v prost edí jádra sídla Radostín n./O.
Z tohoto d vodu není stanoven KZP ani KZ.
Nezbytná je výsadba alespo jednoho listnatého
stromu dominantního vzr stu. Napojení plochy
na dopravní a technickou infrastrukturu se nem ní. Využít možnosti, které dává pl. Z13.

0,18

BX

Po odstran ní hospodá ských staveb plochu využít pro pot eby související s trvalým bydlením na
zámku, které bude spl ovat náro ná kvalitativní
kritéria. Stavby na ploše musí vykazovat vysokou
architektonickou kvalitu, která podtrhne d leži-

1,31

kód

pl. rekreace - plochy staveb pro
rodinnou rekreaci
Z19
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl. rekreace – plochy staveb pro
rodinnou rekreaci
Z20
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

Z21

PP

pl. technické infrastruktury išt ní a odvád ní odpadních
vod
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

PP

pl. výroby a skladování
zem lská výroba
Z22

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

pl.
zelen
charakteru
Z23

-

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP
pl. zelen
vyhrazená

Z25

-

PP

p írodního

pl. výroby a skladování
specifickým využitím
Z24

-

PP
- se

PP

soukromá

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

a

PP

pl. ob anského vybavení
ve ejná infrastruktura

-

P1
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

P2

PP

pl. bydlení - se specifickým
využitím
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Ozn.
plochy

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika

Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP

P3

vým ra
(ha)

podmínky využití
kód
tost objektu zámku v urbanistické kompozici
sídla. Ve stejné zásad komponovat i nezbytné
plochy zelen .

PP

pl. výroby a skladování drobná a emeslná výroba
Zvláštní podmínky využití:
ÚS
RP
DP
PP

VD

Zachovat prostorové uspo ádání stávající zástavby.

0,47

* Pozn. Plocha menší 0,01 ha.

Zvláštní podmínky ve využívání území: ÚS – územní studie, RP – regula ní plán, DP –
dohoda o parcelaci, PP – podmín
p ípustné využití plochy.
Napojení zastavitelných ploch a plochy p estavby na sít technické infrastruktury (kde si to
charakter plochy vyžaduje) bude ešeno jejich prodloužením. Nový kanaliza ní sb ra si
vyžádá rozvoj výrobní zóny. Výrobní plochy v p ípad nutnosti umož ují umíst ní další
trafostanice TS 22/0,4 kV.
3.3. Sídelní zele
Systém sídelní zelen je tvo en samostatn vymezenými plochami i zelení, která je
sou ástí jiných ploch.
Do samostatn vy len ných ploch zelen pat í:
plochy ve ejných prostranství - ve ejné zelen (ZV)
plochy zelen soukromé a vyhrazené (ZS)
plochy zelen ochranné a izola ní (ZO)
plochy zelen p írodního charakteru (ZP)
Plochy ZV jsou vymezeny v sídle Radostín nad Oslavou v jádrové ásti Radostína n./O.
(na návsi), dále na strmých b ezích eky Oslavy a Zn tíneckého potoka a mezi silnicemi
II/354 a III/35424. Koncepce ešení zelen v jádrové ásti spo ívá ve zcelení ploch zelen
do v tších celk , v zajišt ní prosperity stávajících vznosných strom s dosadbou kosterních
evin. Ve ejná zele na b ezích vyžaduje postupnou probírku výsadeb s nalezením
vhodné kompozice ploch p i respektování p doochranné a ekologické funkce zelen .
Územní plán dopl uje zastavitelnou plochu Z3 o ve ejnou zele – viz. podmínky využití
plochy (kap. A 3.2.).
Plochy ZS jsou tvo eny p edevším soukromými zahradami, sady, p ípadn dalšími
pozemky zajiš ující samozásobitelskou produkci i rekrea ní využití uživatele. Jako
samostatné plochy jsou vymezovány na místech zatížených b emenem technických sítí
anebo místech pohledov exponovaných. Velmi asto jsou plochy soukromých zahrad
zahrnuty do jiného typu ploch. Na plochách soukromých zahrad bude aplikovaná zejména
výsadba vysokokmenných ovocných strom (respektovat omezení daná existencí
inženýrských sítí). Zele zahrad bude sm ována do volné krajiny tak, aby byl zabezpe en
„m kký“ p echod urbanizovaného území do volné krajiny. Zele vyhrazená (nap . p i
ob anské vybavenosti, plochách výroby a skladování) je sou ástí t chto ploch s rozdílným
zp sobem využití.
Plochy ZO vytvá í rozhraní (izolaci, ochranu) mezi r znými nevhodn se ovliv ujícími
funkcemi v území i okolo zdroj zne išt ní. Dále vytvá í optickou clonu eliminující nebo
snižující nežádoucí ú inek negativních prvk v území. Stávající ochranná a izola ní zele
se v omezen ú inných formách vyskytuje po obvodu zem lského areálu. Nové plochy
ochranné a izola ní zelen jsou navrženy mezi silnicí II/354 a zem lským areálem. Blíže
viz. podmínky využití plochy Z5 (kap. A 3.2.).
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Plochy ZP jsou plochami s výrazn p írodním charakterem v ÚP Radostín nad Oslavou
zajiš ující p edevším funk nost systému ÚSES v zastav ném území. Blíže viz. podmínky
využití plochy Z10, Z23 (kap. A 3.2.).
i návrhu a realizaci zelen preferovat používání autochtonních druh d evin. Výb r
evin zvl. zelen na ve ejných prostranstvích provád t tak, aby se uplatnily celoro ,
nejen ve vegeta ním období. Vhodné lokality doplnit listnatými stromy s vysoko
nasazenou korunou, které budou p ízniv p sobit na obraz obce. Posilovat pronikání
krajinné zelen do sídelního prost edí.
Zele , která je sou ástí jiných ploch se zm nou v území, je tvo ena zejména tzv.
vyhrazenou zelení na plochách ob anské vybavenosti a plochách výroby a skladování.
Tento rámec v mnoha p ípadech napl uje i zele soukromá na zahradách a sadech, ob as i
zele ochranná nap . na plochách výroby a skladování.
4. Koncepce ve ejné infrastruktury v etn podmínek pro její umis ování
4.1. Koncepce dopravní infrastruktury
Silni ní doprava
Respektovat skute nost, že ani jedna ze silnic na území obce není sou ástí páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina.
Silnice na území obce jsou územn stabilizovány, jejich p ípadné úpravy se mohou týkat pouze zlepšení technického stavu stávajících tras. Nové napojení silnice III/35425
na silnice II/354 bude ešeno v rámci úprav centrálního prostoru sídla Radostín nad
Oslavou.
Vymezena je územní rezerva koridoru pro p ípadné budoucí umíst ní stavby p eložky
silnice II/354 kolem sídel Radostín nad Oslavou a Zahradišt v ší i 100 m.
Akceptovány jsou plochy stávajících místních komunikací, nové místní komunikace
budou ešeny jako místní obslužné komunikace, v obytných zónách preferovat komunikace dopravn zklidn né.
Doprava v klidu
Doprava v klidu je uvažována na stupe automobilizace 1:2,5. Stávající parkovišt budou upravena do normových parametr .
Nové plochy pro parkování budou ešeny p edevším na stávajících i navržených plochách dopravy silni ní, plochách ve ejných prostranství event. v rámci dalších ploch
s rozdílným zp sobem využití, kde parkování a odstavení vozidel je p ípustné.
Na dopravní ploše vpravo u silnice III/34826 p i výjezdu ve sm ru do Pavlova lze dokon it dostavbu lokality adovými garážemi. P ípustná je dále výstavba hromadných,
skupinových i adových garáží na plochách výroby a skladování. Podmín
p ípustné
je umis ování t chto staveb ve v tších obytných souborech za p edpokladu, že jsou
sou ástí celkové koncepce využití plochy.
Územní plán nep ipouští z izování odstavných, parkovacích stání a garáží pro vozidla o
vyšší hmotnosti než 3,5 t v obytných zónách a na ve ejných prostranství.
Je požadováno, aby každý nov vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo jedno garážové i odstavné stání pro osobní automobil.
Hospodá ská doprava
Stávající sí ú elových komunikací je dosta ující, koncepcí územního plánu není
obsluha zem lské a lesní krajiny omezována.
Dopln ní sít ú elových cest je p ípustné v rozsahu ešení tohoto územního plánu.
Nemotorová doprava
Vytvo eny jsou podmínky pro realizaci nau né stezky v úseku bývalý Židovský rybník rybník Vopršálek.
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Akceptována jsou stávající užívaná p ší (cyklistická) propojení spojující jednotlivé ásti
obce i zna ené turistické trasy a cyklotrasy.
Pohyb p ších p i silnicích se d je vesm s po chodnících, ÚP umož uje dobudování
alespo jednostranných chodník v urbanizované ásti obce.
Ve ejná doprava
Ponechán je stávající systém ve ejné dopravy, který je zajiš ován autobusovou
epravou.
Respektováno je stávající rozmíst ní autobusových zastávek.
Dopravní za ízení - služby
Stávající za ízení jsou respektována.
Letecká doprava, železni ní doprava, vodní doprava
Tyto druhy dopravy nemají na území obce své zájmy.
4.2. Technická infrastruktura
Zp sob zásobení obce pitnou vodou se nem ní. Ve vodárenské soustav je dostatek vody pro
pokrytí rozvojových pot eb obce.
V oblasti odvád ní a išt ní odpadních vod je t eba pokra ovat v rekonstrukci stávajících
úsek kanalizace a ešit napojení nových rozvojových ploch.
Pod hrází rybníka Podvesník (k.ú. Pavlov) je navržena plocha pro za ízení OV Pavlov.
Odvád ní deš ových vod musí být ešeno tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních pom v povodí tzn. zvyšovat reten ní schopnost krajiny, deš ové vody uvád t max. do vsaku i
je zadržovat na pozemku.
Zachován je stávající systém zásobení obce zemním plynem. Respektován je VTL plynovod,
regula ní stanice VTL/STL s jejich ochrannými a bezpe nostními pásmy. Respektována je
anodová ochrana v etn bezpe nostního pásma anodové ochrany. Územní plán nep edpokládá plynofikaci sídla Zahradišt .
V sídle Radostín n./O. je zp sob vytáp ní p edur en provedenou plošnou plynofikací, kde
zemní plyn k vytáp ní využívají i významn jší zdroje tepla. V sídle Zahradišt preferovat využívání ekologi jších paliv.
Situaci v zásobování teplem v obci považovat za stabilizovanou. Neuvažovat výstavbu centrálního zdroje tepla v obci. Akceptovat fakt, že rozhodující podíl významn jších odb ratel
tepla je plynofikován.
Nebrání se využívání alternativních zp sob vytáp ní (solární kolektory na nemovitostech,
tepelná erpadla aj.).
K zajišt ní výhledových pot eb dodávky el. energie v sídle bude využito stávajících trafostanic s jejich p ípadným p ezbrojením. Prov ena bude možnost výstavby nové trafostanice
v prostoru nové výrobní a skladovací plochy u silnice do obce Pavlov.
Neuvažovat s umis ováním výroben el. energie (v trné elektrárny) pro komer ní ú ely. Fotovoltaická za ízení nelze umis ovat mimo urbanizovanou ást obce. Respektovány jsou dv
malé vodní elektrárny na vodním toku Oslava.
Zohledn na je trasa telekomunika ního kabelu procházejícího územím obce v etn telekomunika ního stožáru na kót 564,9 m n. m. v k.ú. Radostín nad Oslavou.
Za ízení pošty je územn stabilizováno.
4.3. Koncepce ob anského vybavení ve ejného i ostatního
Stávající plochy ob anského vybavení jsou plochami územn stabilizovanými, vesm s
s pot ebou modernizace a stavebních úprav. V rámci stavebních úprav se neuvažuje
s významným plošným rozši ováním staveb.
V jádrové ásti sídla Radostín n./O. je ešena na p estavbové ploše P1 za ízení ob anské
vybavenosti ve ejné – D m klidné stá í a v údolní niv Zn tíneckého potoka plochu
podporující kvalitativní zm nu p ilehlého ve ejného prostranství (viz. kap. A 4.4.).
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Rozvoj ploch ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení se d je v sídle
Radostín n./O. na dvou plochách zastav ného území (u ZŠ, dále na hranici historického
jádra a pozd jší výstavby rod. dom ). Plochou stejného zp sobu využití je dovybaveno
sídlo Zahradišt .
Vymezena z stává plocha pro p ípadnou pot ebu rozší ení h bitova.
Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných
íhodných ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu
s p ípustným, p ípadn podmín
p ípustným využíváním dané plochy.
4.4. Koncepce ve ejných prostranství
Stávající plochy ve ejných prostranství jsou maximáln respektovány.
ešení ÚP p edpokládá revitalizace návesního prostoru Radostín n./O. v etn p ilehlých
ploch ve ejného ú elu jako místa mající pro obec Radostín n./O. zásadní význam.
Polyfunk ní využívání ve ejného prostranství na levém b ehu Zn tíneckého potoka na
silnici II/354 musí vytvo it prost edí pro jeho rozvoj, což znamená rozvoj kvalitativní.
Revitalizací ve ejných prostranství je sm ováno k posílení atraktivity obce se zachováním
identity p vodního osídlení.
S úpravami ve ejných prostranství je pot ebné ešit i úpravy objekt a prostor
bezprost edn p iléhající k ve ejným prostranstvím.
Preferována je obsluha zastavitelných ploch dopravní a technickou infrastrukturou z ploch
ve ejných prostranství.
Nová ve ejná prostranství jsou v územním plánu vymezována samostatn i jako pozemky
jiných ploch s rozdílným zp sobem využívání.
4.5. Koncepce nakládání s odpady
Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled.
Územním plánem je potvrzen zám r na umíst ní sb rného dvora mezi zem
areálem a SPHM.
Na území obce nebude z izována ani oživována žádná skládka odpad .

lským

5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a
podobn
Je vyzna ena ve výkresové ásti územního plánu ve výkrese . 2 Hlavní výkres.
5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
Koncepce územního plánu uplat uje proporcionální rozvoj p írodních, sociálních a
ekonomických faktor území.
Georeliéf je územním plánem považován za hlavního nositele vlastností a p irozeného
stavu krajiny.
Územní plán v mí e maximální zachovává stávající využití lesních a zem lských ploch.
K jejich dot ení pro stavební zám ry (zastavitelné plochy) dochází jen v p ípadech
nezbytných s od vodn ných, když pro oprávn ný zám r nejde využít plochy zastav ného
území. Zastavitelné plochy krom n kolika ur itých ploch ( OV Pavlov, stavby individuální
rekreace) vždy navazují na zastav né území. V ÚP není uvažováno s rozši ováním
stávajících struktur osídlení v krajin ani s vytvá ením nových samot.
Intenzifikace zem lské výroby vyžadující další scelování zem lské p dy není
ípustná. Prioritou je zvyšování pestrosti krajiny s výrazn jším uplatn ním rozptýlené
zelen a doprovodné zelen u liniových prvk p írodního i um lého charakteru. Územní
plán podporuje biodiverzitu lu ních ekosystém , nelze p ipustit další zorn ní trvalých
travních porost .
Koncepce územního plánu z hlediska ochrany krajinného rázu:
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respektuje dochovanou urbanistickou strukturu sídla, zasazení sídel do krajinného
rámce, ú eln využívá zastav né území a rozvojové plochy až na od vodn né výjimky
je umis uje v p ímé vazb na urbanizované území
vymezením ploch ve ejné zelen na okraji práv budovaného obytného souboru
rodinných dom je „zm en“ p echod urbanizovaného území do volné krajiny
v pohledov
exponovaných územích a d ležitých pohledových partiích
z vyhlídkových míst nejsou umis ovány žádné stavby i za ízení, která by rušila
krajinnou scenérii
na území obce nejsou umis ovány žádné další dominanty plošného, objemového ani
výškového charakteru p ekra ující rámec stávajících staveb
územní plán zamezuje výstavb objekt do prostoru p írodních dominant i míst, které
jsou zásadní nebo spoluur ující pro ráz krajiny (podmín
p ípustná je výstavba
rozhleden p im ené velikosti a citlivého ztvárn ní, p íp. staveb drobné architektury).
Plochy smíšené nezastav ného území p írodní jsou vymezeny jako územn stabilizované
plochy neregionálních prvk ÚSES a další ekologicky a esteticky hodnotných ástí území
obce.
Plochy smíšené nezastav ného území vodohospodá ské jsou vymezeny pro pot eby
protipovod ových opat ení.
5.2. Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v krajin
Plochy se zm nou v krajin jsou ozna eny kódem K.
Ozna ení
plochy

evažující ú el plochy a kód plochy
charakteristika

kód

pl. vodní a vodohospodá ské
W

K1

pl. lesní
NL

K2
K3

elová komunikace
pl. smíšené nezastav ného území
NSv

K4
pl. vodní a vodohospodá ské

W

K5

pl. lesní
NL

K6
pl. vodní a vodohospodá ské

W

K7

pl. vodní a vodohospodá ské
W

K8

K9

elová komunikace

vým ra
plochy
(ha)

podmínky využití
zohlednit skute nost, že se plocha nachází
v záplavovém území vodního toku Oslava
a území je sou ástí lokálního biocentra
ÚSES. Vhodn utvá et sklon b eh
umož ující rozvoj litorálního pásma
zalesn ní ešit s ohledem na skupinu typu
geobiocénu a místn p íslušné stanovištní
podmínky
Komunikaci ešit s ohledem na p ší zp ístupn ní kulturní památky
akceptovat principy ešení uplatn né ve
vypracované podrobn jší projektové dokumentaci
vhodn utvá et sklon b ehu rybníka tak,
aby byl zabezpe en úsp šný rozvoj litorálního pásma a podpo ena funk nost
lokálního biokoridoru ÚSES na dosud
nap ímeném vodním toku
zalesn ní ešit s ohledem na skupinu typu
geobiocénu a místn p íslušné stanovištní
podmínky
Doplnit soustavu rybník
s využitím
vhodného profilu. Sklon b eh ešit tak,
aby byl zajišt n úsp šný rozvoj litorálního pásma a podpo ena funk nost lokálního biokoridoru ÚSES
rybník
v Zahradišti
ponechat
v minimálním rozsahu zajiš ující ješt
hydrologickou ekologickou funk nost
rybníka
komunikaci ešit s ohledem na její ob asné využívání spojené s obsluhou OV

1,07

0,19
0.02
0,74

0,17

0,16

0,79

0,57

0,05

V územním plánu není dovoleno snižování podílu trvale travních porost na celkové
vým e ZPF. Nové plochy k zatravn ní jsou z ejmé z grafické ásti ÚP. Protože se jedná
stále o ZPF, nejsou tyto plochy vy len ny jako plochy zm n v krajin .
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5.3. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Koncepce ešení územního systému ekologické stability (ÚSES) sleduje vytvo ení
vzájemn propojeného souboru p irozených i pozm ných, avšak p írod blízkých
ekosystém zajiš ujících udržení p írodní rovnováhy.
Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému a
nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí.
Plochy ÚSES jsou plochami nezastavitelnými, vylu uje se t žba nerost (zcela ojedin le za
esn stanovených podmínek je možno p ipustit stavby liniové dopravní a technické
infrastruktury nerovnob žné s prvkem ÚSES, p ípadn stavby související s ochranou nebo
tvorbou životního prost edí).
Sou ástí koncepce ÚSES jsou interak ní prvky dopl ující sí biokoridor a biocenter.
Míra p esnosti vymezení ÚSES v etn jeho skladebných ástí je dána p edevším mírou
podrobnosti ešení ÚP a rozdíly mezi podkladovou mapou ÚP a skute ným stavem
využitelnosti území. S ohledem na vlastnické vztahy, skute ný stav využívání území, zájmy
ochrany p írody apod. lze provád t ur ité korekce i zp esn ní vymezení ÚSES za spln ní
podmínky, že nebude snížena míra aktuální ani potencionální funk nosti ÚSES.
Navrhovaná opat ení:
Název biokoridoru
NRBK K 124
LBK 1 – LBK 4,
LBK 12 – LBK 13
LBK 20
LBK 5 – LBK 9,
LBK 14, LBK 16,
LBK 19
LBK 10 – LBK 11

LBK 15, LBK 18
Název biocentra
LBC Alice-František
LBC Dolní Boroviny
LBC Horní Boroviny

LBC Jedlový rybník

LBC Makový rybník

LBC Na Vopršálku

LBC Plá avy

Navrhovaná opat ení
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
Smrkovou monokulturu postupnými p stebnými zákroky zm nit na druhov
pest ejší, r znov ký porost.
V místech pot eby pr žn vysázet b ehové a doprovodné r znov ké porosty
domácími, stanovištn odpovídajícími d evinami dle STG. Zachovat, pop .
vytvo it dostate
široké zasakovací travinobylinné pásy.
Zachovat p irozený režim vodního toku. Výchovnými zásahy zvýšit podíl
okolní p irozené d evinné skladby a smrkové porosty p evést na druhov i
kov r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a
stanovištních podmínek dle STG.
Podpo it p irozenou druhovou skladbu b ehového porostu odpovídající
stanovištním podmínkám dle STG. Okolní lu ní porosty podrobit pravidelnému
kosení. Využívat pouze extenzivn . Zamezit ruderalizaci a degradaci
spole enstev.
Navrhovaná opat ení:
O rybníky a jejich b ehové porosty se vhodn starat. Okolní smrkovou
monokulturu postupnými p stebnými zásahy p evést na p írod blízký
znov ký smíšený porost.
Smrkovou monokulturu postupnými p stebnými zákroky zm nit na druhov
pest ejší, r znov ký porost.
Omezit smrkové monokultury, namísto toho jsou navrženy dosadby
autochtonních d evin a tímto zásahem vybudovat postupn r znov ký smíšený
porost.
Okolí rybníka zachovat v sou asném stavu p irozených luk a b ehových
porost . V lesním celku omezení smrkové monokultury, postupnými
stebnými zásahy p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva
dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
Okolní smrkovou monokulturu postupnými p stebnými zásahy p evést na
írod blízký r znov ký smíšený porost.
Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn .
Podpo it p irozenou druhovou skladbu b ehového porostu. Okolní smrkovou
monokulturu postupnými p stebnými zásahy p evést na druhov i v kov
znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace a stanovištních
podmínek dle STG.
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.
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Název biokoridoru

Navrhovaná opat ení

LBC Pod Radostínem
LBC Poul v rybník

Udržovat zapojený b ehový porost toku eky Oslavy.
Louky pravideln kosit, dosázet b ehové porosty rybníka i vodních tok .
Podpo it p irozenou druhovou skladbu b ehového porostu odpovídající
stanovištním podmínkám dle STG. Okolní lu ní porosty podrobit pravidelnému
kosení. Využívat pouze extenzivn . Zamezit ruderalizaci a degradaci
spole enstev.
Louky pravideln kosit. Starat se o b ehové porosty vodote í.
Louky pravideln kosit, smrkovou monokulturu postupnými p stebnými
zásahy p evést na p írod blízký r znov ký smíšený porost.
Lesní porosty p evést na druhov i v kov r znorodá lesní spole enstva dle
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.

LBC U Benýšku
LBC U Vrbova mlýna
LBC U Vylhalu
LBC Zálomy

5.4. Prostupnost krajiny
Koncepce ešení územního plánu spo ívá v zachování stávající dostate né prostupnosti
krajiny.
elové komunikace v krajin budou stabilizovány vhodnou výsadbou krajinné zelen .
Biologická propustnost území bude zlepšena funk ností ÚSES.
5.5. Vodní hospodá ství
Vodní plochy a toky
koncepce vodního hospodá ství je založena na stabilit vodních režim (tj. v zásad na
snížení rozdílu mezi minimálními a maximálními pr toky) a vzájemného p sobení
vodních tok na okolní území
územní plán nenavrhuje žádná nová odvodn ní zem lských p d. Vybudovaný
systém odvodn ní je stabilizován, v místech dot ení (nap . stavebními aktivitami je
nezbytné zachovat funk nost ponechaného systému odvodn ní)
výstavba malých vodních nádrží je považována mimo vodohospodá ský ú el i za
ležitý prvek ekologické stability krajiny
pro výkon správy vodních tok vymezuje ÚP pás v ší i 8 m od b ehové áry
na území obce ÚP neumis uje žádná nová kapacitní za ízení sloužící ke skladování
hnojiv a statkových hnojiv.
Ochrana p ed povodn mi
územní plán akceptuje režimy vyhlášeného záplavového území významného vodního
toku Oslava. Uvnit záplavového území nejsou umis ovány žádné nové stavby ani
za ízení
innostmi v území potencionáln zasaženém zvláštní povodní nebudou zásadním
zp sobem zhoršovány odtokové podmínky pro pr h zvláštní povodn .
koncepce ÚP up ednost uje vegetativní opevn ní vodních tok v etn dalších úprav,
které umož ují periodické zaplavování údolní nivy p i zvýšených jarních pr tocích,
což sníží intenzitu p ípadné povod ové vlny
územní plán nep ipouští zorn ní trvale travních porost , které pozitivním zp sobem
ispívají ke zvyšování retence území
hydrologické pom ry na území obce - severozápadn od sídla Radostín n./O. vyžadují
realizaci protipovod ových opat ení – viz. pl. se zm nou v krajin K3
stavební pozemky budou vymezovány s pot ebou vsaku i zadržení deš ových vod
Protierozní opat ení
akceptovány jsou zásady ešení protipovod ových opat ení na území kolem ú elové
komunikace do sídla Kotlasy
vhodným návrhem rozptýlené zelen p ípadn z ízením protierozních pr leh budou
zkráceny dlouhé dráhy povrchového odtoku zvl. na svazích orné p dy
na místech potencionálního erozního ohrožení posta í organiza ní nebo agrotechnická
opat ení proti vodní erozi
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územní plán nep ipouští úpravy pozemk vodní p dy zp sobující rychlejší odtok vody
a snižující schopnost vsaku
dopln ní území krajinnou zelení (rozptýlenou i liniovou) dále zlepší odolnost území
i ú ink m v trné eroze
5.6. Podmínky pro rekreaci
Územní plán stabilizuje stávající plochy rekreace. Pro rozvoj rekrea ních pobytových
aktivit p ipouští využití stávajícího domovního fondu nevhodného pro trvalé bydlení resp.
vodní ur ení.
Plocha hromadné rekreace u Starozahradištského rybníka je postupn modernizována bez
dalších nárok na územní rozvoj.
Územním plánem dány podmínky pro uvedení skupiny objekt individuální rekreace
v jižním cípu k.ú. Zahradišt do právního stavu.
Pot eby krátkodobé rekreace jsou ešeny na stávajících sportovištích (u školy, tenisové
kurty), na nových plochách ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení i na
plochách ve ejných prostranství.
Neuvažuje se z izování zahrádká ských ani chatových kolonií i osad. Pro rodinné domy
jsou vymezeny dostate
velké parcely umož ující relaxaci majitele v zeleni zahrad.
Dobrá propustnost krajiny vytvá í vhodné p edpoklady pro rozvoj pohybových aktivit. Není
uvažována výstavba speciálních cyklostezek. Pro cyklotrasy, turistické trasy i pro
hipostezky lze využít pozemních komunikací. Respektováno je trasování dálkové
cyklotrasy Jeseník – Znojmo i turistické trasy v úseku Kotlasy – Netín.
ší stezky v urbanizované ásti jsou budovány na plochách ve ejných prostranství.
ínosné pro rozvoj rekrea ních aktivit bude z ízení nau né stezky v k.ú. Radostín n./O.
5.7. Ložiska nerostných surovin, svahové pohyby
Na území obce nejsou evidována chrán ná ložisková území, dobývací prostory ani jiné
objekty ochrany nerostných surovin.
Na území obce nejsou zaznamenána žádná aktivní ani potenciální sesuvná území.
Nenachází se zde ani poddolovaná území z minulých t žeb.
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením
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 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 rozmezí vým ry pro
vymezování stavebních pozemk a intenzity jejich využití)
6.1. Podmínky pro využití ploch
Územní rozsah ploch s rozdílným zp sobem využití je vymezen ve výkresové ásti územního plánu ve výkrese . 2 Hlavní výkres.
Plochy bydlení v bytových domech (BH)
Hlavní využití:
zabezpe ení pot eb bydlení v domech o více jak t ech bytech v kvalitním prost edí
ípustné využití:
pozemky bytových dom a ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen , pozemky
související dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve ejného ob anského vybavení
Podmín
p ípustné využití:
související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory pro zájmovou innost a stavby i za ízení dopl ující hlavní využití plochy za podmínky, že svým provoSTUDIO P |
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zováním a výkonností nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a
nep ináší zvýšení dopravní zát že plochy a jsou v územní menšin k vymezené ploše
bydlení
Nep ípustné využití:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí plochy a
obytnou pohodu p ímo anebo druhotn nad p ípustnou míru
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - udržet stávající m ítko staveb, neuvažovat s nástavbami. Do ešit
vybavení parteru
plochy zm n - nejsou navrženy
Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)
Hlavní využití:
zabezpe ení pot eb individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených
soukromou zelení v kvalitním prost edí
ípustné využití:
pozemky rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , pozemky ve ejných
prostranství, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky místního ve ejného ob anského vybavení
Podmín
p ípustné využití:
související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory pro zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu budov, chov
drobného hospodá ského zví ectva i drobná p stitelská innost, p ípadn rodinná rekreace ve stávajících domech. Vše za podmínky, že svým provozem a výkonností nedojde
ke snížení kvality prost edí a pohody bydlení ve vymezené ploše a nedojde ke zvýšení
dopravní zát že plochy a zárove jsou v územní menšin k vymezené ploše bydlení
Nep ípustné využití:
stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí plochy a
obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn nad p ípustnou míru
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – nep edpokládá se významné zahuš ování zastav ného území.
ípadná dostavba proluk a zm ny dokon ených staveb musí m ítkem, formou respektovat m ítko, kontext a charakter okolního zastav ní. Akceptovat hladinu zastav ní
okolní zástavby
plochy zm n – viz. podmínky využití plochy kap.A.3.2. Na stavebním pozemku ponechat min. 40 % plošné vým ry pozemku se schopností vsaku deš ových vod.
Plochy bydlení se specifickým využitím (BX)
Hlavní využití:
bydlení v rekonstruovaném zámeckém objektu
ípustné využití:
pozemky zámku a pozemky objekt i za ízení související s provozem nadstandardního
bydlení, pozemky zelen soukromé i jiné sídelní zelen , pozemky ve ejných prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury
Nep ípustné využití:
stavby, za ízení, d je a innosti, které zat žují kvalitu prost edí plochy a obytnou pohodu p ímo anebo druhotn nad p ípustnou míru a mohou být p inou narušení nezam nitelného charakteru místa
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – ešit citlivou rekonstrukci zanedbaného objektu
plochy zm n – viz. podmínky využití plochy kap. A.3.2.
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Plochy rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH)
Hlavní využití:
zabezpe ení pot eb soust ed né rekreace s do asným ubytováním i sportovním využitím
ípustné využití:
pozemky staveb pro rekreaci, do asné ubytování, stravování, pozemky h iš , bazény,
drobná architektura, pozemky pro relaxaci a oddych, pozemky vyhrazené i jiné sídlení
zelen , pozemky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejná prostranství
Podmín
p ípustné využití:
pozemky pro školící spole enská za ízení, pozemky souvisejícího ob anského vybavení
komer ního typu za podmínky, že svým provozováním a výkonností nedojde ke snížení
hlavní nápln plochy. Bydlení za podmínky, že jde o pohotovostní bydlení i bydlení
majitele za ízení
Nep ípustné využití:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují hlavní režim využití plochy a
již p ímo anebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – p i modernizaci za ízení nep ekro it stávající hladinu zastav ní.
Akceptovat p írodní charakter území
plochy zm n – nejsou navrženy
Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
Hlavní využití:
zabezpe ení pot eb individuální pobytové rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí
ípustné využití:
pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných
prostranství, pozemky pro slun ní, relaxaci a další rekrea ní aktivity spl ující podmínky
hlavního využití plochy, pozemky související dopravní a technické infrastruktury
Nep ípustné využití:
veškeré aktivity, které svými vlivy negativn p ekra ují hlavní režim využití plochy
snižující kvalitu prost edí plochy a již p ímo anebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - p ípustné jsou stavební úpravy ev. p ístavby v rozsahu max. 20 %
stávajícího p dorysu stavby. Akceptovat p írodní charakter území
plochy zm n – viz. podmínky využití kap. A.3.2.
Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
Hlavní využití:
umis ování ob anského vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a pozemk ve ejné
infrastruktury
ípustné využití:
pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu, pozemky pro za ízení církevní
nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu, pozemky pro vzd lávání a výchovu, pozemky pro zdravotnictví a sociální služby. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele
Podmín
p ípustné využití:
bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob zajiš ujících dohled nad za ízením a že bydlení nebude hlavním využitím plochy rušeno nad p ípustnou
míru. Jiné stavby, za ízení a pozemky za podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující
uživatelnost plochy ve ejné ob anské vybavenosti. P ípustné je zachování stávajících
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za ízení komer ního charakteru za p edpokladu, že bude v menšin vzhledem k plochám ob anského vybavení
Nep ípustné využití:
aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a již p ímo anebo druhota které narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - respektovat objekt kostela jako kulturní dominantu území - viz.
opat ení v kap. A.2.2. Kulturní dominanty území. Nelze p ipustit výstavbu dalších objekt narušujících urbanismus jádra sídla Radostín n./O. (viz. budova obecního ú adu).
Vhodn ji za lenit objekt pošty do st ešní hladiny jihozápadní strany návsi. Výšku objektu ZŠ považovat za nep ekro itelnou. Význam objekt ve ejné ob anské vybavenosti
zd raznit úpravou parteru
plochy zm n - viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2.
Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)
Hlavní využití:
umis ování ob anského vybavení sloužícího pro sport a t lovýchovu
ípustné využití:
pozemky staveb pro organizovanou i neorganizovanou t lovýchovu a sport, otev ená i
krytá sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení a p íslušenství. Pozemky související
dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele
Podmín
p ípustné využití:
stavby, pozemky, za ízení za podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující
uživatelnost plochy ob anského vybavení - za ízení t lovýchovná a sportovní
Nep ípustné využití:
aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn a aktivity, které narušují
estetické a kulturní hodnoty místa
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - eventuální dostavba zlepšující standard vybavení fotbalového
išt bude respektovat m ítko a charakter stávajících objekt plochy
plochy zm n - viz. podmínky využití ploch kap.A.3.2.
Plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (OM)
Hlavní využití:
umis ování ob anského vybavení sloužící p edevším pro menší komer ní aktivity bez
nežádoucích dopad na sousední plochy
ípustné využití:
pozemky pro stavby a za ízení pro administrativu, v du, výzkum, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, pozemky ve ejného ob anského vybavení, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejná prostranství a sídelní zele
Podmín
p ípustné využití:
bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob zajiš ujících dohled nad za ízením. Za ízení pro sport a t lovýchovu za podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ob anského vybavení - komer ních za ízení malých a st edních
Nep ípustné využití:
aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn a aktivity, které narušují estetické a kulturní hodnoty místa
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - vhodn ji za lenit objekt nákupního st ediska do st ešní hladiny jihovýchodní strany návsi. Další zvyšování objemu stavby je nep ípustné
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plochy zm n – nejsou navrženy
Plochy ob anského vybavení – h bitovy (OH)
Hlavní využití:
plochy sloužící pro situování ve ejných poh ebiš a souvisejících služeb
ípustné využití:
umis ování hrob , rodinných hrobek, urnových polí ek, rozptylových ploch, h bitovní
kaple, místnosti pro správce h bitova, ná adí a další objekty p íslušející k charakteru
místa. Plochy zelen , drobné architektury a mobiliá obce, související ve ejné
prostranství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury
Nep ípustné využití:
jakákoliv innost a aktivity narušující hlavní využití plochy, snižující citový a estetický
dojem z pietního místa, a již p ímo nebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – upravit stávající uspo ádání h bitova, zachovat m ítko prost edí
plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2.
Plochy ve ejných prostranství – ve ejná prostranství (PV)
Hlavní využití:
obecní užívání plochy bez ohledu na vlastnictví pozemk mající obvykle významnou
prostorovou a komunika ní funkci v urbanizovaném území
ípustné využití:
pozemky návesních prostor , uli ních prostor , p ší stezky p ípadn cyklistické stezky,
chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromaž ovací ú ely, sídelní zele , vodní
prvky, pozemky související dopravní infrastruktury a technické infrastruktury
Podmín
p ípustné využití:
další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským kontakt m a podporují sociální soudržnost, vodní plochy, erpací místa pro požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody
Nep ípustné využití:
umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží a jiných staveb a
inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto prostor tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – za ízení spojená s podmín
p ípustným využitím plochy, lze situovat na plochách ve ejných prostranství v souvislosti s jejich úpravou a využitím parteru s požadavkem celkového zhodnocení ve ejného prostoru. Zajistit podmínky pro
celkovou revitalizaci návesního prostoru sídla Radostín n./O., kvalitativní zm nu si vyžádá polyfunk
využívané ve ejné prostranství na levém b ehu Zn tíneckého potoka
plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap.A.3.2.
Plochy ve ejných prostranství – ve ejná zele (ZV)
Hlavní využití:
zpravidla významné plochy zelen parkov upravené a ve ejn p ístupné
ípustné využití:
udržovaná zele s jednoduchou druhovou skladbou a zahradnickou úpravou. Ucelené
plochy trávník , soust ed né plochy ke a strom , vodní prvky, d tská h išt , komunikace p ší, nau né stezky, cyklostezky, prvky drobné architektury, mobiliá obce
Podmín
p ípustné využití:
pozemky související dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde
k potla ení hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost ední plochy
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Nep ípustné využití:
innosti a za ízení narušující kvalitu prost edí p ímo nebo druhotn , nap . parkovišt
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - výtvarné prvky a drobnou architekturu je možné situovat v souvislosti s úpravou a využitím parteru s požadavkem celkového zhodnocení ve ejného
prostoru
plochy zm n - viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2.
Plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
Hlavní využití:
víceú elové využití plochy, v p ípad obce zahrnují p edevším p vodní vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím
ípustné využití:
stavby pro bydlení, živnostenské aktivity ve stavbách zásadn nem nících charakter a
ítko daného prostoru. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veejných prostranství, pozemky sídelní zelen
Podmín
p ípustné využití:
stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby skladovací
s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vlivy na životní prost edí 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 d jí v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk a m ítku daného prostoru
Nep ípustné využití:
veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí plochy nad
ípustnou míru a již p ímo anebo druhotn nebo snižují kvalitu daného prost edí
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – akceptovat dochovanou urbanistickou strukturu sídel (viz. kap.
A.2.2. Kulturní a urbanistické hodnoty)
plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2.
Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)
Hlavní využití:
umis ování staveb a za ízení k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu
území nekolejovou pozemní dopravní infrastrukturou
ípustné využití:
stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro dopravu v klidu,
ostatní dopravní za ízení a stavby v etn p íslušejících pozemk , doprovodná a izola ní
zele , za ízení technické infrastruktury, terénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné
asana ní zásahy
Podmín
p ípustné využití:
umis ování erpacích stanic pohonných hmot, skládky údržbového materiálu, 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 využití:
stavby, za ízení a
innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
a aktivity narušující hlavní využití
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Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
Plochy technické infrastruktury - inženýrské sít (TI)
Hlavní využití:
umis ování staveb, za ízení a sítí technického vybavení na úseku zásobování vodou (1),
išt ní a odvád ní odpadních vod (2), zásobování el. energií (3), provozování elektronických komunikací (4), zásobování zemním plynem (5) a zásobování teplem
ípustné využití:
pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo související s ur ující náplní plochy, pozemky související dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele
Nep ípustné využití:
ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
Plochy technické infrastruktury - plochy a za ízení pro nakládání s odpady (TO)
Hlavní využití:
plocha pro umis ování staveb a za ízení umož ující innost a provoz sb rového dvora
ípustné využití:
stavby a za ízení pro odkládání odpadu vzniklého z provozu domácností, ekošrotu,
objemného odpadu, d ev ného, kovového odpadu, papír , plast , skla, pneumatik,
odpadu z údržby zelen apod., stavby pro úkryt p ed nepohodou, administrativu
spojenou s provozem dvora, dopravní a technická infrastruktura, pozemky sídelní
zelen
Nep ípustné využití:
odkládání nebezpe ných složek komunálního odpadu, výbušnin, stavebních sutí,
aktivity mající zjevn negativní dopady na území mimo areál sb rného dvora a innosti
nesouvisející s hlavním využitím plochy
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – na území obce se tento druh plochy nenachází
plochy zm n – viz. podmínky kap. A.3.2.
Plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba (VD)
Hlavní využití:
stavby a za ízení netovární povahy
ípustné využití:
pozemky pro umis ování staveb a za ízení provozoven zakázkové kusové výroby a
innosti emeslnické v etn skladování s nízkými nároky na p epravu zboží, kdy
negativní vliv z inností nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice plochy, související
administrativa, pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen
Podmín
p ípustné využití:
jiné aktivity za podmínky neomezení p ípustného využití plochy a nep ekro ení rámce
využití plochy. Fotovoltaické panely za podmínky jejich umíst ní na st nách i st echách staveb
Nep ípustné využití:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, innosti, které
svým charakterem významn zvyšují dopravní zát ž v území, výroba se silným negativním dopadem na životní prost edí
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Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – p ípadné stavební aktivity nep ekro í výškové uspo ádání stávající zástavby. Na ploše zachovat min. 20 % zelen .
plochy zm n – viz. podmínky využití ploch kap. A.3.2.
Plochy výroby a skladování - zem lská výroby (VZ)
Hlavní využití:
chov hospodá ských zví at, skladování i zpracování produkt živo išné a rostlinné
výroby, poskliz ové úpravy rostlin a zem lské služby
ípustné využití:
pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, pozemky dopravní a
technické infrastruktury, fotovoltaické lánky na výrobních i administrativních
objektech, pozemky sídelní zelen . Z d vod organoleptického zápachu možno
tolerovat vymezená ochranná pásma mimo hranice areálu
Podmín
p ípustné využití:
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
Nep ípustné využití:
aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se silným
dopadem na životní prost edí
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – p ípadné stavební aktivity nep ekro í výškové uspo ádání stávající zástavby areálu. Na ploše areálu ponechat min. 20 % zelen . ešit výhodn jší dopravní napojení areálu na sil. II/354. Revitalizovat a doplnit ochrannou zele po obvod
zem lského areálu
plochy zm n – nejsou vymezeny
plochy zm n – nejsou vymezeny
Plochy výroby a skladování - energetika (VT)
Hlavní využití:
ekologický a ekonomický energetický rozvoj
ípustné využití:
provoz a rekonstrukce malých vodních elektráren za dodržení odb ru sjednaného množství vod
Nep ípustné využití:
innosti mající negativní vliv na ekosystém tok , p ekážky v migraci ryb a vodních živo ich i velký odb r vod apod.
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
Plochy výroby a skladování - se specifickým využitím (VX)
Hlavní využití:
rozmnožování a odchov p vodních druh pernaté zv e
ípustné využití:
stavby pro odchov pernaté zv e, za ízení pro komorování hejna, voliéry a další za ízení
pot ebná pro rozší ení populace p vodní pernaté zv e a její zp tné vypoušt ní do p írody. Nezbytné sociální za ízení pro obsluhu, oplocení, sídelní zele , související dopravní a technická infrastruktura. Vzd lávací innosti zahrnující environmentální aktivity.
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Nep ípustné využití:
stavby a za ízení nemající p ímou souvislost s hlavním využitím plochy, innosti, které
by svými vlivy mohly zatížit kvalitu souvisejícího prost edí nad p ípustnou míru
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území – nejsou vymezeny
plochy zm n - viz. tabulka kapitoly 3.2.
Plochy zelen – zele soukromá a vyhrazená (ZS)
Hlavní využití:
zele bez možnosti b žného ve ejného p ístupu (obvykle oplocená). Soukromá zele je
zastoupena innostmi na zahradách užitkových a sadech. Vyhrazená zele je zelení p i
stavbách ob . vybavenosti (školy, sportovišt apod.) a p i stavbách výrobních (vnitroareálová zele ). Vyhrazená zele je v tomto ÚP sou ástí p íslušné plochy s rozdílným
zp sobem využití, a proto u vyhrazené zelen není p ípustnost i nep ípustnost blíže
specifikována
ípustné využití:
produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin,
stování ovocných strom a ke , obytné zahrady
Podmín
p ípustné využití:
zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, dopl ková za ízení, p ípadn stavby za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního zp sobu využití a snížení
kvality prost edí plochy. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury za
podmínky, že nedojde k potla ení hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality
prost edí plochy
Nep ípustné využití:
umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost s hlavním využitím
plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn
Prostorové uspo ádání:
stabilizovaná území - stavby sloužící ú el m zahrádka ení o zastav né ploše max. 25
m2, skleníky do 40 m2 zastav né plochy, bazény v zastav ném území o zastav né ploše
do 40 m2. Všechny tyto stavby do výše max. 5 m
plochy zm n - viz. stabilizovaná území
Plochy zelen ochranné a izola ní (ZO)
Hlavní využití:
plochy pro funkci hygienické, estetické i psychologické clony tvo ící významný kompozi ní prvek území
ípustné využití:
výsadba pln zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou z vhodných místn
íslušných d evin a ke , oplocení
Podmín
p ípustné využití:
realizace opat ení ev. výstavba za ízení za podmínky zlepšení hlavní funkce plochy
edevším na úseku ochrany p ed hlukem. Pozemky dopravy ev. technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k vyt sn ní nebo snížení ú inku tohoto druhu zelen
Nep ípustné využití:
innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využitím plochy
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
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Plochy zelen - zele p írodního charakteru (ZP)
Hlavní využití:
plochy zelen v sídlech udržované v p írod blízkém stavu
ípustné využití:
innosti zabezpe ující zvýšenou ochranu p írodního prost edí, prvky územního systému
ekologické stability, vodní plochy a drobné toky
Podmín
p ípustné využití:
stavby dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o stavby liniové a jejich vedení bude nerovnob žné s prvkem ÚSES
Nep ípustné využití:
innosti snižující ekologickou i estetickou hodnotu území
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
Hlavní využití:
zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami
ípustné využití:
innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá 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
Podmín
p ípustné využití:
za ízení pro chov ryb ev. vodní dr beže za podmínky nevýznamného negativního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink této infrastruktury na vodní plochy a
toky
Nep ípustné využití:
innosti a za ízení, které negativn ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní režim v území
nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
Plochy zem lské (NZ1)
Hlavní využití:
plochy zem lské p dy v kultu e orné p dy
ípustné využití:
v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin.
Opat ení, za ízení i stavby zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, protipovodová a protierozní opat ení, aktivity 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 prostupnosti krajiny
Podmín
p ípustné využití:
nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou souvislost se zelským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky lesních porost za
podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu, zájm ochrany p írody a zájm ochrany zem lského p dního fondu. Oplocování pozemk 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. Plochy dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že
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jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich
trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy
Nep ípustné využití:
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
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.2.
Plochy zem lské (NZ2)
Hlavní využití:
plochy zem lské p dy v kultu e trvalý travní porost
ípustné využití:
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 krmným ú el m nebo technickému
využití. Opat ení, za ízení i stavby zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, opatení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro
ochranu životního prost edí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk a k zajišt ní
prostupnosti krajiny
Podmín
p ípustné využití:
nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou souvislost se zelským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky lesních porost za
podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu, zájm ochrany p írody a zájm ochrany zem lského p dního fondu. Oplocování pozemk 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. Plochy dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že
jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich
trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozorání za podmínky, že jde o zúrod ovací opat ení spojené s následnou obnovou travního porostu
Nep ípustné využití:
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
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.2.
Plochy lesní (NL)
Hlavní využití:
pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce lesa
ípustné využití:
pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace geograficky nevodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv (pokud nejde o ZPF), protipovod ová a protierozní
opat ení, opat ení pro udržení vody v krajin
Podmín
p ípustné využití:
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu p 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 p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství,
ochrany p írody a krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky,
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že p jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané 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 využití:
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
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.2.
Plochy smíšené nezastav ného území - p írodní (NSp)
Hlavní využití:
zachování a obnova ekologických a estetických hodnot v území dotvá ejících krajinný
ráz
ípustné využití:
plochy nadmístních prvk ÚSES, rozptýlené zelen , skalní výchozy, balvanitá seskupení, p irozenou i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy a toky, trvale travní porosty, innosti nenarušující p írodní ani estetické hodnoty místa, zásahy mající pozitivní
dopad na krajinný ráz. Ú elové komunikace zajiš ující obsluhu území
Podmín
p ípustné využití:
liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípadech budované
ve ve ejném zájmu 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
Nep ípustné využití:
innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo anebo druhotn ,
zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn zásah stírající p ítomné znaky
krajinného rázu. T žba nerost , hygienická za ízení, informa ní centra
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
Plochy smíšené nezastav ného území - vodohospodá ské (NSv)
Hlavní využití:
plochy pro realizaci opat ení zmír ující povod ovou špi ku
ípustné využití:
budování reten ních prostor , zemních hrází a dalších za ízení protipovod ové ochrany,
zem lské hospoda ení p evážn v kultu e trvalý travní porost
Nep ípustné využití:
stavby a za ízení narušující bezpe nostní funkci plochy i innosti zabra ující zadržení
ívalových vod p ímo i druhotn . Stavby, za ízení a jiná opat ení pro zem lství,
lesnictví, t žbu nerost , ve ejnou dopravní infrastrukturu,stavby a opat ení pro ú ely rekreace a cestovního ruchu, ekologická a informa ní centra, hygienická za ízení
Prostorové uspo ádání:
podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují
6.2. Zajišt ní podmínek ochrany krajinného rázu
Koncepce územního plánu na území obce nevymezuje plochy se zm nou v území, na
kterých by bylo možno umis ovat stavby a za ízení narušující celistvost a obraz prostoru
v krajinné scén .
Stanovena jsou opat ení na ochranu kulturní dominanty území - areálu kostela.
Identifikovány byla pohledov exponovaná místa a p írodní horizonty a nastaveny jsou
podmínky jejich ochrany a využívání - viz. kap. A.2.2.
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Koncepce ÚP zajiš uje ochranu obrazu obce, respektuje charakter, m ítko a urbanistickou
skladbu osídlení. Akceptuje stabilizované linie zásadních prostor v sídlech, ur uje výškové
uspo ádání území. Územní plán na území obce neumis uje stavby, které se svojí výškou,
plošným rozsahem, objemem vymykají m ítku krajiny, tj. nežádoucím zp sobem by
zm nily charakter urbanizované a volné krajiny.
Z d vodu citlivého zapojení osídlení do krajinného rámce zástavba na vn jších okrajích
zastav ného území bude orientována tak, aby do volné krajiny sm ovala nezastav ná ást
stavebního pozemku. Když není možno tuto zásadu dodržet, zmín ná ostrá p echodová
hranice bude zmírn na zelení sídelní nebo i krajinnou.
Pokud je nezbytné na pozemcích rodinných dom situovat samostatn garáž i jinou
stavbu a za ízení, které nejsou v rozporu s p ípustným nebo podmín
p ípustným
využitím plochy, budou tyto stavby a za ízení zohledn ny již p i zpracování projektové
dokumentace rod. domu, i když jejich realizace m že být pozd jší.
Stávající chatová zástavba je územn stabilizovaná s p im enými možnostmi jejich zm n
(viz. kap. A.6.1.). Stávající využití sedmi objekt v jihovýchodní ásti k.ú. Zahradišt dle
údaj KN – lesní pozemek, na kterém stojí budova, se m ní územním plánem na skute ný
zp sob využívání – plocha staveb pro rodinnou rekreaci.
Územní plán respektuje památkov chrán né objekty (požívající právní ochranu),
respektuje památky místního významu - drobné objekty sakrálního významu i jiné kulturn
historické artefakty. Podmínky ochrany viz. kap.A.2.2.
Za nezbytné je v koncepci ÚP považováno zachování p írodního charakteru vodních tok
s travními spole enstvy údolních niv a navrácení p irozeného charakteru vodních ploch
zvlášt v zastav ném území.
ešení ÚP stabilizuje ÚSES, dopl uje prvky rozptýlené zelen (plošné a liniové) v krajin .
ÚSES a rozptýlená zele jsou v územním plánu považovány za jeden z typických prvk
kulturní krajiny.
Respektována je lenitost okraje lesa s jeho estetickou a ekologickou hodnotou.
6.3. Limity využití území vyplývající z ešení územního plánu
Respektovat limity využití území jako podmínku realizovatelnosti zám .
Ochrana p írodních hodnot
prvky ÚSES - obecn nezastavitelné plochy (v od vodn ných a ojedin lých
ípadech lze p ipustit stavby dopravní a technické infrastruktury (liniové a
nerovnob žné s prvkem ÚSES), stavby vodohospodá ské a stavby životního
prost edí)
evidovaná lokalita ochrany p írody ZR 009 - Kotlaský rybník s hodnotnými litorály a
ilehlou vlhkou loukou
ochrana krajinného rázu - dána koncepcí ÚP
ochrana ZPF - odnímat ZPF pouze v p ípadech uvedených v ešení územního plánu
Ochrana podzemních a povrchových vod
vodní plochy a toky - do 8 m od b ehové hrany nejsou p ípustné innosti a stavby
zamezující volnému p ístupu k vodote i anebo vodní ploše
zastavitelná území - ešit p írod blízké odvodn ní zastavitelných ploch a
komunikací, ešit zachycování deš ových vod na pozemku nemovitosti
Ochrana kulturních hodnot
identita sídla - respektovat základní kulturní hodnoty obce jako je p dorysná osnova
sídel se zd razn ním d ležitosti zástavby v uli ce V Rathause a význam souboru
staveb selských usedlostí v jihovýchodní ásti centrálního prostoru Radostína n./O. i
adou objekt tvo enými stodolami za selskými usedlostmi v severovýchodní ásti
centrálního prostoru Radostín n./O. Kompozice stavby zámku s protilehlou vodní
plochou a hospodá ským dvorem je zásadním prostorem sídla Zahradišt
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ž kostela sv. Bartolom je nadále považovat za nejd ležit jší pozitivní
antropogenní dominantu obce
drobné artefakty - akceptovat stávající výtvarná díla v sídlech a volné krajin
rybni ní soustavy, aleje strom považovat za kulturní hodnoty území, které je t eba
respektovat a kultivovat
Hygiena prost edí
Respektovat stanové limitní hranice negativních vliv :
plochy smíšené obytné venkovské (SV) - po hranici v ÚP vymezené plochy
plochy výroby a skladování, drobná a emeslná výroba (VD) - po hranici v ÚP
vymezené plochy
plochy výroby a skladování zem lská výroba (VZ) – plochy VZ nacházející se
mimo ochranné pásmo (stanovené procesem EIA pro výstavbu objektu pro chov
dojnic 2 x 400 kus ) - po hranici v ÚP vymezené plochy
plochy výroby a skladování, plochy skladování (VK) – po hranici v ÚP vymezené
plochy
plochy technické infrastruktury, plochy a za ízení pro nakládání s odpady (TO) – po
hranici v ÚP vymezené plochy
plochy išt ní a odvád ní odpadních vod (TI2) – 50 m od technologického za ízení
OV Pavlov, 150 m od technologické za ízení OV Radostín nad Oslavou.
V ochranném pásmu OV mimo areál OV b žná zem lská innost
6.4. Podmínky pro využití ploch koridor
Koridory v ÚP se vymezují jako území umož ující realizaci zám
na úseku technické
infrastruktury. Takto vymezené území je t eba do doby realizace zám ru chránit z d vodu
situování stavby technické infrastruktury v etn p ímo souvisejících a nezbytných za ízení i
etn p íslušných ochranných pásem vyplývajících z právních p edpis .
Do doby realizace p íslušné stavby technické infrastruktury je na území koridoru zakázáno
provád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by
výstavbu technické infrastruktury znemožnily anebo významn ztížily (i ekonomicky).
sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn i zm nou územního plánu,
která navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým.
7. Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb a opat ení
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemk m a stavbám vyvlastnit
7.1. Ve ejn prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury
Nejsou územním plánem vymezovány.
7.2. Ve ejn prosp šná opat ení (VPO)
VU1 – plocha nadregionálního biokoridoru ÚSES NRBK 124 propojující NRBC 61
Ras ve s NRBC 55 Špi ák (kód VPO v ZÚR Kraje Vyso ina U 017)
VU2 – plocha nadregionálního biocentra ÚSES NRBC 61 Ras ve (kód VPO v ZÚR
Kraje Vyso ina U 005)
Na uvedené VPO lze dle § 170 stavebního zákona v platném zn ní právo k pozemk m ve
ve ejném zájmu odejmout nebo omezit.
7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu
Nejsou územním plánem vymezovány.
7.4. Plochy pro asanaci
Nejsou územním plánem vymezovány.
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8. Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit
edkupní právo s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních
ísel pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn dalších údaj podle § 5 odst. 1
katastrálního zákona
Nejsou územním plánem vymezovány.
9. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení.
10. Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího
využití v . podmínek pro jeho prov ení
V ÚP Radostín nad Oslavou jsou vymezeny t i plochy územních rezerv. Územní rezerva
R2 (k.ú. Radostín n./O.) a R3 (k.ú. Zahradišt ) jsou vymezeny pro p ípadné budoucí
umíst ní stavby p eložky silnice II/354. Územní rezerva R4 je vymezena pro p ípadný
budoucí rozvoj zem lského areálu. Pozn. Územní rezerva R1 byla vy azena v rámci
ve ejného projednání ÚP.
Územní rezerva R2 a R3 je vymezena jako možné kone né ešení problém s nar stající
tranzitní dopravou p es zastav né území v úseku sil. I/37 - dálnice D1 a to jak
hygienických, bezpe nosti ú astník dopravy, tak i urbanistických.
Územní rezervu R4 vymezenou pro p ípadný budoucí rozvoje zem lského areálu, lze v
požadované lokality využít s tím, že je nezbytné akceptovat lokální ÚSES, zajistit dopravní
napojení a respektovat zásadu obhospoda ovatelnosti ZPF
V ploše územní rezervy lze povolovat pouze takové zm ny v území, které neznemožní
nebo podstatn neztíží budoucí zám r. Na základ územní rezervy nelze zám r povolit.
Pokud má na ploše územní rezervy dojít k povolení zám ru, pro který je územní rezerva
ur ena, je t eba zm nou ÚP anebo novým ÚP p evést plochu územní rezervy do plochy
zastavitelné.
11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou
o parcelaci
Takovéto plochy nebyly vymezeny.
12. 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
12.1. Vý et ploch a podmínky využití
Prov ení zm n v zastavitelných plochách vymezených územním plánem jako podmínky
pro rozhodování v území je stanoveno u zastavitelné plochy Z17.
Základní podmínky využití jsou známy z kap. A.3.2.
Územní studie vyhotovit na geodeticky zam eném podkladu.
12.2. Stanovení lh t
Územní studie bude vložena do evidence územn plánovací innosti do ty let od vydání
územního plánu.
13. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no
vydáním regula ního plánu regula ního plánu, zadání regula ního plánu v rozsahu dle
ílohy . 9, stanovení, zda se bude 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 územní plánem vymezeny.
14. Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Stanovení po adí zm n v území nebylo zadáním územního plánu vyžadováno.
Pot eba etapizace též nevyplynula z ešení územního plánu
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15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt
Nejsou tímto územní plánem vymezeny.
16. Údaje o po tu list ÚP a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti
Text. ást v etn titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává z 19 list .

B. Výkresová ást
íslo
1
2
3

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

po et list

poznámka

1
1
1

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
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C. Textová ást od vodn ní:
1. Postup p i po izování územního plánu
V souladu s ustanovením § 44 písm. a) stavebního zákona schválilo Zastupitelstvo obce
Radostín nad Oslavou dne 20.10.2011 po ízení Územního plánu Radostín nad Oslavou. Na
základ rozhodnutí zastupitelstva obce o po ízení územního plánu M stský ú ad Ž ár nad
Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování zpracoval ve spolupráci s panem Josefem
Fabíkem dle § 47 odst. 1 stavebního zákona návrh zadání územního plánu. Návrh zadání
územního plánu byl projednán ve dnech od 04.07.2012 do 06.08.2012. Zastupitelstvo obce
Radostín nad Oslavou schválilo Zadání územního plánu dne 20.09.2012.
Projektantem návrhu Územního plánu Radostín nad Oslavou je Ing. Marie Psotová, STUDIO
P, Ž ár nad Sázavou.
Spole né jednání se konalo dne 07.06.2013 na M stském ú ad Ž ár nad Sázavou.
Místo a doba spole ného jednání byla dot eným orgán m, Krajskému ú adu Kraje Vyso ina a
sousedním obcím v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámena jednotliv , nejmén 15
dn p ede dnem spole ného jednání. Návrh územního plánu projednaný s dot enými orgány,
Krajským ú adem Kraje Vyso ina a sousedními obcemi po izovatel p edložil k posouzení
krajskému ú adu. Veškerá stanoviska a p ipomínky uplatn né k návrhu územního plánu byly
v souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona zaslány Krajskému ú adu Kraje Vyso ina, který ve
svém stanovisku ze dne 23.08.2013 j. KUJI 49405/2013, OUP 308/2013 Mal-2 konstatoval, že
nemá p ipomínky k návrhu územního plánu jak z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje
R 2008 tak z hlediska souladu s územn plánovací dokumentací kraje – Zásadami územního
rozvoje Kraje Vyso ina.
Ve ejné projednávání návrhu územního plánu Radostín nad Oslavou oznámil M stský ú ad
ár nad Sázavou, zastoupený odborem rozvoje a územního plánování, ve ejnou vyhláškou dne
09.06.2016, návrh územního plánu byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 09.06.2016 do
21.07.2016 na Obecním ú adu Radostín nad Oslavou a na M stském ú adu Ž ár nad Sázavou a
dále byl návrh vystaven na webových stránkách obce a na webových stránkách m sta Ž áru nad
Sázavou.
Ve ejné projednání se konalo dne 14.07.2016 v zasedací místnosti Obecního ú adu Radostín
nad Oslavou. K ve ejnému projednání návrhu územního plánu p izval po izovatel jednotliv
dot ené orgány a sousední obce. Dot ení vlastníci pozemk a staveb a zástupce ve ejnosti mohli
podat nejpozd ji do 21.07.2016 své námitky a ve ejnost své p ipomínky. Po izovatel zajistil ve
spolupráci s projektantem odborný výklad k návrhu územního plánu Radostín nad Oslavou a
vede o pr hu ve ejného projednání návrhu územního plánu písemný záznam.
Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem, p. starostou Josefem Fabíkem vyhodnotili
výsledky ve ejného projednání a konstatovali, že do jeho skon ení bylo uplatn no 9 námitek
dot ených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) a 5 p ipomínek ve ejnosti. Po izovatel ve
spolupráci s ur eným zastupitelem zpracoval s ohledem na ve ejné zájmy návrh rozhodnutí o
námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu územního plánu Radostín nad
Oslavou. Návrhy doru il dne 22.08.2016 dle § 53 odst. 1 stavebního zákona dot eným orgán m
a krajskému ú adu, jako nad ízenému orgánu a vyzval je, aby k návrhu rozhodnutí o námitce a
k návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatnili stanoviska. Na základ vyhodnocení výsledk
ve ejného projednání byly provedeny podstatné úpravy návrhu územního plánu Radostín nad
Oslavou a po izovatel svolal opakované ve ejné projednání upraveného návrhu ÚP Radostín nad
Oslavou.
Opakované ve ejné projednání návrhu ÚP se konalo dne 29.03.2017 v rozsahu provedených
úprav v zasedací místnosti Obecního ú adu Radostín nad Oslavou. Upravený návrh ÚP Radostín
nad Oslavou byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 23.02.do 5.04.2017. Vlastníci pozemk a
staveb, dot ených úpravou ešení návrhu ÚP, mohli podat nejpozd ji do 7 dn ode dne ve ejného
projednání své námitky a ve ejnost své p ipomínky.
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Po izovatel zajistil ve spolupráci s projektantem odborný výklad k upravenému návrhu ÚP
Radostín nad Oslavou a vede o pr hu opakovaného ve ejného projednání písemný záznam. P i
opakovaném ve ejném projednání návrhu územního plánu Radostín nad Oslavou byly uplatn ny
3 p ipomínky a 2 námitky dot ených osob proti upravenému návrhu územního plánu.
Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem zpracoval s ohledem na ve ejné zájmy
návrh rozhodnutí o námitkách uplatn ných k upravenému návrhu územního plánu Radostín nad
Oslavou. Návrhy doru il po izovatel dle § 53 odst. 1 stavebního zákona dot eným orgán m a
krajskému ú adu jako nad ízenému orgánu a vyzval je, aby k nim ve lh
30 dn od obdržení
uplatnily stanoviska. Na základ vyhodnocení výsledk opakovaného ve ejného projednání
nebyly provedeny žádné podstatné úpravy návrhu územního plánu a po izovatel podal návrh na
vydání Územního plánu Radostín nad Oslavou v Zastupitelstvu obce podle § 54 odst. 1
stavebního zákona.
Po izovatel p ed p edložením návrhu ÚP Radostín nad Oslavou zastupitelstvu obce
ezkoumal soulad návrhu ÚP Radostín nad Oslavou s požadavky obsaženými ve stavebním
zákon , jeho provád cích vyhláškách a dalších právních p edpisech. Návrh ÚP Radostín nad
Oslavou byl ádn projednán ve spole ném jednání, ve ve ejném projednání a opakovaném
ve ejném projednání s dot enými vlastníky pozemk a staveb a s ve ejností. Byl posouzen
soulad s Politikou územního rozvoje eské republiky ve zn ní Aktualizace . 1 a se Zásadami
územního rozvoje Kraje Vyso ina ve zn ní Aktualizace . 1, 2 a . 3. P i po izování a
projednávání územního plánu Radostín nad Oslavou byly spln ny všechny podmínky a
požadavky stanovené stavebním zákonem a dalšími právními p edpisy.
Zastupitelstvo obce Radostín nad Oslavou si v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona
ov ilo, že navrhovaný územní plán Radostín nad Oslavou není v rozporu s PÚR R , ZÚR
Kraje Vyso ina ani se stanovisky dot ených orgán . Na základ všech t chto skute ností
rozhodlo Zastupitelstvo obce vydat územní plán Radostín nad Oslavou.
2. 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
nezastav ného území, s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních
edpis , s požadavky zvláštních právních p edpis a se stanovisky dot ených orgán
podle zvláštních právních p edpis , pop ípad s výsledkem ešení rozpor
2.1. Soulad s Politikou územního rozvoje R
Politika územního rozvoje R 2008 byla schválena usnesením vlády R . 929 ze dne
20.07.2009. Usnesením vlády R . 276/2015 ze dne 15.04.2015 byla schválena
Aktualizace . 1 Politiky územního rozvoje eské republiky. Území obce Radostín nad
Oslavou leží mimo rozvojové oblasti, mimo rozvojové osy i mimo specifické oblasti
republikového významu. Na území obce se nenachází plochy ani koridory dopravy a
technické infrastruktury vymezené v Politice územního rozvoje R. Územní plán Radostín
nad Oslavou napl uje republikové priority (vybrány jsou priority mající vztah
k problematice obce a požadavk m zadání ÚP. Ozna ení priorit odpovídá zna ení v PÚR
R) následujícím zp sobem:
priorita 14 - územní plán stanovuje koncepci rozvoje území obce, chrání hodnoty
právn definovaní i hodnoty zjišt né v ÚAP a v dopl ujících pr zkumech a
rozborech. Krom ochrany hodnot vytvá í koncepce územního plánu p edpoklady
pro vytvá ení nových hodnot p i zachování specifik území obce (urbanizovaného i
neurbanizovaného), p ispívá ke zlepšení ekonomické sob sta nosti území, snižování
vyjíž ky do zam stnání, k lepší dostupnosti ve ejné infrastruktury zvl. technické a
dopravní, k tvorb kvalitních ve ejných prostranství, ke stabilit sociálního prost edí
apod.
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priorita 14a – ÚP zachovává funk ní zem lské areály tak, aby nadále byly udrženy
podmínky pro pot ebnou údržbu krajiny. Koncepce ÚP krom extenzivního
územního rozvoje vyžaduje i efektivní využití zastav ného území. Dále je ct na
zásada, že p i prokázané pot eb nových zastavitelných ploch je t eba tyto plochy se
zm nou v území situovat ve vazb na zastav né území s minimálním narušením
organizace p dního fondu.
priorita 16 - požadavek na komplexnost pojetí územního plánu je obsažen v § 18
odst. 2 stavebního zákona. Územní plán Radostín nad Oslavou je ešen v souladu se
stavebním zákonem
priorita 16a – koordinace všech známých zám
vstupujících do území je jedna ze
zásad koncepce ÚP. Napln ny jsou požadavky na rozvoj obce, které jsou dány
polohou obce ve struktu e osídlení. Napln ní asového hlediska lze spat ovat v tom,
že nejd íve je nutno pro zám r prov it zastav né území. Pokud jsou možnosti
zastav ného území nedostate né, lze p istoupit do ploch zastavitelných a to od
zastav ného území dále do volné krajiny
priorita 17 - území ORP Ž ár n./S. nepat í mezi strukturáln postižené a
hospodá sky zaostalé regiony. Základní podmínky pro napln ní priority . 17 jsou
dány rozvojem ploch výroby a skladování jak v poloze extenzivního rozvoje, tak i
v poloze kvalitativního rozvoje stávajících výrobních ploch. Pracovištní funkce lze
rozvíjet v omezených formách i na plochách smíšených obytných
priorita 19 - pro pot eby ve ejné ob anské vybavenosti (oblast sociální pé e)
vymezuje ÚP plochy p estavby v jádrové ásti sídla Radostín nad Oslavou, v rámci
revitalizace zámku v Zahradišti k pot ebám trvalého bydlení je zhodnoceno
zanedbaní území po chátrajících objektech zem lské prvovýroby
priorita 20 - na území obce nejsou ešeny žádné koridory nebo plochy se stavbami,
které by byly v konfliktu s charakterem krajiny, ochranou zvlášt chrán ných území
i ÚSES
priorita 20a – dopravní a technická infrastruktura, která by vytvá ela riziko
fragmentace krajiny není ÚP vymezována. Koncepce ÚP nebrání migra ní
prostupnosti pro voln žijící živo ichy i lov ka, protože zastavitelné plochy
navazují na zastav né území, zachována z stává sí ú elových komunikací
v zem lské i lesní krajin , zachována je p ímá dostupnost krajiny ze sídla
priorita 22 - územní plán prov il podmínky pro územní rozvoj cestovního ruchu
s výsledkem, že plochy hromadné a rodinné rekreace jsou územn stabilizovány,
podmín
lze k tzv. druhému bydlení využít k tomu p íhodných ploch zastav ného
území. Preferován bude rozvoj pohybových složek rekreace
priorita 24 - silnice II/354 nepat í do Páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina. P esto je
pro její význam v dopravním systému a problémovém pr jezdu zastav ným územím
vymezena pro p eložku silnice II/354 územní rezerva zajiš ující dlouhodobou
územní ochranu
priorita 25 - vodní tok Oslava má vymezeno záplavové území. Periodické
zaplavování ásti údolní nivy je považováno za p irozený jev. Území obce není
ohroženo sesuvy p dy. V koncepci ÚP jsou uplatn na opat ení sm ující ke zvýšení
irozené retence srážkových vod v území a ochrann území p ed extravilánovými
vodami
priorita 26 - ÚP v záplavovém území nevymezuje žádnou zastavitelnou plochu a
neumis uje do n ho ve ejnou infrastrukturu (výjimku bude tvo it kanaliza ní sb ra
z obce Kn ževes do OV Radostín nad Oslavou – soulad s PRVKÚK Vyso ina)
priorita 28 - územní plán stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci rozvoje ve ejné
infrastruktury (v . rozvoje ve ejných prostranství) a koncepci uspo ádání krajiny.
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Koncepce jsou vzájemn koordinovány a tak má obec Radostín nad Oslavou
vyvážené podmínky a p edpoklady pro udržitelný rozvoj území
priorita 30 - problematika vodního hospodá ství je ešena v souladu s koncep ními
materiály Kraje Vyso ina týkající se vodovod a kanalizací pro ve ejnou pot ebu
priorita 31 – z hlediska ochrany krajinného rázu nelze na území obce umis ovat nové
plochy pro výrobu el. energie. Za ízení pro využití obnovitelných zdroj lze za
stanovených podmínek dle ÚP umis ovat v urbanizované krajin . Zachována je
innost malých vodních elektráren.
Územní plán Radostín nad Oslavou je vyhotoven v souladu s PÚR R.
2.2. 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.
Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina (ZÚR) byly vydány 16.09.2008 a ú innosti
nabyly 22.11.2008. Aktualizace ZÚR . 1 byla vydána dne 08.10.2012 a ú innosti nabyla
dne 23.10.2012. Aktualizace ZÚR KrV . 2 a 3 byla vydána 13.09.2016 a ú innosti nabyla
07.10.2016. Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina ve zn ní Aktualizace . 1 - 3 (dále
jen ZÚR KrV) stanovují základní požadavky na ú elné a hospodárné uspo ádání Kraje
Vyso ina, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a stanovují požadavky
jejich využívání.
Území obce leží mimo rozvojové oblasti, specifické oblasti i mimo rozvojové osy stanovené
v ZÚR KrV.
Územní plán respektuje vymezený nadregionální biokoridor ÚSES NRBK 124 a
nadregionální biocentrum NRBC 61 Ras ve .
Na území obce ZÚR vymezují typy krajin charakterizované p evažujícím nebo ur ujícím
cílovým využitím:
krajina lesozem lská harmonická (v tšina rozlohy k.ú. Radostín n./O. a cca ½
rozlohy k.ú. Zahradišt )
Územní plán zachovává stávající typ využívání pozemk lesních i pozemk
zem lských. Pouze v p ípadech, kdy požadovaný zám r nelze uskute nit
v zastav ném území eší ÚP extenzivní rozvoj vesm s na zem lských p dách.
Urbanistická koncepce sídla Radostín n./O. ctí dochované ásti p vodní urbanistické
struktury (selské usedlosti, hospodá ské objekty stodol i p vodní charakter uli ky
V Rathause) v etn architektonického výrazu t chto staveb. D ležité prvky zahrad
projevující se v obraze sídla a krajiny jsou vymezeny jak samostatné plochy. Situace
na úseku rekrea
pobytových kapacit je územn stabilizovaná umož ující
kvalitativní rozvoj stávajících za ízení. Další pot eby pobytové rekreace lze rozvíjet
pouze ve stávajících objektech nevhodných pro bydlení resp. p vodní ur ení. ÚP
nep ipouští snižování podílu trvale travních porost na celkové rozloze ZPF. V lesním
masivu v k.ú. Zahradišt je vymezen nadregionální ÚSES (biokoridor a biocentrum)
ve funk ních parametrech
krajina lesozem lská ostatní (severní - zbývající ást k.ú. Radostín nad Oslavou)
Územní plán toto území vymezuje jako plochy územn stabilizované bez požadavk
na zm ny v území. Respektovány jsou pozemky lesa s lokálními prvky ÚSES. Mimo
dvou ploch staveb pro rodinnou rekreaci se na území tohoto typu krajiny nenachází
žádné struktury osídlení
krajina rybni ní (druhá – západní ást k.ú. Zahradišt )
Územní plán zachovává stávající typ využívání lesních a zem lských pozemk .
Návrh dvou malých vodních nádrží podporuje cílové využívání tohoto typu krajiny.
Rybni ní soustava je ÚP chrán na jako kulturní hodnota území, která je podmín na
ekologickou a hydrologickou hodnotou vodních ploch a tok . U vodních ploch ÚP
podporuje vytvo ení kvalitního litorálních pásma, u vodních tok pak kvalitního
STUDIO P |

39

Územní plán Radostín nad Oslavou

ehového porostu. Zachována z stává p sobivá kompozice zámku, vodní plochy a
hospodá ského dvora v sídle Zahradišt . V souladu s revitalizací zámku je navržena
plocha p estavby zhodnocující území této ásti sídla. Ve vhodné poloze ve vazb na
zastav né území sídla Zahradišt je vymezena nová plocha pro d tské h išt ,
severozápadn od sídla pak za ízení centrální OV Pavlov. Jiné urbaniza ní zásahy se
v tomto krajinném typu neuvažují.
Území obce Radostín nad Oslavou se nachází v oblasti krajinného rázu CZ0610-OB007
ársko-Bohdalovsko. Územní plán v oblasti krajinného rázu dbá na minimalizaci zásah a
zachování významu znak krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluur ující pro ráz
krajiny. Rozvíjí charakteristické znaky krajiny, které vytvá í jedine nost krajiny.
Respektována je dochovaná urbanistická struktura, nezbytný rozvoj je vázán na zastav né
území s úm rným m ítkem a dimenzí staveb. Není uvažována výstavba výškových staveb
(technického ani obytného významu), respektována je antropogenní dominanta obce – v ž
kostela sv. Bartolom je v Radostín nad Oslavou. Na území obce není navrhována žádná
stavba p esahující výšku vzrostlého lesa, ímž je zajišt na ochrana vymezujících krajinných
horizont . Z d vodu vhodn jšího „m ího“ p echodu rozestav ného obytného souboru RD
v Radostín nad Oslavou do volné krajiny jsou p i okraji této plochy navrženy pozemky
ve ejné zelen se vzr stnými stromy. Rybni ní soustavy, aleje strom jsou územním plánem
považovány za kulturní hodnoty území s pot ebnou kultivací. ešení územního plánu
neuvažuje se zcelováním polí ani dalšími odvod ovacími pracemi, doporu uje další plochy
vhodné k zatravn ní a dopln ní krajiny rozptýlenou zelení. Za nežádoucí je považováno tzv.
vyhlazování lesních okraj vedoucí k redukci jeho pozitivního p sobení na estetické
vnímání a ekologickou hodnotu krajiny.
ínos územního plánu k napln ní územního plánování Kraje Vyso ina vztahující se
k území obce Radostín nad Oslavou pro zajišt ní udržitelného rozvoje území (ozn. priorit
odpovídá ozn. v ZÚR):
priorita 01 – územní plán eší nejvýhodn jší formy využívání a uspo ádání území
z hlediska geografické polohy obce, napl ování lidských pot eb v daném
urbanizovaném prost edí a v prost edí volné krajiny. ešeno je efektivní využívání
zastav ného území v etn problematiky brownfields, rozši ování zastav ného území
je úm rné bez vážných dopad na krajinné prost edí a ekologickou funkci území.
Zachována je dobrá dostupnost základního ob anského vybavení, ešením ÚP
dochází ke zlepšení vyváženosti mezi pracovištní a obytnou funkcí sídla
priorita 04 - vztahy mezi m sty (významné st ední centrum osídlení Ž ár nad
Sázavou a ostatním st edním centrem osídlení Velké Mezi í) a venkovem (zde
stysem Radostín nad Oslavou) jsou nadále ovliv ovány dopravní dostupností, kdy
sta jsou pro obec poskytovateli ve ejných služeb, zvlášt na úseku vyšší ob anské
vybavenosti. M sta jsou zárove místy s podnikatelskými investicemi a pracovními
místy i pro obyvatele venkova, který leží v zájmovém území t chto m st. Správní
území m styse je pom rn rekrea
atraktivním územím, které obyvatelé m st asto
využívají.
priorita 06 – využívání území obce je v souladu s cílovými charakteristikami území.
Preferována je diverzita v krajin posilující ekologickou stabilitu území a vytvá ející
podmínky pro zabezpe ení harmonického m ítka a harmonických vztah v krajin .
Rozsah dot ení zem lského p dního fondu je ur en prostorovými možnostmi
rozvoje území, které jsou reprezentovány p edevším p írodními možnostmi území,
pot ebami sociálního a ekonomického rozvoje. ešení ÚP napl uje požadavky
plynoucí na území ze Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina.
Akceptovány jsou režimy ochranných pásem vodních zdroj , které jsou znázorn ny
v grafické ásti Od vodn ní ÚP. ešení územního plánu akceptuje podmínky
vyhlášeného záplavového území vodního toku Oslava, když hranice Q 100 je
zakreslena v grafické ásti Od vodn ní ÚP. Zvyšování p irozené retence deš ových
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vod na území je zásadním požadavkem využívání území. Územní plán nevytvá í
nové bariéry, které by omezovaly prostupnost krajiny pro lov ka i biologickou
prostupnost - tzv. fragmentace krajiny
priorita 07 – vymezením výrobních ploch územní plán vytvá í prvotní p edpoklady
pro zmírn ní disparity mezi obytnou zónou a pracovištní kapacitou území obce p i
zohledn ní pom rn dobrého dopravního napojení s významným st edním centrem
osídlení Ž árem nad Sázavou a ostatním st edním centrem osídlení Velkým
Mezi ím. Napln ním demografických úvah rozvoje obce dojde ke zlepšení
efektivity využívání již vybudované ve ejné infrastruktury. Dostatek ve ejných
prostranství na plochách stabilizovaného území a možnosti jejich umis ování na
plochách zastavitelných zcela zajisté p isp je k rozvoji spole enství obyvatel obce a
posílení vn jšího i vnit ního obrazu obce. Mimo r st zastav ného území eší ÚP i
plochy p estavby v obou sídlech. Akceptovány jsou stávající turistické a
cykloturistické trasy, využívání silnic III. t íd, ú elových cest i místních komunikací
pro pot eby cyklist i p ších je p ípustné. Komplexní pozemková úprava není na
území obce provedena. Územní plán vytvá í p edpoklady pro ochranu ekologicky
hodnotných území zvl. vymezením ploch smíšených nezastav ného území p írodní a
ploch ÚSES. Rozptýlená zele v krajin (sou asná i p edpokládaná) mimo
ekologický význam má i nezastupitelnou úlohu z hlediska prostorové diferenciace
zem lské krajiny. Zásobování obce pitnou vodou a zp sob ešení likvidace
splaškových je v ÚP provedeno dle PRVKÚK Kraje Vyso ina. Na území obce se
neuvažuje výstavba vysokých stožár v trných elektráren a fotovoltaických
elektráren. Podmín
p ípustné je umis ování alternativních zdroj energie pro
vlastní spot ebu na stavbách urbanizovaného území. Plynofikováno z stává sídlo
Radostín nad Oslavou, plynofikace sídla Zahradišt z d vodu neefektivnosti investic
se neuvažuje.
priorita 08 - správní území m styse se nenachází v žádné specifické oblasti.
Podmínky využívání území se kterým pracuje ÚP Radostín nad Oslavou umož ují
extenzivní i kvalitativní rozvoj ploch hospodá ského významu. Pro uchování a další
rozvoj hospodá ského potenciálu zem lství je v ÚP nav ena dostavba
zem lského areálu a vymezena územní rezerva pro potencionální územní r st.
Územn stabilizovaná plocha zem lského areálu je plochou s možností
kvalitativních zm n. Na zastav né území navazují rozsáhlé plochy ZPF nejvyšších
íd ochrany. Dot ení t chto zem lských p d v tšinou orné p dy je dáno
postupným napl ováním d íve p ipravených zám
(nap . plochy Z3, Z22) anebo
ádn zd vodn nou novou pot ebou (plocha Z17). K dot ení lesa dochází v
ípadech kdy je t eba reálný stav uvést do souladu se stavem eviden ním. ÚP
stanovuje podmínky pro prostorové a funk ní uspo ádání m styse, které nejsou v
rozporu s podmínkami k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro
íznivé životní prost edí, pro hospodá sky rozvoj a soudržnost spole enství
obyvatel území Kraje Vyso ina. Složitost vztah na území m styse není složitá ani
výjime ná aby ji bylo nutno asov koordinovat. M stys je dob e vybaven ve ejnou
infrastrukturou zabezpe ující obsluhu území. Silnice II/354 prochází ob mi sídly v
nevyhovujících prostorových parametrech a vykazuje nejen hrubé dopravní závady,
ale i hygienické a bezpe nostní závady. ÚP proto vymezuje územní rezervu pro
budoucí p eložku této silnice. Obytná a rekrea ní území tak v cílovém stavu budou
chrán na p ed negativními vlivy z dopravy. Železnice územím obce neprochází.
Obytná i rekrea ní zóna se nachází mimo ochranné pásmo st ediska živo išné
výroby (zem lský areál).
Jako ve ejn prosp šné opat ení je vymezen zp esn ný nadregionální biokoridor ÚSES U
017 a nadregionální biocentrum ÚSES U 005.
Územní plán Radostín nad Oslavou je vyhotoven v souladu se ZÚR Kraje Vyso ina
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2.3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování
Cíle územního plánu
Územní plán Radostín nad Oslavou vytvá í p edpoklady pro zajišt ní souladu p írodních,
civiliza ních a kulturních hodnot v území se z etelem na zachování p íznivého životního
prost edí. 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 nad
Oslavou, tj. k.ú. Radostín nad Oslavou a k.ú. Zahradišt . 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, ploch
ob anského vybavení a ploch výroby a skladování i ploch zelen . Hlavním místem, kde se
zm ny v území odehrávají, je sídlo Radostín nad Oslavou. P íznivý dopad na estetiku i
ekologii území obce bude mít obnova i založení nových vodních ploch.
Ve ejné i soukromé zám ry na zm ny v území jsou územním plánem koordinovány, v cn
i asov je koordinována výstavba a další aktivity ovliv ující rozvoj území obce tak, aby
byl, pokud je to možné, zajišt n kontinuální vývoj obce jako celku. Pro dosud nedo ešené
majetkové právní vztahy je na ásti území, které bylo v nedávné minulosti prov eno
urbanistickou studií ešící výstavbu obytného souboru RD Na Záhonech, navržena územní
rezerva. Územní rezerva pro koridor p eložky sil. II/354 též není blíže asov ur ena.
Za azení ploch a koridor do zastavitelných ploch je podmín no zm nou ÚP anebo novým
ÚP.
Ve ve ejném zájmu ÚP chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území,
respektuje hodnoty urbanistické a kulturní, upozor uje na požadavky týkající se
archeologických nález p i zemních pracích.
V nezastav ném území je posilována biodiverzita a ekologická stabilita zejména
na plochách zem lsky intenzivn obhospoda ovaných.
Jako vzájemn propojený soubor p irozených i p írod blízkých ekosystém
udržujících p írodní rovnováhu je v návaznosti na sousední území vymezen
a up esn n územní systém ekologické stability.
V zastav ném území je kladen d raz na využívání stávajícího domovního fondu
a využívání zastav ného území v bec. Podmínkou však z stává opodstatn ný
požadavek na zachování venkovského charakteru obce. Na území obce jsou vymezeny
i p estavbové plochy.
Podmínky využívání území obce chrání nezastav né území, kdy pozitivní úlohu má
sledná ochrana p dního fondu. P ípadné umis ování staveb, za ízení a jiných
opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona je možné, pokud nedojde
k narušení urbanistické koncepce obce, kompozi ních vztah v území nebude
zaznamenán nežádoucí dopad na krajinný ráz nebo nedojde k p ekro ení únosné
kapacity území, kterou m že být nap . dopravní zát ž, hygienická únosnost území i
bezpe nost v území.
V souladu s nad azenou ÚPD je ešena dopravní infrastruktura. Vymezená územní
rezerva dává obci nad ji na odvedení stále rostoucí tranzitní silni ní dopravy mimo
obytné území obce.
Prov ena byla situace na úseku zásobení obce pitnou vodou a energiemi. Prov ena
byl situace i na úseku išt ní a odvád ní splaškových vod.
Umožn n je rozvoj pot ebného ob anského vybavení, nastaveny jsou podmínky
pro zvýšení kvality ve ejných prostranství s možností upev ování a vzniku sociálních
kontakt .
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Územním plánem nejsou p ipušt ny innosti narušující kulturní hodnoty území,
respektovány jsou architektonické dominanty, významné stavby drobné architektury,
stanoveny jsou podmínky pro ochranu urbanistické struktury a prostorového
uspo ádání sídel.
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, p ípadn
jiná opat ení výslovn uvedena. T mito plochami jsou plochy kódu NSp, kde je prioritou
zachování i kultivace ekologických a estetických hodnot území a plochy kódu NSv, kde je
prioritou ochrana zastav ného území p ed p ívalovými srážkovými vodami.
Problematika umis ování technické infrastruktury na nezastavitelných pozemcích se obce
nedotýká, protože území obce je a dále bude pokryto územním plánem.
Úkoly územního plánu
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 (zde p edevším ve ejné infrastruktury) 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, která 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:
na vyhledání vhodných ploch pro bydlení
na dopln ní území obce ve ejnou infrastrukturou
spojenými s posilováním mimoproduk ní funkce krajiny, ochrany území p ed vodní
erozí
na zajišt ní podmínek snižující ohrožení území sídla extravilánovými vodami
na vymezení nových ploch pro rozvoj výrobního potenciálu v obci
na op tovné využití znehodnoceného území
spojenými s vytvo ením podmínek pro obnovu a kultivaci sídelní struktury spojenou
s ochranou urbanistických a architektonických hodnot
na ochranu nezastav ného území.
Urbanistická koncepce akceptuje prostorové uspo ádání sídel. Zd razn na je osobitost sídel
reagující na terén, na kterém stojí a d vody jejich vzniku. Zastavitelné plochy zásadního
významu jsou vymezeny v návaznosti na sídlo Radostín nad Oslavou. Zásadní zm nou
v sídle Zahradišt je revitalizace neú eln využité plochy navazující na zámek. 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.
Území obce Radostín nad Oslavou není územím se složitou problematikou, kde po adí
provád ní zm n by bylo nutno dokumentovat etapizací výstavby.
Záplavová území jsou vodoprávním ú adem stanovena pro významný vodní tok Oslava.
Záplavové území v etn aktivní zóny záplavového území je vyzna eno v grafické ásti. V
grafické ásti je rovn ž vyzna en hranice území zasaženého rozlivem zvláštní povodn .
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ípustné nejsou úpravy pozemk , které by m ly za d sledek zrychlení odtoku vody. Na
území obce není žádná skládka odpad v aktivním stavu, rovn ž zde nebyla zjišt na
problematika zne iš ování podzemních vod nebezpe nými látkami. Na území obce se
nenachází a územní plán zde nenavrhuje žádné stavby ani za ízení, které by mohly zp sobit
ekologickou i p írodní katastrofu.
Navržené prostorové uspo ádání ploch s rozmanitostí využívání vymezených ploch vytvá í
íznivé podmínky pro hospodá ské aktivity a úseku malých a st edních podnik . Flexibilita
takovýchto firem lépe odolává d sledk m hospodá ských zm n.
Stanovení prahových hranic r stu se projevilo i v návrhu ve ejných infrastruktur obce.
Územní plán rozvíjí možnosti polyfunk ního využívání území obce, tj. i urbanizovaného
území s požadavkem na vysokou kvalitu bydlení.
Obec je dob e vybavena technickou infrastrukturou. ešením územního plánu jsou
nastaveny podmínky tak, aby po et uživatel infrastruktury neklesl pod únosnou mez (práh
efektivity). Jedním z t chto opat ení je zajišt ní kvalitní územní p ípravy na úseku bydlení.
Podrobn jsou zpracovány podmínky pro zajišt ní civilní ochrany. Mnoho podmínek
stanovených ve zvláštních p edpisech však nástroji územního plánu nelze ešit.
Sou asné podmínky využívání území nevyžadují, aby územní plán ešil v tší asanace
v sídle. Rekonstruk ní zásahy jsou možné v rámci díl ích úprav staveb v rozsahu, které
umož uje koncepce územního plánu.
Z projednaného zadání ÚP Radostín nad Oslavou je z ejmé, že nebyly uplatn ny požadavky
na vyhodnocení vlivu územního plánu na evropsky významné lokality ani vlivu na životní
prost edí. Ochranu životního prost edí i ve ejného zdraví lze zajistit standardními postupy
dle platných sou asných p edpis .
Koncepce územního plánu má p ímý dopad na zem lský p dní fond, protože mnohé ze
zám
uvedených v zadání ÚP nelze uskute nit v zastav ném území. Podrobn jší
od vodn ní dot ení ZPF je provedeno v p íslušné kapitole.
Územní plán je vyhotoven v souladu s platnou legislativou, v souladu s obecn dostupnými
metodikami. Územní plán Radostín nad Oslavou akceptuje požadavky metodiky MINIS Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plán v GIS, která je platná pro
území Kraje Vyso ina.
Mezi úkoly územního plánování pat í také posouzení vliv územního plánu na udržitelný
rozvoj území. Koncepce Územního plánu Radostín nad Oslavou je postavena na principu
vyváženosti t í pilí udržitelnosti, tj. pilí em ekologickým, sociálním a ekonomickým.
2.4. 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 souladu s jeho provád cími vyhláškami zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, a její p ílohou . 7 v platném zn ní i v souladu s vyhláškou . 501 /2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném zn ní.
Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním
Územní plán 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 , které vycházejí z metodiky MINIS zpracované
pro Kraj Vyso ina. Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mimo jiné pro vymezení systému sídelní zelen podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, písm. c, vyhlášky . 458/2012 Sb.
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plochy s podrobn jším len ním
Z ploch urbanizovaného území jde p edevším o up esn ní zp sobu využívání ploch zaru ujícího uchování kulturních, p írodních i sociálních hodnot území. U ploch neurbanizovaného
území jde o vyjád ení zvláštností ve využívání r zných druh pozemk .
Podrobn jší len ní základních druh ploch akceptuje doporu enou metodiku MINIS pro
zpracování územních plán na území Kraje Vyso ina. íselných index ur ujících podtypy
ploch s rozdílným zp sobem využití je použito u typ ploch zem lských (NZ) a ploch technické infrastruktury (TI)
Rozd lení plochy typu NZ na podtyp NZ1 – orná p da a podtyp NZ2 – trvalé travní
porosty je zd vodn no tím, že se jedná o plochy odlišnými vlastnostmi jako je ekologická hodnota, erodovatelnost, estetické p sobení apod.).
íselný index u ploch typu TI zna í p íslušnost za ízení k druhu technické infrastruktury. D vodem je vzájemné odlišení r zných typ inženýrských sítí obsluhující
území obce i vyjád ení specifických požadavk na jejich umis ování v území.
2.5. Soulad s požadavky zvláštních právních p edpis a se stanovisky dot ených orgán podle
zvláštních právních p edpis , p ípadn s výsledkem ešení rozpor
Ochrana a bezpe nost státu
ešení územního plánu ani jeho d sledky nebudou dot eny nemovitosti ve vlastnictví ministerstva obrany R (MO R), na území obce se nenachází vojenské inženýrské sít .
V ešeném území se nachází:
vzdušný prostor pro létání v malých a p ízemních výškách, který protíná jihovýchodní k.ú. Zahradišt . ÚP zde neumis uje žádnou stavbu, za ízení ani neuvažuje
s žádnými innostmi, které jsou uvedeny ve vyjád ení MO R k návrhu ÚP Radostín
nad Oslavou
celé správní území obce Radostín nad Oslavou je vymezeným územím MO R ve
smyslu § 175 zák. . 183/2006 Sb.
všeobecn pro územní a stavební innost na správním území obce platí, že lze vydat
územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základ závazného stanoviska MO R pro
následné druhy výstavby:
výstavba nebytových objekt (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s kovovou konstrukcí apod.)
stavby vyza ující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátor , mobilních operátor , v trných elektráren apod.)
stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN
nové trasy pozemních komunikací, jejich p eložky, rekonstrukce, výstavba 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 trat , 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 15 m nad terénem pokud není výše uvedeno jinak
veškerá výstavba dotýkající se pozemk , s nimiž p ísluší hospoda it MO.
STUDIO P |

45

Územní plán Radostín nad Oslavou

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. Výstavbu v trných elektráren s výškou stožáru
nad 10 m nad terénem ÚP nep ipouští.
Územní plán Radostín nad Oslavou respektuje parametry p íslušné kategorie komunikací
etn ochranných pásem stávajícího i navrhovaného dopravního systému.
Na území obce nejsou v evidenci Policie R podzemní sd lovací a optické sít .
Požární ochrana
V sou asné dob je hasi ská technika SDH Radostín nad Oslavou uskladn na v prostorách
hasi ské zbrojnice p i silnici do obce Kn ževes. Jedná se o vyhovující za ízení s pot ebou b žné
údržby. Prov eny budou možnosti modernizace s p ípadným rozší ením o zasedací místnost.
Územní plán vytvá í p edpoklady a podmínky pro p ístup požární techniky k jednotlivým nemovitostem. Vodojem 2 x 250 m3 zajistí dostate nou zásobu pro krytí požární vody. ÚP rovn ž akceptuje víceú elovou nádrž v zastav ném území sídel. Odb rné místo požární vody není problém
ídit. Prodloužení vodovodního adu do nových zastavitelných ploch bude v dimenzích pot ebných pro dopravu požární vody.
Návrh ešení požadavk CO
Území obce není sou ástí zón havarijního plánování, území obce není potenciáln
zasažitelné haváriemi zdroj nebezpe ných i zdraví ohrožujících látek.
Ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události. Stálé úkryty se v území obce
nevyskytují. Z d vodu pozastavení výstavby stálých úkryt bude hlavní t žišt ukrytí
obyvatelstva v improvizovaných úkrytech.
V m stysi Radostín nad Oslavou m že zvláštní povode p edstavovat ohrožení pro
obyvatele. Zvláštní povode je povode zp sobená poruchou i havárií vodního díla
(VD). V p ípad m styse Radostín se jedná o VD Podvesník, VD Mat jovský rybník a
VD Veselský rybník. Zp sob ochrany území pod vodními díly p ed zvláštní povodní je
vypracován dle vodního zákona, krizového zákona a zákona o integrovaném záchranném
systému (opera ní plán pro zvláštní povodn ). Hranice rozlivu zvláštní povodn je
vyzna ena v koordina ním výkrese ÚP a v dopl ujícím výkrese zásobování vodou,
kanalizace. Protože území obce leží v dosahu zvláštní povodn výše uvedených t í
vodních d l, je pro itelnost územního plánu vyzna ena jen maximální hranice
potenciálního záplavového území. Vlastnící staveb (stávajících i budoucích) a pozemk
musí dbát, aby innostmi v území nebyly zhoršovány odtokové podmínky a ani pr
h
zvláštní povodn .
Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochran obyvatelstva p ed ú inky sv telného a
tepelného zá ení, pronikavou radiací, kontaminací radioaktivním prachem a proti tlakovým
ink m zbraní hromadného ni ení v p ípad nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a
v dob vále ného stavu v místech, kde nelze k ochran obyvatelstva využít stálých úkryt . IÚ se
navrhují v souladu s plánem ukrytí v dosažitelných vzdálenostech k zabezpe ení ukrytí
obyvatelstva, jemuž nelze poskytnout stálé úkryty.
Protiradia ní úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem, využitelný
za t ech krizových stav : nouzového stavu, stavu ohrožení státu a vále ného stavu.
ehled stávajících PRÚ-BS je evidován samosprávou obce na obecním ú ad Radostín nad
Oslavou. Požadovaná kapacita je p ibližn 1 m2 na osobu. Lze doporu it, aby nov budované
podsklepené objekty byly v zájmu majitel dom ešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám,
kladeným na improvizované úkryty. Dob hová vzdálenost pro úkryty je 500 m, což odpovídá
izochron dostupnosti 15 minut.
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Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování. Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva
navrhujeme využít prostory objektu ZŠ a MŠ. Pro nouzové ubytování osob navrhujeme
následující objekty a plochy - havárií nezasažené obytné domy i ostatní využitelné objekty.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci. Materiál CO byl z území
obce stažen. Dle sou asných znalostí se neuvažuje se z izováním nových sklad . Pro skladování
materiálu humanitární pomoci mohou být áste
využity vhodné prostory sokolovny.
Vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území
a zastavitelná území obce. Na území obce nejsou takovéto látky skladovány. Rovn ž územní
plán obce s umis ováním nebezpe ných látek na území obce neuvažuje, neuvažuje ani s jejich
úložišti.
Záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink
kontaminace, vzniklých p i mimo ádné události. Tyto práce zajiš uje a organizuje obecní ú ad
v sou innosti se sborem dobrovolných hasi za spolupráce s Hasi ským záchranným sborem
Kraje Vyso ina.
Ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území. Na území obce nejsou
tyto látky skladovány ani se s jejich skladováním v ešení územního plánu obce Radostín nad
Oslavou neuvažuje.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. Pitnou vodou bude
zásobena dovozem balené vody z cisteren pln ných ze zdroje Nížkov v množství 8,61 m3/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.
Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení. Nep ísluší ešit územním plánem.
Požadavky na dopravní sí . Hlavní dopravní sí v zastav ném a zastavitelném území
zaru uje nezavalitelnost tras pro pr jezd. Ší ka silnic a hlavních místních komunikací pro
pr jezdní sm ry spl uje minimální požadavek (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.
Místo pro dekontaminaci osob, p ípadn dekontaminaci kolových vozidel. Protože pro
zmín ný ú el posta uje zpevn ná (nejlépe betonová) plocha s oboustrann p ístupnou rampou
(p íjezd a odjezd) napojená na vodovod a odpad, bylo by nejvhodn jší pro tento ú el využít
plochy v areálu zem lské výroby s vazbou na p íslušná hygienická za ízení výrobních ploch.
V p ípad mimo ádné události (hrozby) bude postupováno dle schváleného Krizového
(Havarijního) plánu Kraje Vyso ina.
Soulad se stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis
Vyhodnocení stanovisek a p ipomínek s návrhem na vypo ádání je z ejmé z následující
tabulky a textu :
Dot ený orgán

ipomínky

Krajský ú ad
Kraje Vyso ina
Odbor ŽP a
zem
lství
Ochrana
írody a
krajiny

z hlediska zákona . 114/1992 Sb. ve zn ní pozd jších
edpis souhlasí s návrhem ÚP Radostín nad Oslavou.
Územní plán respektuje zájmy ochrany p írody dle zákona
. 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní
pozd jších p edpis , v p sobnosti Krajského ú adu Kraje
Vyso ina, odboru životního prost edí.

Stanovisko k
ástem
ným od

Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a
zem
lství, jako p íslušný správní orgán podle § 77a
odst. 4 písm. x) zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody

Komentá - návrh na vypo ádání
ipomínky

---------------
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spole ného
projednání
návrhu ÚP
Radostín nad
Oslavou

a krajiny, ve zn ní pozd jších p epis vydává stanovisko z
hlediska zájm chrán ných tímto zákonem:
Z hlediska zákonem chrán ných zájm se ud luje kladné
stanovisko k m
ným ástem návrhu
ÚP Radostín nad Oslavou..

Stanovisko
k ástem
ným od
ve ejného
projednání
Krajský
ú ad
Kraje Vyso ina
Odbor 0lesního
a
vodního
hospodá ství a
zem
lství

Z hlediska zákonem chrán ných zájm se ud luje kladné
stanovisko k m
ným ástem návrhu ÚP Radostín nad
Oslavou.

KRAJSKÝ
AD KRAJE
VYSO INA
Odbor
životního
prost edí
a
zem
lství
Vodní
hospodá ství
Krajský
ú ad
Kraje Vyso ina
Odbor dopravy
Krajský ú ad
Kraje Vyso ina
Odbor
život.prost edí
Ochrana ZPF

z hlediska zákona . 289/1995 Sb. ve zn ní pozd jších
edpis (lesní zákon) 1) Souhlasí s navrhovanými
zám ry, jejichž realizací dojde k dot ení pozemk
ur ených k pln ní funkcí lesa, a to:
s Plochou K7 (plochy vodní a vodohospodá ské, Plochou
Z19 a Z20 (plochy rekreace - plocha staveb pro rodinnou
rekreaci)
2) souhlasí s plochami Z7 (plocha – výroba a skladovánídrobná emeslná výroba), Z9 (výroba a skladování-drobná
emeslná výroba), Z10 (plocha zelen p írodního
charakteru), Z18 (plocha ob anského vybavení –
lovýchovná a sportovní za ízení), Z21 (plocha technické
infrastruktury OV Pavlov), P2 (plocha bydlení se
specifickým využitím – rekonstrukce zámku Zahradišt ),
K8 (plocha vodní a vodohospodá ská – rybník u sídla
Zahradišt ), u kterých je dot eno tzv. ochranné pásmo
lesa (pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa).
Krajský ú ad s t mito plochami souhlasí za spln ní
podmínky, že ve vzdálenosti do cca 25 m od okraje lesa (u
plochy Z9 do 13m) nebudou umis ovány krom oplocení
žádné stavby.
3) Krajský ad požaduje z podmínek pro využití ploch
lesních (NL) vypustit z vý tu p ípustného využití „stávající
plochy luk a pastvin, orné p dy i nelesní zele “, dále
krajský ú ad požaduje vypustit u ploch lesních z vý tu
podmín né p ípustného využití „cyklostezky“.
Krajský ú ad souhlasí s plochou K2 a plochou K6, které
jsou vymezeny pro zalesn ní a prohlášení za do pozemky
ur ené k pln ní funkcí lesa.
Vyjad ovat se k p edm tnému návrhu je v kompetenci
stského ú adu Ž ár nad Sázavou, odboru životního
prost edí.
Upozor ujeme pouze na skute nost, že záplavové území
významného vodního toku Oslava
etn vymezení aktivní zóny bylo stanoveno opat ením
obecné povahy, které vydal Krajský
ad Kraje Vyso ina, OŽPZ dne 16. 12. 2015 . j. KUJI
79061/2015, sp. zn. OŽPZ 1850/2015
PP-19. Toto opat ení nabylo ú innosti dne 2. 1. 2016.
Nemají p ipomínky

vzato na v domí

vzato na v domí

---------------

--------------P ipomínce se vyhovuje

ipomínce se vyhovuje – dochází
k celkové úprav zp sobu využití
lesních ploch.

vzato na v domí

ipomínce se vyhovuje, záplavové
území významného vodního toku
Oslava v etn aktivní zóny bude
v návrhu ÚP aktualizováno.

Z hlediska zákonem . 334/1992 Sb., ve zn ní pozd jších
edpis ud lují k návrhu ÚP Radostín nad Oslavou
kladné stanovisko k ploše
Z12, Z18 – t lovýchovná a sportovní za ízení, Z2, Z3 –
bydlení v rodinných domech, Z3, P2 – bydlení se
specifickým využitím – 1,31 ha, Z4, Z15, Z16 – zele soukromá a vyhrazená, Z5 – zele – ochranná a izola ní
Z6 – techn. Infrastruktura, Z7, Z9, Z17 – výroba a
skladování – drobná a emeslná výroba, Z7, Z9 – rozší ení
stávající pila ské výroby, Z17- varianta . 3 - plocha u
silnice do Pavlova, Z8 – rozší ení h bitova Z10 – plocha
zelen p írodního charakteru , Z11 – smíšené obytné –
venkovské, Z13 – ve ejného prostranství, Z14, P1 –
ob anská vybavenost ve ejného typu. Z14 - P1 – plocha
ur ená k výstavb Domu klidného stá í dle sociálního
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programu obce.
Z19, Z20 – stavba pro rodinnou rekreaci, Z21 – místo pro
realizaci
OV Pavlov, K1, 5, 7, 8 – vodní a
vodohospodá ské K2 – zalesn ní pozemku,K3 – ú elová
komunikace
K4 vodohospodá ská plocha, K6 – zalesn ní pozemku, K9
– ú elová komunikace
Stanovisko
k ástem
ným od
spole ného
projednání
návrhu ÚP
Radostín nad
Oslavou
Ochrana ZPF

Stanovisko
k ástem
ným od
ve ejného
projednání
návrhu ÚP
Radostín nad
Oslavou

Krajský
ú ad
Kraje Vyso ina

Soupis ástí ešení návrhu Územního plánu obce Radostín
nad Oslavou, které byly od
spole ného jednání (§ 50 stavebního zákona) zm
ny:
- V textové ásti definována kategorie Plochy zem
lské
(NZ2).
- Z3, plocha pro bydlení v rodinných domech, zmenšena z
2,91 ha na 2,49 ha z d vodu
áste ného využití.
- K5, plocha vodní a vodohospodá ská, zmenšena z 0,20
na 0,17 ha.
- Aktualizována textová ást.
Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a
zem
lství, jako p íslušný správní
orgán dle § 17a písmene a) zákona . 334/1992 Sb., o
ochran zem
lského p dního fondu ve
zn ní pozd jších p edpis , vydává stanovisko dle § 5 odst.
2 zákona:
Z hlediska zákonem chrán ných zájm se ud luje kladné
stanovisko k m
ným ástem návrhu
ÚP Radostín nad Oslavou.
Z hlediska zákonem chrán ných zájm se ud luje kladné
stanovisko k m
ným ástem návrhu ÚP Radostín nad
Oslavou.
Soupis ástí ešení návrhu Územního plánu obce Radostín
nad Oslavou, které byly od ve ejného projednání zm
ny:
- Z3, bydlení v rodinných domech - venkovské, plocha
zmenšena z 2,49 ha na 2,42 ha.
- Z8, ob anské vybavení - h bitovy, plocha zmenšena z
0,48 ha na 0,10 ha (h bitov již je v realizaci).
- Z22, výroba a skladování – zem
lská výroba, 0,34 ha
na p dách v I. t íd ochrany. Dostavba proluky v
zastav ném území pro rozší ení pot eb provozu
zem
lského areálu.
- Z23, zele p írodního charakteru, 0,15 ha nov
vymezená plocha pro pr chod lokálního ÚSES územím.
- Z24, výroba a skladování – se specifickým využitím, 0,18
ha na p dách v V. t íd ochrany. Nov vymezená plocha
ur ená k umožn ní rozmnožování a odchovu p vodních
druh pernaté zv e.
- Z25, zele soukromá a vyhrazená, 0,09 ha na p dách v I.
(0,01 ha) a V. t íd ochrany. Plocha zahrady p i vodní
ploše v krajin . - P3, výroba a skladování – drobná a
emeslná výroba, 0,47 ha nov vymezená plocha
estavby bez záboru ZPF.
- Stanoveny podmínky pro „Plochy výroby a skladování –
se specifickým využitím (VX)“
- Odklon n koridor územní rezervy R2 pro budoucí
umíst ní stavby p eložky silnice II/354
sm rem od obytného souboru Z3.
- Vypušt na územní rezerva R1 pro pokra ování obytného
souboru rodinných dom .
- Vymezena územní rezerva R4 pro rozvoj zem
lského
areálu.
- Zm na zp sobu vymezení pozemk p. . 2224 a 2229/2 v
k.ú. Radostín nad Oslavou z plochy ve ejné zelen (ZV) na
plochy drobné a emeslné výroby (VD).

vzato na v domí

vzato na v domí

V ešeném území se nenacházejí významné zdroje
zne iš ování.
Ze zdroj zne iš ování jsou nejpodstatn jší zdroje k
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Odbor
život.prost edí
Ochrana
odvzduší

Krajská
hygienická
stanice Kraje
Vyso ina

stský ú ad
ár nad
Sázavou odbor
životního
prost edí

vytáp ní budov, domácností a dále zdroje ze dvou
zem
lských areál . Významný posun v istot ovzduší
znamenala plynofikace obce
resp. sídla Radostín nad Oslavou, která vzhledem k
voln jším formám zastav ní byla provedena jako plošná.
Územní plán nebrání instalaci nízkoenergetických zdroj
na biomasu a tepelných erpadel ani instalaci solárních
termických kolektor v urbanizovaném území pro vlastní
spot ebu.
Ochrana ovzduší se od 1. 9. 2012 ídí novým zákonem .
201/2012 Sb., o ochran ovzduší. Pro p ípady výstavby
nových zdroj zne iš ujících ovzduší, pop . jejich
provozování platí pro jednotlivé investory nebo
provozovatele ze zákona povinnost vyžádat si souhlas
orgánu ochrany ovzduší. Jakýmikoliv zm nami nesmí být
dot eno obytné území obce. P i zpracování územn
plánovací dokumentace je nezbytné respektovat a
uplat ovat požadavky a opat ení ke zlepšení kvality
ovzduší, uvedené v Programu ke zlepšení kvality ovzduší
Kraje Vyso ina naposledy aktualizovaném v ervnu 2012.
i umís ování, stavbách a provozu stacionárních zdroj
zne iš ování ovzduší v p edm tných lokalitách, je nutné
spl ovat podmínky dané zákonem o ochran ovzduší
a jeho provád cími p edpisy a požádat p íslušný orgán
ochrany ovzduší o vydání závazného stanoviska i
povolení podle § 11 odst. 2 písm. b) až d) a § 11 odst. 3
zákona o ochran ovzduší.
Z pohledu orgánu ochrany ve ejného zdraví je prioritní
zajistit obyvatel m obce v objektech k trvalému bydlení a
na pozemcích k nim pat ících jejich bezpe né užívání bez
snižování úrovn kvality bydlení ve vztahu k obt žování
znými negativními faktory spojenými s inností lov ka.
Na základ posouzení zpracovaného návrhu ÚP z
hlediska zájmu na ochranu zdravých životních podmínek
obyvatel, ve smyslu zák. . 258/2000 Sb., o ochran
ve ejného zdraví v platném zn ní, lze s návrhem
územního plánu Radostín nad Oslavou souhlasit.
Vodní hospodá ství – z hlediska z. . 254/2001 Sb., o
vodách, ve zn ní pozd jších p edpis , souhlasí s návrhem
ÚP Radostín nad Oslavou bez p ipomínek
Zásobování vodou a likvidace odpadních vod je ešeno v
souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací, jehož
komplexní aktualizace byla schválena Zastupitelstvem
Kraje Vyso ina Jihlava dne 15.12.2015 usnesením .
0646/07/2015/ZK.
Do zájmového území zasahuje
záplavové území významného vodního toku Oslava, které
územní plán zohled uje a dále zohled uje i ochranné
pásmo Mostišt Zájmové území není za azeno v seznamu
lokalit pro akumulaci povrchových vod uvedených v
Generelu území chrán ných pro akumulaci povrchových
vod.
Odpadové hospodá ství–z hlediska zákona . 185/2001
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis souhlasí se systémem
nakládání s odpady, který je uveden v návrhu ÚP. Za ízení
ke sb ru nebo výkupu lze provozovat pouze na základ
rozhodnutí krajského ú adu
Ochrana p írody: z hlediska zákona . 114/1992 Sb.,
v platném zn ní bez p ipomínek
Ochrana ovzduší: Dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona .
201/2012 Sb., o ochran ovzduší, v platném zn ní,
vydává stanovisko k územnímu plánu a regula nímu plánu
obce v pr
hu jeho po izování Krajský ú ad Kraje
Vyso ina, odbor životního prost edí a zem
lství,
Státní správa les ochrana PUPFL – z hlediska zákona .
289/1995 Sb., souhlasíme s návrhem ÚP Radostín nad
Oslavou. V rozvojových plochách, které se dotýkají OP
lesa, požadujeme dodržet min. vzdálenost k umís ování
staveb 25m od okraje PUPFL. Výjimkou je rozvojová
plocha Z9 – rozší ení výrobních a skladovacích prostor

-----------

------------

Vzato na v domí

Vzato na v domí

Vzato na v domí

ipomínce se vyhovuje
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pily, kde pro umís ování staveb v OP lesa je stanovena
minimální vzdálenost od okraje PUPFL 13m.
V katastru místní ásti Zahradišt dochází k záboru
PUPFL -plocha K7 o vým e 0,79 ha, ale na této ploše se
ve skute nosti nachází rybník -bude do ešeno
v samostatném správním ízení. Dále plochy Z9, Z10, Z18,
Z21, P2 a K8 se nacházejí na pozemcích ve vzdálenosti
do 50m od okraje PUPFL, ale jsou v dostate né
vzdálenosti (30m od okraje PUPFL) i již byly ešeny
vydáním samostatného závazného stanoviska.
Ochrana zem
lského p dního fondu:
K vydání stanoviska je p íslušný Krajský ú ad Kraje
Vyso ina, odbor životního prost edí a zem
lství, dále
sd lujeme, že z hlediska ochrany ZPF je t eba umis ovat
plochy výstavby mimo pozemky v t íd ochrany I. a II. což
jsou p dy bonitn
nejcenn jší, respektovat sí
zem
lských ú elových komunikací, co nejmén
narušovat p vodní krajinu a její funkce a funk
využívat
území s ohledem na erozní ohrožení.

Vzato na v domí

Stanovisko
k ástem
ným od
ve ejného
projednání
návrhu ÚP
Radostín nad
Oslavou
Státní správa
les ochrana
PUPFL

K opakovanému ve ejnému projednání upraveného návrhu
obce Radostín n. O. nemáme p ipomínek.
Od vodn ní:
dle p edložené dokumentace ÚP obce Radostín n. O. v
rámci obnovy rybníka v rybni ní soustav v k.ú. Zahradišt
(plocha se zm nou v území K7) dochází k záboru 0,79 ha
lesa. Rybník se reáln v dané lokalit
nachází, jedná se o uvedení eviden ního stavu do souladu
se stavem skute ným. Samostatným problémem je
existence objekt individuální rekreace v jihovýchodním
cípu k.ú. Zahradišt . Dle údaj KN se jedná o zp sob
využití: lesní pozemek, na kterém je
budova. Dle terénního šet ení tyto budovy slouží jako
chaty k rodinné rekreaci. Návrhem na zm nu ve zp sobu
využití t chto ploch jsou dány možnosti na zajišt ní
skute ného stavu. Problematika se týká plochy se zm nou
v území Z19 (1 objekt) a Z20 (6 objekt ). Zde musí dojít k
trvalému odn tí PUPFL, jenž neplní fukci lesa. Do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa (krom výše uvedených
ploch) zasahují:
Plocha Z7 – okraj plochy ve vzdálenosti cca 35 m od
hranice lesa.
Plocha Z9 – plochu od lesa odd luje vodní náhon. Jde o
rozší ení pily – zejména skladování a manipulaci se
evem.
Plocha Z10 – zele
írodního charakteru – plocha ÚSES, cca 35 m od
hranice lesa.
Plocha Z18 – plocha pro sport a t lovýchovu – víceú elové
využití cca 30 m od hranice lesa.
Plocha Z21 – plocha pro OV Pavlov cca 20 m od hranice
lesa.
Plocha P2 – plocha p estavbou související s rekonstrukcí
zámku Zahradišt –p ímá vazba na hranici lesa.
Plocha K8 – rybník u sídla Zahradišt je v realizaci.
Pro plochy se zm nou v území ÚP Radostín n./O. platí
(krom pl. Z19, Z20 a K7), že do vzdálenosti 30 m od
okraje lesa nebude krom oplocení umis ována žádná
nadzemní stavba s výjimkou zastavitelné plochy Z3, u
které SSL již stanovil podmínky v samostatném závazném
stanovisku.

Vzato na v domí

Stanovisko
k ástem
ným od
ve ejného
projednání
návrhu ÚP

K opakovanému ve ejnému projednání upraveného návrhu
územního plánu dále sd lujeme, že z hlediska ochrany
ZPF souhlasíme s návrhem nov zastavitelných ploch
Z23, Z24, Z25. Nemáme p ipomínek k ploše p estavby P3
v k.ú. Zahradišt . Úprava územní rezervy R2 pro budoucí
umíst ní p eložky silnice je v souladu se zákonem

Vzato na v domí
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Radostín nad
Oslavou
Ochrana
zem
lského
dního fondu

334/1992 Sb. v platném zn ní o ochran ZPF. Zm na
využití pozemk p. . dle KN 2224 a 2229/2 v k.ú. Radostín
nad Oslavou se nedotkne pozemk náležejícího do
zem
lského p dního fondu, tak jak je
uvedeno v § 1, odst. 2,3, zákona . 334/1992 Sb. v
platném zn ní. U nov vymezené zm ny zastavitelné
plochy Z22 upozor ujeme, že je sou ástí užívaného
dního bloku a je zde t ída ochrany I., což jsou p dy
bonitn nejcenn jší, doporu ujeme tuto plochu umístit na
pozemky s horší (IV, V.) t ídou ochrany (vyhláška .
48/2011 Sb., o stanovení t íd ochrany).

Obvodní
bá ský
ú ad
pro území kraj
Libereckého a
Vyso ina
Ministerstvo
životního
prost edí R
editelství
silnic a dálnic
R
Ministerstvo
obrany -VUSS

Z hlediska zákona . 44/1988 Sb., ve zn ní pozd jších
edpis k návrhu ÚP Radostín nad Oslavou nemá
ipomínky

-----------

Z hlediska zákona . 44/1988 Sb., ve zn ní pozd jších
edpis k návrhu ÚP nemá p ipomínky

-----------

HZS
Kraje
Vyso ina

R – státní
energetická
inspekce
KRAJSKÝ
AD KRAJE
VYSO INA
Odbor
územního
plánování
a stavebního
ádu
Stanovisko k
návrhu
Územního
plánu Radostín
nad Oslavou
dle § 52, odst.
3 zákona .
183/2006 Sb.,
o územním
plánování a
stavebním ádu
(stavební
zákon), ve
zn ní
pozd jších
edpis

Nemají p ipomínky
----------Z hlediska zákona . 222/1999 Sb., k návrhu ÚP nemá
ipomínky, požadujeme respektovat parametry p íslušné
kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i
plánovaného dopravního systému
Z hlediska zákona . 133/1985 Sb., ve zn ní pozd jších
edpis k návrhu ÚP Radostín nad Oslavou nemá
ipomínky.
Požadujeme v souladu se zákonem . 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému a o zm
n kterých
zákon , ve smyslu § 20 písm. a) vyhlášky . 380/2002 Sb.,
k p íprav a provád ní úkol ochrany obyvatelstva
zapracovat do územního plánu opat ení na:
1. Ochranu území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé
zvláštní povodní. Požadujeme zapracování požadavk do
textové i grafické ásti územního plánu.
Z hlediska zákona . 406/2000 Sb., ve zn ní pozd jších
edpis k návrhu ÚP nemá p ipomínky.

----------Požadavky jsou v souvislostech a
podrobnostech, které náleží ešit
územnímu plánu zahrnuty do
grafické a textové grafické ásti
územního plánu

-----------

Dle ust. § 52, odst. 3 stavebního zákona uplat uje Krajský
ad Kraje Vyso ina, odbor územního
plánování a stavebního ádu (dále jen krajský ú ad), jako
nad ízený správní orgán na úseku
územního plánování, stanovisko k ástem ešení, které
byly od spole ného jednání zm
ny.
edevším bylo dopln no vyhodnocení souladu s Politikou
územního rozvoje eské republiky
ve zn ní Aktualizace . 1.
Krajský ú ad posoudil návrh ÚP Radostín nad Oslavou a
konstatuje, že ásti ešení, které byly od spole ného
jednání zm
ny neovlivní negativn koordinaci využití
území s ohledem na širší vztahy v území, soulad s
Politikou územního rozvoje eské republiky a rovn ž
soulad se Zásadami územního rozvoje Kraje Vyso ina,
který byl okomentován v posouzení návrhu ÚP
krajským ú adem .j.: KUJI 49465/2013, sp. zn. OUP
308/2013 Mal-2 ze dne 22. 8. 2013.

Vzato na v domí

Krajský ú ad nemá k návrhu ÚP Radostín nad Oslavou
žádné další požadavky.
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Ve ejné projednání návrhu územního plánu Radostín nad Oslavou
Z vyzvaných dot ených orgán uplatnilo svá stanoviska 7 dot ených orgán . Stanoviska
k ástem m ným od spole ného projednání návrhu územního plánu Radostín nad Oslavou
byla souhlasná. M stský ú ad Ž ár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, jako
po izovatel Územního plánu Radostín nad Oslavou dle § 6 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „stavební zákon“),
edložil dot eným orgán m a Krajskému ú adu Kraje Vyso ina, dle § 53 odst. 1 stavebního
zákona k uplatn ní stanoviska Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení p ipomínek
uplatn ných k návrhu Územního plánu Radostín nad Oslavou. Dle návrhu byla ke spole nému
jednání uplatn na jedna p ipomínka a k ve ejnému jednání bylo uplatn no 5 p ipomínek a dev t
námitek dot ených osob.
Krajský ú ad, odbor územního plánování a stavebního ádu, jako nad ízený správní orgán
na úseku územního plánování, na základ ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona k p edloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení p ipomínek uvádí následující: Návrh nebude mít vliv na zajišt ní koordinace využívání území s ohledem na širší územní
vztahy, návaznost na územní plány sousedních obcí, a rovn ž není v rozporu s politikou
územního rozvoje ve zn ní aktualizace . 1 schválené vládou dne 15. 4. 2015 (PÚR R).
Z hlediska souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vyso ina ve zn ní Aktualizace
. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina (dále též ZÚR KrV) nesouhlasíme s vypoádáním námitky . 9 z ve ejného projednání, ze kterého vyplývá za azení plochy do RI.
Území obce se nachází v krajin lesozem lské harmonické, ve které jsou mimo jiné v
ZÚR KrV stanoveny tyto zásady: rozvíjet cestovní ruch ve formách p íznivých pro udržitelný rozvoj, nep ipoušt t rozši ování a intenzifikaci chatových lokalit, rekrea ní za ízení
s vyšší kapacitou l žek p ipoušt t pouze na základ vyhodnocení únosnosti krajiny.
stský ú ad, odbor životního prost edí, ochrana p írody nesouhlasí s návrhem rozhodnutí o námitce .3. - za azení pozemk p. . 524, 510, 511 a 423/13 v k.ú. Radostín nad
Oslavou do ploch pro rozvoj podniku ZERAS a.s., tzn. do plochy zem lské. Pozemek
p. . 423/13 je sou ástí ÚSES – LBC Poul v rybník. Ostatní pozemky jsou od stávajícího
areálu spole nosti ZERAS a.s. odd leny lokálním biokoridorem a p ímo navazují na p írodní plochy podporující funkci biokoridoru v okolí Jedlového potoku.
stský ú ad, odbor životního prost edí Státní správa les – ochrana PUPFL: Upozor uje k p ipomínce . 2 , že se v plochách výroby a skladování -zem lská výroba nachází i
poz. p. . 543/1 v k. ú. Radostín n. O., který se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje
PUPFL . U námitky . 9 se jedná o poz. p. . 596/10 v k. ú. Radostín n. O., jenž se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje PUPFL U výše uvedených pozemk požadujeme neumis ovat stavby do vzdálenosti min. 30 m od okraje PUPFL. Neumis ování staveb do
vzdálenosti 30m od okraje PUPFL spo ívá v ochran budoucích nemovitostí proti p ípadným škodám zp sobených možným pádem d evin ze sousedních lesních pozemk .
Vzdálenost odstupu staveb od okraje lesního pozemku je zvolena tak, aby odpovídala absolutní bonitní výšce nejrozší en jší lesní d evin -smrku ztepilému v daném regionu. Z
hlediska zajiš ování ochrany zem lského p dního fondu sd lujeme následující: Požadavek za azení pozemk p. . 524, 510, 511 a 423/13 v k.ú. Radostín nad Oslavou do
ploch vhodných pro jako další rozvojové plochy spole nosti ZERAS a.s., - plochy zem lské výroby bylo vyhov no z hlediska ochrany ZPF jsou tyto plochy za azeny do bonitních t íd III. a V. dle vyhlášky . 48/2011 Sb., o stanovení t íd ochrany což jsou p dy s
nižší produk ní schopností, které je možno v rámci územního plánování využít pro výstavbu. V tomto výše uvedeném je možné návrh rozhodnutí akceptovat.
Opakované ve ejné projednání návrhu územního plánu Radostín nad Oslavou
Z vyzvaných dot ených orgán uplatnilo svá stanoviska 7 dot ených orgán . Stanoviska
k ástem m ným od spole ného projednání návrhu územního plánu Radostín nad Oslavou
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byla souhlasná. K opakovanému ve ejnému jednání o upraveném návrhu ÚP Radostín nad
Oslavou byly uplatn ny t i p ipomínky a dv námitky.
Krajský ú ad posoudil návrh ÚP a konstatuje, že v návrhu ÚP nebyly upraveny ásti
ešení, které by ovlivnily koordinaci využití území s ohledem na širší vztahy v území,
soulad s Politikou územního rozvoje eské republiky ve zn ní Aktualizace . 1 (PÚR
R) a rovn ž soulad se Zásadami územního rozvoje Kraje Vyso ina, ve zn ní Aktualizací . 1, který byl okomentován v posouzení návrhu ÚP krajským ú adem .j.: KUJI
49465/2013, sp. zn. OUP 308/2013 Mal-2 ze dne 22. 8. 2013 a soulad se Zásadami
územního rozvoje Kraje Vyso ina, ve zn ní Aktualizací . 2 a 3, který byl okomentován v posouzení návrhu ÚP krajským ú adem .j.: KUJI 47917/2016, sp. zn. OUP
308/2013 Mal-5 ze dne 19. 7. 2016.
Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor územního plánování a stavebního ádu jako nad ízený správní orgán na úseku územního plánování, po posouzení návrhu Územního
plánu Radostín nad Oslavou sd luje, že k p edloženému návrhu nemá žádné požadavky.
3.

Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí, jako p íslušný orgán ve svém
stanovisku k návrhu zadání územního plánu Radostín nad Oslavou .j. KUJI 49303/2012 OZP
1119/2006 ze dne 18.7.2012 vydal stanovisko orgánu ochrany p írody a krajiny:
S p edloženým návrhem zadání územního plánu Radostín nad Oslavou souhlasíme.
Upozor ujeme na existenci chrán ných jev v území:
nadregionální biokoridor 124 – „Špi ák -Ras ve “
nadregionální biocentrum 61 – „Ras ve “
írodní park Bohdalovsko
evidovaná lokalita ochrany p írody ZR009 „Kotlaský rybník“ - polní rybní ek s
hodnotnými litorály a p ilehlou vlhkou loukou
dálkový migra ní koridor
Krajský ú ad, OŽP, p íslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona ve smyslu § 45i odst. 1
zákona, zárove konstatoval, že ešení p edloženého návrhu zadání nebude mít významný vliv
na p íznivý stav p edm tu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo pta í
oblasti (Natura 2000).
Posuzování vliv na životní prost edí (SEA)
Stanovisko k návrhu zadání
Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí, jako p íslušný orgán dle § 22
písm. b) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí a o zm
n kterých souvisejících zákon ve zn ní pozd jších p edpis nepožaduje vyhodnocení vliv
návrhu zadání územního plánu Radostín nad Oslavou na životní prost edí. P edložený
návrh zadání územního plánu byl posouzen na základ kritérií uvedených v p íloze . 8
zákona a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vliv na životní prost edí. Zájmy ochrany životního prost edí a ve ejného zdraví lze prosadit standardními postupy
podle zvláštních p edpis .
Stanovisko k ve ejnému projednání
Krajský ú ad, odbor životního prost edí a zem lství k návrhu ÚP Radostín nad Oslavou
po ve ejném projednání vydal dne 6.2.2017, KUJI 10858/2017, OZP 1119/2006 stanovisko orgánu ochrany p írody a krajiny z hlediska zákona ve smyslu § 45i odst. 1 zákona,
ve kterém konstatuje, že ešení vyplývající z p edložené podstatné úpravy návrhu ÚP Radostín nad Oslavou nebude mít významný vliv na p íznivý stav p edm tu ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo pta í oblasti (Natura 2000). V ešeném území se tyto lokality nevyskytují. Vzhledem k charakteru navrhovaných zm n, vzdálenosti
nejbližších evropsky významných lokalit (nejbližší cca 1,5 - 2 km vzdušnou árou) a jejich p edm ochrany lze vylou it i dálkové vlivy na tyto lokality.
Stanovisko k úpravám po ve ejném projednání
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Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a zem lství, jako p íslušný orgán dle § 22 písm. b) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí a o
zm
n kterých souvisejících zákon ve zn ní pozd jších p edpis nepožaduje vyhodnocení vliv podstatné úpravy návrhu ÚP Radostín nad Oslavou po ve ejném projednání
na životní prost edí. P edložený upravený návrh územního plánu Radostín nad Oslavou
po ve ejném projednání byl posouzen na základ kritérií uvedených v p íloze . 8 zákona
a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vliv na životní prost edí. Zájmy
ochrany životního prost edí a ve ejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle
zvláštních p edpis . Podstatnými úpravami byly:
1. Zm na zp sobu vymezení parc. . 543/31 v k.ú. Radostín nad Oslavou, který se nachází
v zastav ném území, ze stabilizované plochy výroby zem lské VZ do zastavitelné
plochy výroby zem lské VZ. Nov je tak vymezena zastavitelná plocha Z22 jako
plocha výroby zem lské.
2. Zm na zp sobu vymezení pozemk parc.st. . 2/1 v k.ú. Zahradišt , který se nachází v
zastav ném území, z „plochy skladování (VK)“ na „plochy drobné a emeslné výroby
(VD)." Navrženo jako p estavbová plocha P3.
3. Zm na zp sobu vymezení pozemk parc. p. . 2224 a 2229/2 v k.ú. Radostín nad
Oslavou, které se nacházejí v zastav ném území, z „plochy ve ejné zelen (ZV)“ na
„plochy drobné a emeslné výroby (VD)."
4. Zm na zp sobu vymezení ásti pozemku parc. p. . 1419/6 v k.ú. Radostín nad
Oslavou. V návaznosti na zastavitelnou plochu Z23 byla vymezena zastavitelná plocha
Z24 jako plocha výroby specifické (VX), ur ená k umožn ní rozmnožování a odchovu
vodních druh pernaté zv e.
5. Zm na zp sobu vymezení pozemku p. . 1845/2 v k.ú. Radostín nad Oslavou, který se
nachází v nezastav ném území a je vymezen v plochách zem lských v kultu e trvalý
travní porost na plochu zelen soukromé a vyhrazené (ZS). Vymezena zastavitelná
plocha Z25.
6. Vypušt ní územní rezervy R1 pro pokra ování obytného souboru rodinných dom .
7. Koridor územní rezervy R2 pro budoucí umíst ní stavby p eložky sil. II/354 bude
odklon n sm rem severním od obytného souboru Z3.
8. Požadavek na p ípadný rozvoj podniku ZERAS a.s. bude ešen vymezením územní
rezervy R4 v požadované lokalit s tím, že je nezbytné akceptovat lokální ÚSES a
respektovat zásadu zachování obhospoda ovatelnosti ZPF.
9. Záplavové území významného vodního toku Oslava je aktualizováno, vyzna ena je
aktivní zóna záplavového území.
10. Vyzna eno je území zvláštní povodn - pr lomová vlna. V tomto území se nachází
zastavitelné plochy Z14, Z23 a Z24.
11. V návaznosti na zastav né území nové vymezená zastavitelná plocha Z23 jako plocha
zelen p írodního charakteru pro pr chod lokálního biokoridoru ÚSES.
4.

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 územního plánu na udržitelný rozvoj nebylo v zadání územního plánu
Radostín nad Oslavou uplatn no. Rovn ž nebylo uplatn no v dalších stanoviscích spojených s
podstatnými úpravami pro ve ejné jednání a po ve ejném jednání.
5.

Zpráva o vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území, obsahující základní informace
o výsledcích tohoto vyhodnocení v etn výsledku vyhodnocení vliv na životní
prost edí
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Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí ve svém stanovisku ze dne 18.07.
2012 ( . j. KUJI 49303/2012 OZP 1119/2006) sd lil, že p edložený návrh zadání byl posouzen
podle kriterií uvedených v p íloze . 8 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní
prost edí a ve ejného zdraví, a nebyla shledána nutnost komplexního posouzení vliv na životní
prost edí a ve ejného zdraví. Zájmy ochrany životního prost edí a ve ejného zdraví lze prosadit
standardními postupy podle zvláštních p edpis .
5.1. Vyhodnocení vliv ÚP na stav a vývoj území dle vybraných sledovaných jev obsažených
v ÚAP
Vybrány jsou základní jevy v území se vyskytující i území obce ovliv ující.
zastav né území – nov vymezeno dle komplexní novely stavebního zákona 183/2006 Sb.
s ú inností od 01.01.2013
plochy výroby – stávající plochy výroby a skladování jsou územn stabilizovány. Nové
plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba jsou vymezeny z hlediska
írodních, urbanistických a technických podmínek na snad nejp íhodn jších místech v obci.
Výrobní plochy eší zlepšení proporcionality mezi ubytovací a pracovištní kapacitou sídla.
plochy ob anského vybavení – jsou v obci Radostín nad Oslavou územn stabilizované,
jejich situování v návaznosti na p vodní zastav ní zajiš uje dobrou dostupnost. Velká ást
ob anského vybavení (školství, zdravotnictví apod.) slouží i pot ebám okolních obcí. Nové
plochy jsou vymezovány pro chyb jící ve ejnou vybavenost, plochy h iš a rozší ení
bitova
plochy k obnov a op tovnému využití znehodnoceného území – plocha p estavby je
vymezena pro výstavbu Domu klidného stá í v sídle Radostín n./O. a pro pot eby související
s revitalizací zámku Zahradišt
nemovitá kulturní památka pop . soubor v . ochranného pásma – jako právn definované
hodnoty území jsou jmenovit uvedeny a vyzna eny v územním plánu
významná stavební dominanta – jako dominantu pozitivn ovliv ující vizuální charakter
území je p edevším akceptována v ž u kostela sv. Bartolom je
oblast krajinného rázu a její charakteristika – koncepce územního lánu v plné mí e akceptuje
podmínky ochrany krajinného rázu oblasti krajinného rázu CZ0610-OB007 Ž árskoBohdalovsko
významný vyhlídkový bod – jmenovit jsou uvedeny v p írodních hodnotách s podmínkami
jejich zachování, s podmínkami zachování výhled
územní systém ekologické stability - zp esn n je nadregionální biokoridor ÚSES a
nadregionální biocentrum ÚSES, vymezen je ÚSES místního významu
památný strom – vyzna en je v grafické ásti ÚP a popsán je v textové ásti. Ochranné
pásmo nebylo vymezeno, vyplývá ze zákona
vodní zdroj povrchové vody v . ochranných pásem – na území obce zasahuje ochranné
pásmo vodního zdroje 2° vodárenské nádrže Mostišt . Režimy ochranného pásma ÚP
akceptuje.
zranitelná oblast – území obce je za azeno mezi zranitelné oblasti dle tzv. „nitrátové
sm rnice“
záplavové území – zd razn n je jeho ú el jako nezastavitelného území
technologický objekt odvád ní a išt ní odpadních vod v . ochranného pásma – akceptován
je požadavek na modernizaci stávající OV umož ující napojení obce Kn ževes. Navržena
je plocha v etn p ístupu k OV Pavlov pod hrází rybníka Podvesník, který je v k.ú. Pavlov
sí kanaliza ních stok v . ochranného pásma – akceptován je požadavek na rekonstrukci
stávajících kanaliza ních stok a dopln ní nových kanaliza ních stok reagujících na
rozvojové pot eby obce
vedení plynovodu v . ochranného a bezpe nostního pásma – ochranná i bezpe nostní pásma
VTL plynovodu nebudou zastav na
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silnice II. t ídy – ve volné krajin (mimo zastav né území) je akceptováno ochranné pásmo
v ší i 2 x 15 m. Územní plán vytvá í podmínky pro p ípadnou p eložku silnice II/354 jak
v k.ú. Radostín n./O., tak i v k.ú. Zahradišt
silnice III. t ídy – ve volné krajin (mimo zastav né území) je akceptováno ochranné pásmo
v ší i 2 x 15 m
ochranné pásmo h bitova – je vymezeno v rozsahu 100 m od obvodu h bitovní zdi
zastavitelné plochy – jsou vymezeny v rozsahu úm rném geografické poloze obce,
pot ebám, které zlepšují pom r mezi pracovištní a obytnou kapacitou území
5.2.

edpokládaný vliv ÚP na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, p íležitostí a
hrozeb v území
Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb ešeného území
Nár st hlukové zát že zvl. dopravou vede k vážným zdravotním problém m – zdrojem
hluku je sil. II/354. Územní plán v dosahu silnice neumis uje žádné nové objekty
citlivých funkcí (zde bydlení, sociální pé e). Vymezena je i územní rezerva pro stavbu
eložky sil. II/354 – dlouhodobý asový horizont).
Narušení krajinného rázu výstavbou nevhodných staveb – zcela jsou napln ny požadavky
Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina – oblast krajinného rázu CZ0610OB007 Ž ársko-Bohdalovsko, do které území obce spadá.
Nevratný zábor ZPF pro výstavbu nových objekt – ÚP prov il využití zastav ného
území, vymezil dv plochy p estavby, na kterých však nebylo možno uplatnit všechny
požadavky zadání ÚP. Proto byla p ekro ena hranice zastav ného území v rozsahu ploch
úm rných velikosti a významu obce.
Zarovnání lenitých lesních okraj snižuje podíl ekoton v krajin i estetickou hodnotu
krajiny – ÚP odolal tlaku na vyhlazování lenitých okraj lesa.
ípadné hospodá ské problémy dominantního zam stnavatele Ž as, a.s., se projeví
zásadním zp sobem na sociálních jistotách obyvatel a ekonomické situaci na území ORP
– z tohoto d vodu jsou stávající výrobní plochy v obci ur eny k modernizaci a širšímu
zp sobu využívání – kvalitativní rozvoj. ÚP p edpokládá i extenzivní rozvoj ploch
výroby a skladování, které budou schopné flexibiln reagovat na ekonomické zm ny
spole nosti.
Zvyšující se po et obyvatel v poproduktivním v ku m že vyvolat další problémy
v oblasti sociální zdravotní pé e – obec je dob e vybavena službami zdravotní pé e.
Vymezuje plochu pro objekt Domova klidného stá í. Umis ování staveb sociální a
zdravotní pé e je v rámci p ípustných i podmín
p ípustných aktivit i na jiných
plochách s rozdílným zp sobem využití.
Vliv na posílení slabých stránek ešeného území
Vysoký podíl zem lských ploch s provedeným odvodn ním – ÚP nenavrhuje nová
odvodn ní pozemk p dního fondu.
Zvýšená produkce sm sného komunálního odpadu – existuje reálná p edstava, že innost
navrženého sb rového dvora p inese další kvalitativní zm nu do t íd ní odpadu a tím
snížení produkce sm sného komunálního odpadu.
Narušení krajinného rázu venkovními díly technické infrastruktury – nová za ízení
technické infrastruktury výrazn vertikálního rozm ru ÚP na území obce neumis uje.
Nevyhovující druhová skladba les – zvyšování diverzity lesních spole enstev spolu
s požadavkem výsadby meliora ních d evin pat í do opat ení ÚP zvyšující p írodní
hodnoty území obce.
Tranzitní doprava vedená p es jádra sídel – p estože silnice II/354, která zprost edkovává
dopravní napojení širokého území na dálnici, není sou ástí Páte ní silni ní sít Kraje
Vyso ina, ÚP vymezuje územní rezervu pro p ípadnou realizaci stavby p eložky sil.
II/354.
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Nedostate ná kapacita sociálních a zdravotnických za ízení pro seniory – v ploše
estavby ÚP eší výstavbu objektu Domu klidného stá í, což lze považovat za dobrý
ísp vek k ešení sociální situace ob an v poproduktivním v ku.
Vliv na využití silných stránek a p íležitostí ešeného území
Vysoký podíl vodních ploch v území – ÚP akceptuje stávající vodní nádrže a vytvá í
edpoklady pro obnovu d íve zrušených nádrží, p ípadn navrhuje nádrže nové.
Na území obce se nenachází provozovaná skládka komunálního odpadu – uzav ená
skládka nebude otev ena, bude nadále monitorována. ÚP neuvažuje se z ízením nové
skládky na území obce.
Výskyt nadregionální, regionální i lokální úrovn ÚSES – ÚP zp es uje v ZÚR kraje
vymezené nadregionální prvky ÚSES a za le uje lokální ÚSES do celkové koncepce
ešení území obce. Regionální prvky ÚSES se na území obce nenachází.
U poloviny obcí je hodnota KES vyšší než 1. Tyto obce lze považovat z v tší ásti za
ekologicky stabilní – ešením ÚP nedojde k zásadnímu snížení KES. Mírné rozší ení
zastav ného území je kompenzováno zvýšením podílu ekostabiliza ních prvk na území
obce.
Sanace starých ekologických zát ží – skládka tuhého komunálního odpadu s 15 000 m3
odpadu byla rekultivována. Pro kontrolu vlivu skládky na podzemní vody je vybudován
monitorovací systém. ÚP žádné skládky na území obce nepovoluje.
Existence PRVKÚK Vyso ina – ešení ÚP akceptuje koncepci zásobování obce pitnou
vodou i zp sob odvád ní a likvidace splaškových vod.
Zlepšující se dopravní dostupnost krajského m sta resp. dálnice D1 – situace z stává
beze zm ny, nebo silnice II/354 není sou ástí Páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina. Pouze
iniciací ÚP se vymezuje koridor územní rezervy pro p eložku sil. II/354.
Podpora vytvá ení nových pracovních míst podporou zejména malých a st edních
podnik – ÚP p edpokládá kvalitativní zm ny stávajících výrobních ploch. Rozvojové
(zastavitelné plochy) jsou vymezeny pro výrobu a skladování – drobná a emeslná
výroba.
Vyšší zastoupení p edproduktivního obyvatelstva v porovnání s krajem i R – i pro
výhledové období je zajišt na dobrá dostupnost ob anského vybavení pom rn širokého
spektra, p ipraveny jsou podmínky pro únosný rozvoj výrobních ploch a ploch bydlení
v území v dosahu bývalého okresního m sta, dálnice D1 i rekrea ní krajiny.
Nadpr
rn vysoký podíl bydlení v RD – podmínky zadání ÚP vyžadují základní
pot eby bydlení ešit i pro budoucí období v rodinných domech, což ÚP akceptuje.
Krajina s nespo tem vynikajících vyhlídkových míst v . rozhledny Rosi ka – v ÚP jsou
ur eny podmínky pro zachování vyhlídkových míst. Za vhodných podmínek ÚP p ipouští
i výstavbu rozhleden (úm rné výšky p i zachování požadavk ochrany krajinného rázu).
Vytvo ení nových pracovních p íležitostí na území ORP – ešením ÚP jsou vytvo eny
územní podmínky pro vznik nových pracovních míst zvl. v II. a III. sektoru.
Vliv na stav a vývoj hodnot ešeného území
Ochrana a rozvoj hodnot je jedním z hlavních úkol územního plánu Radostín nad Oslavou.
Pln jsou akceptovány hodnoty mající právní ochranu, zohledn ny jsou hodnoty uvedené v ÚAP
ORP Ž ár nad Sázavou. ada hodnot byla identifikována v rámci dopl ujících pr zkum a
rozbor , následn uplatn na v zadání ÚP a p im eným zp sobem zapracována do koncepce ÚP.
Hodnoty území jsou znázorn ny v grafické ásti a popsány v textové ásti územního plánu.
Z ešení ÚP jsou z ejmé i podmínky pro ochranu a kultivaci hodnot i vznik nových hodnot.
Vyhodnocení d sledk ÚP na udržitelný rozvoj
Obec Radostín nad Oslavou je v ÚAP obce s rozší enou p sobností Ž ár nad Sázavou
za azena mezi obce s pozitivn hodnocenými t emi pilí i udržitelného rozvoje - soudržnost
spole enství, hospodá ský rozvoj a životní prost edí, tzn. kategorie obce 1.
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ešením územního plánu dochází k posílení ekonomické složky území (vymezení nových
zastavitelných ploch výroby a skladování apod.), navrženy jsou podmínky pro další r st sociální
složky území (plochy bydlení, ve ejné infrastruktury v . ve ejných prostranství). Do koncepce
územního plánu je integrována pé e o volnou krajinu, kam je t eba p inést nové lidské m ítko.
Zp esn n je ÚSES, r st zastav ného území nemá žádný nežádoucí dopad na rozsah vymezeného
migra
významného území.
sledná aplikace koncepce ÚP zabezpe í dlouhodob vyvážený rozvoj území, který bude
reprezentován p edevším kvalitativním rozvojem.
6. Vyhodnocení spln ní požadavk zadání územního plánu
Zadání ÚP bylo vypracováno v souladu s požadavky zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu ú inném k 31.12.2012 a obsahov odpovídalo p íloze . 6 k vyhlášce
. 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu
evidence územn plánovací innosti ú inné k 31.12.2012. Zadání ÚP upravené dle uplatn ných
požadavk a podn
bylo Zastupitelstvem obce Radostín nad Oslavou schváleno dne
20.09.2012. Územní plán Radostín nad Oslavou reaguje na fakt, že pro území Kraje Vyso ina
nabyla ú innosti Aktualizace ZÚR Kraje Vyso ina . 1 a od 01.01.2013 nabyl ú innost zák. .
350/2012 Sb. – komplexní novela stavebního zákona.
Územní plán Radostín nad Oslavou respektuje požadavky zadání ÚP následujícím zp sobem:
a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn plánovací dokumentace vydané
krajem, pop ípad z dalších širších územních vztah
Politika územního rozvoje R
Dokumentace ÚP je vyhotovena v souladu se zadáním ÚP tudíž i PÚR R. Politika
územního rozvoje R v etn Aktualizace . I PÚR R na území obce neumis uje žádné
zám ry a ne eší žádné problémy. Územní plán Radostín nad Oslavou je v souladu
s obecnými požadavky i prioritami rozvoje danými PÚR R ve zn ní Aktualizace . I.
Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina (ZÚR)
Územní plán napl uje požadavky ZÚR Kraje Vyso ina ve zn ní Aktualizace .1, 2, 3
respektuje zásady pro innosti v území a rozhodování o zm nách v území. Územním plánem
jsou respektovány priority územního plánování plynoucí ze ZÚR, napln ny jsou úkoly pro
územní plánování vyplývající ze ZÚR Kraje Vyso ina pro územní plán Radostín nad
Oslavou. Blíže viz. kap. C.1.5.
b) Požadavky na území vyplývající z územn analytických podklad
V ešení ÚP byly využity poznatky z druhé úplné aktualizace ÚAP, která byla provedena
k 31.12.2012. Územní plán akceptuje fakt, že obec dle metodiky rozboru udržitelného rozvoje
nadále pat í do kategorie 1 vyzna ující se vyvážeností t í pilí udržitelného rozvoje.
Podmínky zadání týkající se požadavk vyplývajících z ÚAP jsou územním plánem ešeny.
c) Požadavky na rozvoj území obce
Územní plán prov il využití zastav ného území i využití rozvojových ploch ÚPO z roku
2006. Nové vymezení zastavitelných ploch navazuje na zmín ný ÚPO p i respektování
rozvojového potenciálu obce v etn demografických trend . Rozvoj obce sm uje p edevším na
k.ú. Radostín nad Oslavou.
Podmínky tohoto bodu zadání ÚP jsou spln ny.
d) Požadavky na plošné a prostorové uspo ádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspo ádání krajiny)
Požadavky jsou spln ny. Podmínky prostorového uspo ádání jsou stanoveny tak, aby
umož ovaly pro obec ešení kvalitní, p ínosná a obecn prosp šná. Dochází ke zp esn ní
možnosti umis ování fotovoltaických lánk v urbanizovaném území.
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e) Požadavky na ešení ve ejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
Z d vodu stále se zvyšující dopravní zát že na silnici II/354 a s tím spojených problém p i
pr jezdu sídly vymezuje ÚP územní rezervu koridoru v ší i 100 m pro budoucí umíst ní stavby
eložky této silnice.
Na k.ú. Zahradišt zasahuje žlut zna ená turistická trasa.
Technická infrastruktura
Zdroje pitné vody nejsou omezujícím limitem popula ního ani hospodá ského rozvoje obce.
V oblasti išt ní splaškových vod je p edpokládaná intenzifikace OV pro sídlo Radostín,
individuáln bude p istupováno k likvidaci t chto vod v sídle Zahradišt . Zásobování obce
energiemi nepat í mezi slabé stránky obce ani ve výhledu.
Systém nakládání s odpady doznal zm n z d vodu pot eby situovat v zastav ném území sídla
Radostín nad Oslavou sb rný dv r. Umíst ní sb rného dvora do prostoru mezi zem lským
areálem a SPHM nenaruší koncepci územního plánu. Požadavky zadání jsou spln ny.
Ob anské vybavení
Stávající plochy ob anského vybavení jsou územn stabilizovány, nalezeno bylo místo pro
m klidného stá í, plochu pro kulturní a sportovní zázemí p i ve ejném prostranství na b ehu
Zn tíneckého potoka a pot ebná h išt . Vymezena je plocha pro p ípadné rozší ení h bitova.
Ve ejná prostranství
Zd razn na je nezbytnost obsluhy staveb ( astý p ípad u RD) dopravní a technickou
infrastrukturou z ve ejných prostranství a to nejen z hlediska urbanistických, ale i z d vod
vyhnutí se budoucím spor m ohledn zp ístupn ní nemovitosti.
f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty územní plán hodnotí a eší ve smyslu udržitelného
rozvoje. V souladu se záv ry ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou z hodnocení podmínek pro udržitelný
rozvoj se zam uje ÚP na zlepšení podmínek v oblasti soudržnosti spole enství obyvatel
(územní p íprava pro bydlení, revitalizace hlavních ve ejných prostranství apod.). Do ešení ÚP
jsou zahrnuty i hodnoty vyplývající ze ZÚR týkající se zvl. zachování ekologických hodnot
území, krajinného rázu i hodnot civiliza ních.
Vyhodnocení dot ení ZPF je provedeno dle aktuáln platného metodického pokynu.
Zastavitelné plochy vesm s využívají plochy prov ené platným územním plánem obce.
g) Požadavky na ve ejn prosp šné stavby, ve ejn prosp šná opat ení
Územní plán respektuje ve ejn prosp šná opat ení, která do území vstupují ze ZÚR Kraje
Vyso ina. Vlastní ešení ÚP nevyvolalo pot ebu navrhovat plochy pro vyvlast ovací ízení nebo
plochy pro omezení vlastnických práv i vymezovat plochy s p edkupním právem. Požadavky
zadání územního plánu jsou spln ny.
h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p edpis (nap . požadavky na ochranu
ve ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe nosti státu, ochrany ložisek a surovin,
geologické stavby území, ochrany p ed povodn mi a jinými rizikovými p írodními jevy)
Požadavky zadání územního plánu jsou spln ny.
Ochrana ve ejného zdraví
Požadavky ochrany ve ejného zdraví jsou akceptovány. V limitech využití území, které eší
ÚP jsou stanoveny podmínky využívání ploch rozdílného zp sobu využití, které jsou anebo
mohou být zdrojem hluku, vibrací i jiných škodlivin. Na území obce se nenachází železni ní
dráha ani silnice I. t ídy. Pro OV Pavlov na k.ú. Zahradišt je stanovena limitní hranice
negativních vliv 50 m od technologického za ízení, pro OV Radostín nad Oslavou je tato
limitní hranice ve vzdálenosti 150 m od technologického za ízení.
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Civilní ochrana a bezpe nost státu
Problematika civilní ochrany si nevyžádala pro sv j charakter vyhotovení grafické ásti,
zpracování textu je dosta ující. Podrobn jsou textov specifikovány požadavky MO R,
graficky znázornitelné jevy obsahuje výkresová ást od vodn ní ÚP (Koordina ní výkres a
dopl ující výkresy).
Ochrana ložisek a surovin, geologické podloží
Území bez ložisek surovin v geologické jednotce moldanubika – z hlediska ešení ÚP jde o
území bezproblémové.
Ochrana p ed povodn mi a jinými rizikovými jevy
Problematiku pronikání radonu z podloží lze ešit až v rámci územního ízení a ne prost edky
územního plánu. Problematika velkých vod je ešena v rozsahu, který je p íslušný ÚP.
Požární ochrana
ešena v rozsahu možností ÚP.
i) Požadavky a pokyny pro ešení hlavních st et zájm a problém v území
Požadavky zadání jsou spln ny s tím, že p estože ÚP uplat uje zásady studie Úprav návsi
v sídle Radostín nad Oslavou, je z ejmé, že se sílící intenzitou dopravy bude nadále zastav né
území tvo it vážnou dopravní závadu (obdobn platí i pro sídlo Zahradišt ). Aby n jakým v dob
zpracování ÚP neznámým zám rem nedošlo ke znemožn ní i ztížení realizace p evedení
tranzitní dopravy mimo zastav né území, vymezuje ÚP územní rezervu pro p eložku sil. II/354.
Fádní vzhled zem lsky využívané krajiny se nepoda ilo oživit novými vodními plochami
z d vodu nenalezení vhodných hrázových profil . Nicmén vhodn formulovaný zp sob
využívání ploch s rozdílným zp sobem využívání umož uje z izování rybník a mok ad i
v jiných k tomu p íhodných plochách.
j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch p estavby s ohledem na obnovu a
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose
Požadavky zadání ÚP jsou spln ny. Z vyšší územn plánovací dokumentace ani územn
plánovacích podklad nebyly na rozvoj sídelní struktury obce kladeny žádné mimo ádné
požadavky.
Zastavitelné plochy a plochy p estavby byly vymezovány v souladu s platnou legislativou v
rozsahu pot eb obce.
k) Požadavky na vymezení ploch a koridor , ve kterých bude uloženo prov ení zm n jejich
využití územní studií
Požadavky zadání ÚP jsou spln ny s tím, že koncepce ÚP si vyžádala prov ení zastavitelné
plochy Z17 územní studií. U zastavitelné plochy Z17 jde p edevším o svažitost terénu, dopravní
ístupnost plochy a pohledovou exponovanost plochy.
l) Požadavky na vymezení ploch a koridor , pro které budou podmínky pro rozhodování o
zm nách jejich využití stanoveny regula ním plánem
Pot eba vyhotovení regula ního plánu nebyla shledána.
m) Požadavky na vyhodnocení vliv ÚP na udržitelný rozvoj území, pokud dot ený orgán ve
svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vliv na
ŽP nebo pokud nevylou il významný vliv na evropsky významnou lokalitu i pta í oblast
Požadavky nebyly v zadání územního plánu uplatn ny.
n)

ípadný požadavek na zpracování konceptu, v etn požadavk na zpracování variant
Variantní ešení ani vyhotovení konceptu ÚP nebylo v zadání ÚP vyžadováno.
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o) Požadavky na uspo ádání obsahu konceptu a návrhu ÚP a na uspo ádání obsahu jejich
zd vodn ní s ohledem na charakter území a problémy k ešení v etn m ítek a po tu
vyhotovení
Požadavky jsou akceptovány, pro snazší pochopení problematiky technické infrastruktury je
od vodn ní ÚP rozší eno o dopl ující výkresy.
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty
7.1. Variantní ešení
Zadání územního plánu nepožadovalo ešení variant.
7.2. Urbanistická koncepce
Schéma urbanistické koncepce
Základní urbanistická koncepce vychází ze stávajícího plošného a prostorového uspo ádání
sídel v etn souvisejících drobných struktur osídlení. Koncepce územního plánu podporuje a
rozvíjí typické charaktery území, vymezuje území urbanizované a území p írodn krajinné.
Respektována je historická kvalita sídla, kostel s jednozna
definovaným jádrem sídla
Radostín nad Oslavou s dohledatelnými zbytky p vodního zastav ní. Vyzdvižen je význam
dosud nedocen né urbanistické kompozice zámku, hospodá ského dvora a navazující vodní
plochy v sídle Zahradišt . Pot ebnou úpravou se zjednodušením vyúst ní silnice III/35425 na sil.
II/354 dojde ke zvýrazn ní hlavního prostoru sídla Radostín nad Oslavou. Úprava ve ejného
prostranství na levém b ehu Zn tíneckého potoka (nad silnicí II/354) bude sm ovat
k polyfunk nímu využití plochy, jejíž víceú elovost vzroste dostavbou objektu ob anského
vybavení. D ležitým prvkem v kompozici sídla Radostín nad Oslavou je návrh ploch zelen
s funkcí optické a izola ní clony u zem lského areálu a v okrajové ásti obytného souboru Na
Záhonech. Situování významn jší plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba p i
západním okraji zastav ného území m že zmírnit disparitu mezi obytnou a pracovištní kapacitou
obce. Krom plochy k op tovnému využití znehodnoceného území u zámku a plochy pro
výstavbu malého h išt lze sídlo Zahradišt považovat za sídlo územn stabilizované.
Koncepce ploch se zm nou v území vytvá í podmínky pro kontinuální a harmonický rozvoj
území obce. Vymezené plochy stávající i rozvojové umož ují dostate nou pružnost jejich
využívání.
Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy bydlení v bytových domech (BH)
Na území sídla Radostín nad Oslavou jsou vymezeny ve dvou na sebe nenavazujících
lokalitách. Jedná se o bytové domy na územn stabilizovaných plochách. Zastavitelné plochy
pro tento typ bydlení nejsou vymezeny.
Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)
Tvo í d ležitou ást zastav ného území, která od druhé poloviny dvacátého století až
dosud byla realizována pro rodinné bydlení. P evládající formou jsou rodinné samostatn
stojící domy (u školy též adové rodinné domy). Na zastavitelných plochách je uvažováno
s rozvojem ploch pro výstavbu jednobytových rodinných dom . Zastavitelné plochy jsou
vymezeny pouze v k.ú. Radostín nad Oslavou.
Ozna ení
plochy
Z2
Z3

vým ra (ha)
plocha
plocha BV
0,12
0,12

po et byt
(odhad)
2

2,42

1,28

14

2,54

1,40

16

poznámka
0,87 ha tvo í pozemky PV
0,27 ha tvo í pozemky ZV

Plochy bydlení se specifickým využitím (BX)
V souvislosti s revitalizací zámku v Zahradišti pro trvalé bydlení se p edpokládá i
revitalizace p ilehlé plochy s chátrajícími a dlouhou dobu nevyužívanými hospodá skými
objekty bývalého Jednotného zem lského družstva Radostín. Plocha p estavby bude
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využita pro pot eby související s kvalitativn nadstandardním bydlení v historickém objektu i
obsluhou objektu dopravní p ípadn technickou infrastrukturou. Plošná velikost plochy
estavby P2 je 1,31 ha.
Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH)
Územn stabilizovaná plocha nacházející se v blízkosti levého b ehu Starozahradiš ského
rybníku v k.ú. Zahradišt . Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy pro tento typ
rekreace.
Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
V k.ú. Radostín nad Oslavou jsou plochy rodinné rekreace územn stabilizovány a nové
plochy (zastavitelné) zde nejsou ÚP vymezovány. V k.ú. Zahradišt jsou t i plochy staveb pro
rodinnou rekreaci sou ástí zastav ného území. Dalších sedm ploch je vymezeno sedmi
objekty individuální rekreace, které jsou v údajích KN za len ny mezi lesní pozemky, na
kterých je budova. Za azením t chto ploch do ploch návrhových zp sobu využití RI jsou
vytvo eny p edpoklady pro dosažení skute ného (reálného) stavu ve využívání ploch. Šest
díl ích ploch je zahrnuto pod plochou se zm nou v území Z20. Shodn bylo postupováno
v p ípad vymezení plochy se zm nou v území Z19, avšak zde jde jen o jednu plochu.
Plochy ob anského vybavení – ve ejná vybavenost (OV)
Jsou vymezeny pouze v jádrovém sídle (Radostín nad Oslavou). Krom ZŠ a sokolovny
se nachází sou asná ve ejná ob anská vybavenost v centrální ásti sídla.
obecní ú ad – jedná se velikostn o pln vyhovující za ízení s malými
provozovnami drobných služeb a obecními byty v podkroví. ešit problematiku
energetických úspor – zateplení, vým na oken
víceú elo vý d m – pom rn široké spektrum aktivit (od služeb restaura ních a
kavárenských až po školící prostory) se odehrává v objektu bývalé mate ské školy
u objektu obecního ú adu, za ízení vyhovující svému ú elu
mate ská a základní ško la – pln vyhovující za ízení, které se nachází v západní
ásti sídla
sokolovna – situovaná v jižní ásti sídla, slouží dnes p evážn kulturním ú el m.
Pot eba oprav fasády, vyhovuje i pro výhledové období
pošta – pln vyhovující za ízení ve spole ném objektu s prodejnou, objekt vhodn ji
za lenit do prostoru návsi (plochá st echa)
hasi ská zbro jnice – v dohledné dob se neuvažuje se zm nami, prov eny budou
možnosti modernizace s p ípadným rozší ením o spole enskou místnost pro cca 30
osob
zdravotní st edisko – velikostn dosta ující za ízení p i silnici do Kn ževsi. Objekt
vyžadující b žnou údržbu vyhoví i pro výhled. Zubní léka využívá samostatné
pracovišt v malém objektu u kostela, ani v tomto p ípad se nep edpokládají
zm ny. Soukromá ordinace spolu s lékárnou se nachází v p ízemí p estav né
usedlosti v jihovýchodním rohu návsi. Jde o pln vyhovující za ízení.
kostel – památkov chrán ný areál s ohradní zdí a samostatnou kostelní v ží
vyhovuje i pro výhledové pot eby
fara – situovaná v d ležité poloze na severní stran zastav ní centrálního prostoru.
Nep edpokládají se zm ny
Územní plán vymezuje dv nové plochy pro ob anskou vybavenost ve ejného charakteru.
Zastavitelná plocha Z14 (0,09 ha) je vymezena pro pot eby plnohodnotného a
mnohostranného využívání ve ejného prostranství na levém b ehu Zn tíneckého potoka.
Plocha p estavby P1 (0,18 ha) je vymezena pro výstavbu objektu domu klidného stá í
z d vodu ešení sociální situace starých spoluob an .
Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)
Stávající plochy h iš jsou vymezeny pouze v k.ú. Radostín nad Oslavou. Jedná se územn
stabilizované plochy:
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tenisové kurty – pln vyhovující plocha pro sport mezi rybníkem a adovými domy
h išt u školy – slouží pro organizovanou, neorganizovanou i školní t lovýchovu.
ÚP akceptuje požadavek na rozší ení sportovních ploch sm rem severním, kde lze
umístit i d tské hrací prvky. Jedná se o zastavitelnou plochu Z1.
Další zastavitelné plochy t lovýchovy a sportovního za ízení se umis uje na
rozhraní historického zastav ní Radostína nad Oslavou a izolovaných rodinných
dom p i bývalé záhumenní cest - zastavitelná plocha Z12. Rovn ž v sídle
Zahradišt , kde jakékoliv za ízení tohoto typu chybí, se umis uje plocha h išt .
Ozna ení
plochy
Z1
Z12
Z18

vým ra (ha)
plocha
plocha OS
0,28
0,28
0,04
0,04
0,05
0,05
0,37
0,37

poznámka
ÚP doporu uje ešit využití plochy v rámci celého komplexu h iš
up ednostnit požadavky na d tské h išt
preferovat víceú elové h išt

vodem vymezení nových ploch pro t lovýchovu a sport je neexistence tohoto za ízení
v sídle Zahradišt a kompletace za ízení v sídle Radostín nad Oslavou. Plochy slouží
k uspokojení p irozené touhy zvl. mladé generace po pohybu, hraní i sout žení.
Plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (OM)
Tento typ ploch se nachází jako územní stabilizovaná za ízení v sídle Radostín nad
Oslavou. Nová za ízení nejsou vymezována.
prodejna smíšeného zboží – spole ný objekt s poštou, vyhovující za ízení s plochou
st echou narušující prost edí centrálního prostoru
nákupní st edisko – nesoucí znaky doby svého vzniku (80. léta 20. století),
kapacitn p edimenzované za ízení s omezenými možnostmi dopravní obsluhy.
Prov it možnosti vhodn jšího za len ní objemové stavby do centrálního prostoru
moštárna – drobná stavba v okrajové poloze centrální zóny sídla - nep edpokládají
se zm ny
provozní objekt – u zem lského areálu, je polyfunk
využíván, vyhovuje i pro
výhled, b žná údržba je žádoucí
Plochy ob anského vybavení - h bitovy (OH)
vodní h bitov v m stysi byl v nedávné dob rozší en o další novou ást v etn zajišt ní
ístupové komunikace a výstavby pot ebného zázemí. Plocha h bitova tak vyhovuje
sou asným požadavk m. Pro možnost dalšího rozší ení h bitova územní plán navrhuje
zastavitelnou plochu Z8. Územní plán pro zachování symboliky místa navrhuje z ídit ve
vzdálenosti 100 m od obvodu h bitova formou rozhodnutí o ochranném pásmu (§ 88 zák. .
183/2006 Sb. v platném zn ní) ochranné pásmo, které by omezovalo innosti, které by
hrubým zp sobem narušovaly nezam nitelnou tvá území (stavby pokleslé architektonické
kvality, stavby bizardních tvar ) a svým provozem ohrožovaly pietu místa (no ní kluby
apod.).
Plochy ve ejných prostranství - ve ejná prostranství (PV) a ve ejná zele (ZV)
Ve ejná prostranství jsou voln p ístupné prostory pro obyvatele obce i návšt vníky obce.
Na území obce se neobjevuje asové omezení p ístupu. Jedná se p edevším o návesní a uli ní
prostory, p ší komunikace, plochy ve ejné zelen . Charakter utvá ení ve ejných prostranství
má zásadní vliv na chování lidí a utvá ení sociálního života v tomto prost edí.
PV jako plochy s významnou prostorotvornou a komunika ní funkcí zahrnující i
drobné plochy ve ejné zelen .
ZV jako d ležité plochy ve ejné zelen parkov upravené, které pro sv j význam
v prostoru sídla nemohou být sou ástí jiných typ ploch. V sídle Zahradišt není
tento typ ve ejného prostranství vymezen, v sídle Radostín nad Oslavou se jedná o
zele návesní, zele kolem tenisových kurt i ásti ploch zelen p i Zn tínském
potoce.
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Plochy ve ejných prostranství jsou plochami bu samostatn vymezenými anebo mohou
být i sou ástí jiných ploch s rozdílným zp sobem využití.
Zastavitelné plochy ve ejných prostranství samostatn vymezené:
Ozna ení
plochy
Z3

Z13

plocha PV

0,02
0,02

vým ra (ha)
plocha ZV
0,27

0,27

plocha
2,97

poznámka
je akceptováno ešení dokumentace k územnímu
ízení, navíc je zastavitelná ploch rozší ena o
pozemky ZV

0,02
2,99

Plochy smíšené obytné - venkovské (SV)
Jsou tvo eny vesm s p vodním zastav ním sídla a jeho samot. Jsou vesm s zastoupeny
rozsáhlými zem lskými usedlostmi historického jádra sídla Radostín nad Oslavou a
menšími domy na velkých parcelách v Zahradišti. A tyto plochy v minulosti jednozna
v sídlech p evažovaly, územní plán vytvá í nabídku pouze jedné plochy p i silnici do
Kn ževsi.
Ozna ení
plochy
Z11

vým ra (ha)
plocha
plocha SV
0,27

0,27

po et byt
(odhad)

poznámka

1

plochu lze využít i k rozší ení sousední plochy
stejného zp sobu využití

Plochy dopravní infrastruktury - silni ní doprava (DS)
Na území obce se nachází pouze v územn stabilizovaných plochách. Do územn
stabilizovaných ploch pat í i erpací stanice pohonných hmot na okraji sídla Radostín nad
Oslavou p ed zem lským areálem p i výjezdu ze sídla do Ostrova nad Oslavou a plochy
garáží nad rybníkem Benýšek. Územní plán zárove vymezuje územní rezervu koridoru pro
prov ení budoucího umíst ní stavby p eložky silnice II/354 – blíže viz. kap. C 2 a C 3.3.
Plochy technické infrastruktury - inženýrské sít - zásobování vodou (TI1), išt ní a
odvád ní odpadních vod (TI2), zásobování el. energií (TI3), provozování
elektronických komunikací (TI4), zásobování zemním plynem (TI5)
Zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozn související za ízení: plochy vodojem ,
plochy istíren odpadních vod, plochy trafostanic TS 22/0,4 kV, plochy za ízení
elektronických komunikací – stožáry GSM, plochy regula ních stanic VTL/STL plynovod .
Krom plochy pro OV Pavlov v k.ú. Zahradišt a jedné trafostanice TS 22/0,4 kV (je
sou ástí plochy výroby a skladování) se jedná o územn stabilizované plochy.
Plochy technické výroby - plochy a za ízení pro nakládání s odpady (TO)
Zahrnuje plochu sb rného dvora, který je umíst n mezi zem lským areálem a SPHM.
vodem jsou požadavky na kvalitativn lepší zp sob nakládání s odpady.
Plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba (VD), zem lská výroba
(VZ), plochy skladování (VK), energetika (VT), se specifickým využitím (VX)
Hospodá ský rozvoj je jednou z podmínek udržitelného rozvoje. V ÚP zaznamenávají
kvantitativní rozvoj plochy drobné a emeslné výroby, které jsou vymezeny na t ech
zastavitelných plochách vždy v k.ú. Radostín nad Oslavou a jedné plochy p estavby v k.ú.
Zahradišt .
Ozna ení
plochy
Z7
Z9
Z17
P3

vým ra (ha)
plocha
plocha VD
0,16
0,16
0,12
0,12
1,67
1,51
0,47
0,47
2,42
2,26

poznámka
úzká plocha v ochranném pásmu h bitova
plocha omezena záplavovým územím
0,16 ha plochy jsou pozemky ZO
plocha p estavby stávajícího hospodá ského dvora v Zahradišti
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Kvalitativní prom na se p edpokládá na plochách výroby zem lské (v sídle Radostín nad
Oslavou) a na plochách skladování v sídle Zahradišt . V sídle Radostín nad Oslavou je na
ploše vklín né do stávajícího zem lského areálu navržena zastavitelná plocha pro dopln ní
pot ebných provoz areálu. Plochy energetiky jsou zastoupeny dv ma plochami malých
vodních elektráren na vodním toku Oslava v k.ú. Radostín nad Oslavou.
i východním okraji sídla Radostín nad Oslavou je p i Zn tínském potoku navržena
plocha výroby se specifickým využitím ur ená k pot ebám rozmnožovaní a chovu pernaté
zv e a s tím spojených environmentálních aktivit.
Vymezením nových zastavitelných ploch m že dojít alespo k áste né diverzifikaci
hospodá ského potenciálu obce, který je dosud orientován p edevším na primární sektor.
Plochy zelen – soukromé a vyhrazené (ZS), ochranné a izola ní (ZO), p írodního
charakteru (ZP)
Zele je nezastupitelnou složkou životního prost edí, má jednozna
p íznivé ú inky
bioklimatické, estetické, ochranné a psychologické. Zele typu ZS je v ÚP jako samostatný
typ plochy vymezena jako zele soukromých zahrad (sad ), které mají pro kompozici území
ležitost p edevším z hlediska ochrany krajinného rázu. Mimo tyto samostatn vymezené
plochy je soukromá zele sou ástí ploch bydlení v rodinných domech, ploch smíšených
obytných i ploch bydlení se specifickým využitím. Zele vyhrazená je vždy sou ástí ploch
ob anského vybavení a ploch výroby a skladování. Zele typu ZO se projevuje jako
nedostate
zapojená ochranná zele kolem zem lského areálu. Tato zele vyžaduje
revitalizaci a pravidelnou údržbu. Nová plocha zelen ochranné vymezuje mezi plotem
zem lského areálu a silnicí II/354 (proti stávajícím objekt m chovu dojnic 2 x 400 ks).
Zele typu ZP je vymezena p i vodním toku Oslava p edevším z d vodu jejich p írod
blízkému stavu, který umož uje pr chod lokálního biokoridoru p i ece Oslav . Jako
návrhová plocha je pak vymezena pro zajišt ní pr chodu lokálního koridoru ÚSES p i
Zn tínském potoce v návaznosti na vymezenou zastavitelnou plochu výroby se specifickým
využitím.
Územní plán vymezuje následující nové plochy se zm nou v území:
Ozna ení
plochy
Z4
Z5
Z10
Z15
Z16
Z17
Z23
Z25

plocha ZS
0,09

vým ra (ha)
plocha ZO plocha ZP
0,52
0,20

0,52
0,27
0,16
0,15
0,09
0,97

0,68

0,35

poznámka
0,09
0,52
0,20
0,52
0,27
1,67
0,15
0,09
3,51

akceptovat podmínky provozovatele el.
vedení VN 22 kV
1,51 ha plochy jsou pozemky VD

Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
Viz. kap. C 3.7. Vodní plochy, vodní toky, stav povodí
Podmínky prostorového uspo ádání
Územní plán vytvá í základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje celého území obce.
Pro zachování, obnovu a kultivaci hodnot území stanoví ÚP podmínky (prvky) prostorového
uspo ádání, které jsou v podrobnosti p im ené územnímu plánu a které budou v len ny do
procesu rozhodování v území. Podmínky prostorového uspo ádání v etn podmínek ochrany
krajinného rázu jsou vyjád eny p edevším v textové ásti ÚP. Ve výkresové ásti ÚP omezen
s ohledem na rozlišovací schopnosti grafiky.
Stanovená kritéria a podmínky pro usm ování využívání území jsou nastaveny tak, aby
byly dostate
liberální a iniciovaly nalézání nových pro obec p ínosných ešení, avšak jsou
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dostate
ú inným a p ísným nástrojem k udržení kvality urbanisticko-architektonických
souvislostí.
Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení
Na rozvojových plochách bydlení v rodinných domech - venkovského (BV) je možno umístit
cca 16 bytových jednotek. Na ploše smíšené obytné venkovské (SV) je možno umístit jeden byt.
Na plochách bydlení se specifickým využitím lze umístit rovn ž 1 byt. Nové plochy bydlení
hromadného typu se nevymezují. Na disponibilních plochách zastav ného území je možno
v rámci samostatného územního rozhodování umístit max. 5 byt v rodinných domech.
Územní plán umož uje umístit cca 16 + 1 + 1 + 5 = 23 bytových jednotek.
Retrospektivní p ehled po tu byt a obyvatel s výhledovou prognózou:
Rok
po et obyvatel
po et b.j.
obyv./byt

1980
820
228
3,60

1991
773
248
3,12

2001
862
265
3,25

2012
922*
287**
3,21

výhled
1 000
310
3,23

*údaj k 01.01.2012 - SÚ
**údaj k 01.01.2012 - vlastní šet ení s využitím informací obce

Krom revitalizace zámku v Zahradišti je s rozvojem bydlení uvažováno jen v sídle Radostín
nad Oslavou. Po et obyvatel v Zahradišti se bude pohybovat na stávající úrovni tj. do 45 trvale
žijících osob.
7.3. Koncepce ve ejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
Silni ní doprava
Napojení obce na silni ní sí je popsáno v kap. C.1.2. Širší dopravní vztahy.
Silnice jsou územn stabilizovány. Úpravy silnic mimo zastav né území budou provád ny dle
zásad SN 736101 „Projektování silnic a dálnic“ v kategorii S 7,5/60 silnice II. t ídy a
v kategorii S 7,5/60(50) silnice III. t ídy. V souvisle zastav ném území se p ípadné úpravy
budou dít dle zásad SN 736110 „Projektování místních komunikací“ ve funk ní skupin B.
Silnice II. t ídy v zastav ném území má sb rný a obslužný charakter, doporu uje se proto na nich
prov it možnost tzv. dopravního zklidn ní. Komunikace funk ní skupiny B je a bude typu
dvoupruhové místní komunikace sm rov nerozd lené. Silnice III. t ídy v zastav ném území
jsou a nadále budou funk ní skupiny C typu dvoupruhové místní komunikace sm rov
nerozd lené. Prioritním úkolem na úseku dopravní infrastruktury je zp ehlednit a upravit
napojení sil. III/35425 na sil. II/354 v centrální ásti sídla Radostín nad Oslavou. Jde o problém
dopravního inženýrství a urbanistický. Protože na ešení problematiky pr jezdu tranzitní dopravy
po sil. II/354 zastav nou ástí obce nepanuje jednotný názor a sou asný stav je na hranici
únosnosti jak z pohledu bezpe nosti ú astník silni ního provozu, tak i nežádoucích dopad na
hygienu prost edí, byla v rámci ešení ÚP navržena územní rezerva koridoru pro budoucí
umíst ní stavby p eložky sil. II/354. Sí místních komunikací je tvo ena jednopruhovými
obousm rn pojížd nými komunikacemi. Nov jší zastav ní rodinnými domy je obsluhováno
dvoupruhovými obousm rnými místními komunikacemi. Územní plán nep edpokládá zásadní
zm ny.
Doprava v klidu
Je ešena pro stupe automobilizace 1:2,5. Každý nový byt musí mít minimáln jedno
odstavné stání na vl. pozemku. Požadavky na parkovací a odstavná stání u vybrané ob anské
vybavenosti a ploch výroby jsou z ejmé z tabulky grafické ásti od vodn ní ÚP. Užity jsou
doporu ené normové hodnoty dle l. 14.1.7 SN 736110. Po ty parkovacích stání bude nutno
u n kterých za ízení up esnit vzhledem k místním podmínkám (ZŠ, sokolovna apod.).
Na území obce je zjišt no na 16 garážových stání v adových garážích. P estože tato forma
odstavování motorových vozidel není optimální, umož uje územní plán dostavbu lokality
v rozsahu provedené parcelace - tj. 6 garáží.
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Ve ejná doprava
Nadále bude zajiš ována autobusovou dopravou. Autobusové zastávky, jejichž izochrony
dostupnosti jsou vyzna eny v grafické ásti od vodn ní ÚP, jsou vhodn rozmíst ny.
V souvislosti s požadavkem na úpravu návsi v Radostín nad Oslavou bude op t ešena
problematika autobusové zastávky, jejíž umíst ní v tomto prostoru je však nezpochybnitelné.
Autobusové zastávky budou prostupn upraveny dle zásad SN 736426 „Autobusové,
trolejbusové a tramvajové zastávky“ a lze je doplnit vhodnými p íst ešky.
Nemotorová doprava
Chyb jící chodníky kolem silnic (zvl. sil. II. t ídy) je t eba doplnit o chyb jící úseky. Situaci
v centrální ásti sídla Radostína nad Oslavou ešit v rámci úprav celého tohoto významného
prostoru. Cílovým stavem by m la být segregace p ší dopravy od dopravy motorové, v ad prvé
i sil. II/354. P ší stezky (ve ejná prostranství) umož ující zkrácení docházkových vzdáleností
je nutno ponechat, nov je ešeno p ší propojení budoucího Domu klidného stá í s ve ejným
prostranstvím u Zn tíneckého potoka. Rekrea ní doprava – viz. kap. C 1.2. ÚP vymezuje
nau nou stezku podél Zn tíneckého potoka – vesm s po pozemích v majetku obce.
Hospodá ská doprava
Je zajiš ována po silnicích, omezen po místních komunikacích, zem lská doprava navíc
využívá ú elových cest v krajin . Stávající sí ú elových cest je respektována. Vesm s se jedná
o polní cesty vedlejší v uspo ádání Pv 3/30. Zp sob využívání ploch zem lských i lesních
v ÚP umož uje v od vodn ných p ípadech ešit z izování obslužných komunikací i na t chto
plochách. Optimální formou je pak komplexní pozemková úprava.
Letecká, železni ní a vodní doprava
Tyto druhy dopravy se na území m sta nenachází.
Služby pro motoristy
Na pravé stran sil. II/354 p i výjezdu ze sídla Radostín nad Oslavou do Ž áru n./S. (p ed
bitovem) se nachází územn stabilizované za ízení SPHM. Další služby pro motoristy je
možno v obci ešit v rámci inností p ípustných ev. podmín
p ípustných na jiných plochách
k požadovaným ú el m p íhodných.
Hluková pásma
Údaje z celostátního s ítání dopravy z roku 2010 jsou k dispozici pro sil. II/354 – s ítací úsek
6-3476 (sídlo Radostín nad Oslavou ) a s ítací úseku 6-3477 pro sídlo Zahradišt . Sídlo
Zahradišt je ovliv ováno provozem na sil. III/35429 s nejbližším s ítacím úsekem 6-7250.
Intenzity dopravy
Silnice
II/354
III/35429

úsek
6-3476
6-3477
6-7250

TV
360
371
43

O
1 358
1 740
182

M
20
8
6

SV
1 738
2 119
231

poznámka
k.ú. Radostín nad Oslavou
k.ú. Zahradišt
k.ú. Zahradišt

Ani jedna ze zastavitelných ploch vyžadujících ochranu p ed nep íznivými vlivy hluku a
vibracemi se nenachází v p ímé blízkosti i návaznosti na tyto silnice.
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Pot eba zásobit obec Radostín nad Oslavou nezávadnou pitnou vodou byla poci ována velmi
dlouho. Otázka vybudování celoobcecního ve ejného vodovodu však od za átku narážela na
nejd ležit jší podmínku – nalezení vhodného vodního zdroje.
V roce 1972 bylo rozhodnuto vzhledem k dostatku vody ve vodovodní skupin Velké Mezi í
a okolí a z úpravny vody Mostišt , že by bylo možno využít zdroje podzemních vod z p vodního
zdroje ve ejného vodovodu pro m sto Velké Mezi í a to p ipojením na svodný ad z prameništ
Pavlov, který p echází sídlem Zahradišt sm rem na Olší a Velké Mezi í.
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Vydatnost zde zachycených zdroj p es 5 l/s zabezpe ovala dostatek vod pro možné p ipojení
i dalších obcí Ostrov n./O., Krásn ves a Kn ževes.
Stavba ve ejného vodovodu byla zahájena povolením stavby odborem VLHZ ONV Ž ár nad
Sáz. ze dne 23. íjna 1973 a ukon ena uvedením stavby do trvalého provozu dne 02.10.1978. V
dalších letech byla provád na výstavba dalších vodovodních ad podle pot eby rozvoje
zástavby v Radostín .
Odbo ka pro sídlo Radostín n./O. z ocelového potrubí DN 200 se nachází v km 2,207 na levé
stran komunikace Zahradišt – Pavlov. Zde ve vodom rné šacht je m en také pr tok vody na
vodojem Radostín, který je vybudován o obsahu 2 x 250 m3. Hladina vody ve vodojemu je na
kót max. 557,30 m n. m., min. 554,00 m n. m.
Na vodovodní síti je osazeno 37 ks podzemních hydrantu pro zabezpe ení dodávky požární
vody.
Celkem je p ipojeno na vodovod 820 obyvatel a pr
rné množství odebírané vody je 120
m3/den, max. 180 m3/den.
Sídlo Zahradišt má zajišt ný odb r pitné vody z výtokového stojanu v sídle, jehož provoz
zajiš uje správce vodovodu z finan ních prost edk obce.
Jinak zásobení užitkovou a provozní vodou jednotlivých objekt je zde ze starého
skupinového vodovodu z roku 1933, který byl p vodn vybudován pro zásobení velkostatku Fr.
Haracha. Zdrojem vody jsou dva zá ezy o celkové vydatnosti kolem 1,5 l/s, které jsou svedeny
do sb rné studny a vodojemu potrubím v délce 130 a 40 m Js 40 mm.
Ze sb rné studny jde voda do vodojemu, který má obsah 20 m3.
Zásobovací ad je z trub Js 50 mm v délce 573 m a 236 m až do zámku. Kone né ešení
edpokládá p ipojení sídla na Pavlovské prameništ skup. vodovodu Velké Mezi í a okolí.
Orienta ní výpo et pot eby vody
Radostín nad Oslavou
Po et obyvatel ve výhledu …..................... 955
Zvýšený po et osob v isté výrob …...... 50 zam stnanc
obyvatelstvo
Pr
rná pot eba vody
Maximální pot eba vody
Max.hodinová pot eba
p ír stek živnosti
Pot eba vody

Qp = 955 x 150 = 143 250 l/den
Qm = Qp x kd = 214 875 l/den
Qh = Qm x kh = 4,48 l/s

tj. 1,66 l/s
tj. 2,49 l/s

Qpz = 50 x 80 = 4 000 l/den
Qmz = 6 000 l/den
Qhz = 50 % Qmz /hod

tj. 0,05 l/s
tj. 0,07 l/s
tj. 0,83 l/s

Zahradišt
Pr
rná pot eba vody
Qp = 45 x 150 = 6 750 l/den
tj. 0,08 l/s
Max.pot eba vody
Qm = 6 750 x 1,5 = 10 125 l/den
tj. 0,12 l/s
Max.hodinová pot eba
Qh = 10 125 x 1,8 = 18 225 l/den tj. 0,21 l/s
ír stek obyvatel a pracovník v živnostech nem že podstatn ovlivnit dodávku vody ze
zdroj pitné vody m sta Velké Mezi í a okolí. Proto m žeme konstatovat, že dodávka pitné
vody je zajišt na pro rozvoj regionu.
Kanalizace a išt ní odpadních vod
Sou asn se stavbou vodárenské nádrže Mostišt , zabezpe ující surovou vodu pro úpravnu
vody Mostišt , která zásobuje skupinu obcí kolem m sta Velkého Mezi í a také p ívod vody do
ebí e, byla navržena i opat ení k zabezpe ení kvality této vody.
Jedním z t chto opat ení byla i výstavba jednotné kanalizace v obci Radostín n./O. s istírnou
odpadních vod. Tato kanalizace byla povolena ONV Velké Mezi í 18.10.1948 a uvedení do
provozu provedl KNV Jihlava dne 03.02.1960.
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Postupn byla kanalizace rozši ována a provád na rekonstrukce zastaralých stok v etn i
estavby istírny odpadních vod. Na sou asnou podobu išt ní bylo vydáno povolení ONV
ár n./S. ze dne 01.11.1990 a kolaudace stavby byla provedena rozhodnutím ze dne
09.03.1994.
Celková délka kanalizace je 6 982 m kde materiálem pro výstavbu jednotlivých stok je beton,
kamenina a PVC o profilech 300 - 500 mm. Kanalizace se skládá ze t í hlavních stok - A,B,C.
Na kanalizaci je vybudováno 7 ks odleh ovacích komor, 248 domovních p ípojek a jedna erpací
stanice.
Stoka A vede od OV po pravém b ehu eky Oslavy a Znetínského potoka, k íží silnicí na
Netín, a p echází Znetínský potok na levý b eh. Do stoky A ústí stoky A1 – A10.
Stoka B je vedena po pravém b ehu eky Oslavy a ve východní ásti, po silnici na Ostrov až k
zem lskému podniku. Do ní je zaúst n výtlak z erpací stanice S 1.
Stoka C odvod uje dv ulice rodinných domk u silnice na Ostrov n./O. proti ZP. Jsou
svedeny do erpací stanice S 1, která má výkon 16 l/s.
istírna odpadních vod je budována jako mechanicko-biologická s dlouhodobou aerobní
stanilizací kalu.
Kapacita istírny je na látkové zatížení BSK5 = 62,6 kg/den = 1 043 ekvivalentních obyvatel
Hydraulické zatížení je 359,2 m3/den , tj.4,15 l/s, Q max.deš ové = 16 l/s.
Množství a zne išt ní p išt ných vypoušt ných odpadních vod je dáno povolením
vodoprávního ú adu M Ú Ž ár nad Sázavou ze dne 05.11.2010 pod j. ŽP/1781/2010 s t mito
hodnotami:
Množství odpadních vod Qp = 7,3 l/s
v jakosti
CHSK
„p“
75 mg/l
BSK5
22
NL
25
N-NH4
12
s platností do 31.12.2015.

Qm = 16 l/s Q = 30 000 m3/m s.
„m“

140
30
30
20

Qr = 300 000 m3/rok

18 t/rok
6
6
3,6

V sídle Radostín n./O. PRVKÚK Vyso ina požaduje v návrhovém stavu provést intenzifikaci
OV na 1 300 EO se zm nou technologie išt ní odpadních vod. Zárove je uvažováno
s napojením kanaliza ní sít obce Kn ževes na OV Radostín n./O. P edpokládá se rekonstrukce
kanaliza ní sít v sídle. Nov vymezené zastavitelné plochy budou vybaveny oddílnou
kanalizací s tím, že srážkové vody budou maximáln uvád ny do vsaku na vlastním pozemku
anebo na tomto zadrženy s cílem minimalizace odvád ní deš ových vod do ve ejné kanaliza ní
sít .
Údaje o recipientu :
název recipientu
kategorie
Q355
správce toku

eka Oslava . km 77,250
významný vodní tok
90 l/s
Povodí Moravy, D eva ská 11, Brno, závod Dyje, provoz Nám

n./O.

V sídle Zahradišt žije nízký po et obyvatel a proto zde nebyla budována ve ejná kanalizace.
Ani Plán rozvoje vodovod a kanalizací Kraje Vyso ina neuvažuje s výstavbou kanalizace a
išt ním odpadních vod do budoucna.
Navrhuje se zde výstavba jímek na vyvážení. Splaškové vody budou soust ovány v
jímkách u jednotlivých nemovitostí. Alternativn je dána možnost ešit išt ní odpadních vod
formou domovních OV - s použitím schváleného typu išt ní.
Zásobování elektrickou energií
Obec je zásobována el. energií z primárního vzdušného el. vedení VN 22 kV . 340
z rozvodné soustavy E.ON R. Stav vedení je po p enosové i mechanické stránce dobrý. Na
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území obce se nachází 9 trafostanic. Všechny skupiny odb ratel v ešeném území jsou
zásobeny bu z distribu ních trafostanic (7 TS) anebo trafostanicemi jiných vlastník (2 TS).
ehled stávajících trafostanic:
Název trafostanice
Družstvo
U družstva
Hájenka
Domky
Obec
U potoka
Zahradišt
Kablo RS
Mlýn

vlastník
cizí
E.ON
E.ON
E.ON
E.ON
E.ON
E.ON
cizí
E.ON

typ. provedení
dvousloupová 2 x l
íhradová železná
jednosloupová l
dvousloupová 2 x l
dvousloupová 2 x l
dvousloupová 2 x l
dvousloupová D
íhradová železná
jednosloupová l

stáv. trafo (kVA)
400
250
160
400
400
400
250
250
160

k.ú.
Radostín nad Oslavou
Radostín nad Oslavou
Radostín nad Oslavou
Radostín nad Oslavou
Radostín nad Oslavou
Radostín nad Oslavou
Zahradišt
Zahradišt
Zahradišt

Uvažovaný p ír stek el. p íkonu v obci (orienta ní):
Druh výstavby
pl. bydlení v rod. domech - venkovské
pl. bydlení se specifickým využitím
pl. ob anského vybavení
pl. smíšené obytné - venkovské
pl. výroby a skladování - drobná a emeslná výroba

návrh ÚP
23 RD x 3,5 kW = 80,5 kW
5 kW
15 kW
4 kW
20 kW
124,5 kW

pozn.
. dostaveb
v zastav ném území
sídlo Zahradišt

Krom p ír stku el. p íkonu na ploše bydlení se specifickým využitím jde vždy o navýšení
odb ru v sídle Radostín nad Oslavou. Na území sídla Radostín nad Oslavou z stává zachován
dvoucestný zp sob zásobení energiemi tj. el. energie a zemní plyn, sídlo Zahradišt
plynofikování není a nebude. Na území obce není uvažováno s významn jším rozvojem el.
vytáp ní.
Reálná hodnota zatížení a celkového pot ebného p íkonu z distribu ních TS s ohledem
na soudobost mezi jednotlivými skupinami odb ru bude s velkou pravd podobností nižší než
v tabulce uvedená.
Koncepce zásobení obce spo ívá v maximálním respektování stávajících za ízení v etn
íslušných ochranných pásem. Distribu ní systém musí být schopen p enést požadovaný výkon
v dob p edpokládaného maxima p i dodržení všech pot eb hospodárnosti, spolehlivosti,
bezpe nosti i kvalit nap tí. Pot ebný p íkon lze zabezpe it p edevším ze stávajících trafostanic.
Transforma ní výkon možno navyšovat p ezbrojováním stávajících trafostanic i jejich
estavbou nap . TS Domky v souvislosti s obytným souborem RD Na Záhonech. P esto je
možno v rámci využití ploch pro výrobu a skladování p i silnici do Pavlova ešit výstavbu nové
trafostanice.
Není uvažována výstavba v trných elektráren. Fotovoltaická za ízení nelze umis ovat mimo
urbanizovanou ást obce, jejich p ípustnost v zastav ném území je p i spln ní pat ných
podmínek možná. Na ece Oslav ÚP akceptuje innost malých vodních elektráren.
Územím m sta neprochází žádné vedení VVN ani ZVN a ani se s t mito i obdobnými
stavbami na území obce neuvažuje.
Zásobování zemním plynem
Od roku 1993 je sídlo Radostín nad Oslavou plynofikováno STL rozvody plynu. Regula ní
stanice VTL/STL 1 200 m3/hod byla vybudována p i místní komunikaci do Kotlas na
severozápadním okraji sídla. Regula ní stanice je na VTL plynovod DN 300, který protíná území
obce, p ipojena VTL p ípojkou DN 100.
Plynovodní p ípojky má vybudováno cca 70 % domácností. Z plynofikovaných domácností
odebírá zemní plyn na 75 % t chto domácností. Plynofikována je v tšina maloodb ratel (sk. D)
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i velkoodb ratel (sk. E). V sou asné dob odb ry zemního plynu nedosahují p edpokládaných
(projektovaných) hodnot.
Koncepce ÚP sm uje k napojení rozvojových lokalit na STL plynovodní sí . V nových
lokalitách se p edpokládá s 75 % plynofikací domácností, tzn. pln plynofikovaných domácností
ve výhledu p ibude 23 x 0,75 = 17 domácností v rodinných domech.
Nár st odb ru ZP na nových rozvojových plochách (orienta ní)
Skupina
obyvatelstvo skupina C
pl. smíšené obytné - venkovské
pl. výroby a skladování – drobná a emeslná výr.
pl. ob anského vybavení

m3/hod.
17 x 2,6 = 44
7
18
15
84

m3/rok
17 x 3 000 = 51 000
18 000
25 000
30 000
124 000

Vypo tený p edpokládaný odb r nebude realizován ihned, napl ování zám
bude postupné.
Reálné možnosti st edotlakých rozvod i kapacitu regula ní stanice VTL/STL je t eba ov it
epo tem sít .
Územní plán respektuje ochranná a bezpe nostní pásma plynárenských za ízení v etn
katodové ochrany VTL plynovodu.
Zásobování teplem
Významný posun v istot ovzduší znamenala plynofikace obce resp. sídla Radostín nad
Oslavou, která vzhledem k voln jším formám zastav ní byla provedena jako plošná. Velký po et
domácností (viz. p edchozí) je plynofikováno a zatím i zemním plynem topí. Zemní plyn
využívají k vytáp ní i všechny významn jší zdroje tepla (škola, obecní ú ad, sokolovna, firma
Zeras a.s. apod.). Používání netradi ních - obnovitelných zdroj zatím nenašlo v obci velkou
odezvu, naopak s rostoucími cenami ušlechtilých paliv lze zaznamenat zvyšující se zájem o tuhá
paliva.
V oblasti novostaveb je podporována výstavba budov zejména pro bydlení spl ující pasivní
energetický standard. ÚP nebrání instalaci nízkoenergetických zdroj na biomasu a tepelných
erpadel ani instalaci solárn termických kolektor v urbanizovaném území pro vlastní spot ebu.
Nadále bude využíváno individuálních zdroj tepla, protože struktura zastav ní obou sídel
neumož uje využít výhody centrálního zásobování teplem.
Elektronické komunika ní za ízení
Územní plán zohled uje podzemní telekomunika ní kabely na území obce. Rozvojové
zám ry obce neovlivní innost elektronických za ízení A R, ani telekomunika ního stožáru na
kót 564,9 m n. m.. P íjem televizního signálu nadále bude zajiš ován individuáln
instalovanými anténami.
Podmínky uspo ádání inž. sítí
Nové inženýrské sít budou vedeny pod ve ejnými plochami (nap . zelené pásy
i komunikacích), u stávajících pozemk zatížených b emenem sítí tech. infrastruktury vytvo it
edpoklady pro jejich p evod do majetku obce. Rozvody a trasy, resp. celkové ešení, bude
up esn no v podrobn jší dokumentaci územn plánovací i oborové. Žádoucí je slu ování sítí
technické infrastruktury do obslužných koridor .
Dopl ující výkresy
Jsou vyhotoveny zejména pro objasn ní koncepce ešení územního plánu na úseku dopravy
a technické infrastruktury a pro lepší orientaci uživatele ÚP v problematice této ásti územního
plánu.
Nakládání s odpady
Systém nakládání s odpady vykazuje dobrou úrove se znatelným trendem postupného
poklesu produkce odpad s dobrou mírou separace. Odvoz odpadu zajiš uje odborn zp sobilá
firma v pravidelných intervalech. Odvoz nebezpe ného odpadu je organizován ú adem obce 2 x
ro , odvoz obstarává rovn ž odborn zp sobilá firma. V rámci dalšího zkvalit ování nakládání
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s odpady je v prostoru mezi zem lským areálem a SPHM v sídle Radostín nad Oslavou
umíst na plocha pro sb rný dv r.
V k.ú. Radostín nad Oslavou vlevo p ed lesním masívem p i výjezdu ze sídla sm rem
k Ostrovu nad Oslavou se nachází rekultivovaná skládka odpad . Ke kontrole vlivu skládky na
kvalitu podzemních vod je vybudován monitorovací systém. Územní plán neuvažuje na území
obce s otev ením skládky odpad .
7.4.

írodní hodnoty, utvá ení prostoru krajiny
írodní hodnoty, prostupnost krajiny
Na území obce Radostín nad Oslavou se nenachází žádná kategorie zvlášt chrán ných
území. Na katastrálním území Zahradišt (jeho západní okraj) nepatrn zasahuje hranice
írodního parku Bohdalovsko. Kotlaský rybník( k.ú. Radostín n./O.) je zahrnut mezi lokality
zvlášt chrán ných druh . U kostela sv. Bartolom je se nachází dv zákonem chrán né lípy
malolisté.
Památné stromy lokalita zvl. chrán ných druh jsou územním plánem akceptovány a jsou
grafickou zna kou vyzna eny ve výkresové ásti od vodn ní ÚP. ešení ÚP akceptuje další
zákonem chrán ná území a prvky utvá ející hodnoty a typický vzhled krajiny – významné
krajinné prvky (lesy, vodní toky, údolní nivy apod.). Na území obce se nenachází registrovaný
významný krajinný prvek.
Mimo zmín né hodnoty mající právní ochranu, jsou územním plánem chrán ny a
kultivovány hodnoty p ispívající ke stabilit a biodiverzit krajiny (terénní reliéf, zasazení sídla
do krajiny, silueta sídla, ochrana krajinných horizont , pohledov mimo ádn exponovaných
území, lenité okraje les , solitérní vzrostlá zele , pietní místa aj.).
Územní plán Radostín nad Oslavou usm uje vlivy lov ka na krajinu a krajinné prost edí
izp sobením se místním podmínkám. Jsou respektovány p ítomné znaky mající zejména
rozm r p írodní, kulturní a historický. Znaky pozitivní jsou chrán ny, znaky negativní, které jsou
vnímány jako obecn nep ijatelné, jsou ešením ÚP vylou eny anebo alespo potla eny (nap .
rekonstrukcí izola ní zelen u hospodá ského areálu zem lského st ediska).
Území obce Radostín nad Oslavou s výjimkou blízkého okolí sídel spadá do migra
významného území. Prostupnost krajiny je zachována, lze ji považovat za únosnou. Výstavba
nových ú elových cest bude prov ena v pot ebné komplexní pozemkové úprav . Biologická
prostupnost krajiny bude posílena realizací ÚSES.
Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití
Plochy zem lské (NZ1, NZ2)
Samostatn jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek pro p evažující zem lské
využití. Tyto plochy jsou v podmínkách územního plánu tvo eny p edevším kulturou orná p da
(NZ1) a kulturou trvalý travní porost (NZ2). Protože rozvojové pot eby obce nebylo možno
uspokojit uvnit zastav ného území, p estože se využívá i plochy p estavby, bylo t eba p istoupit
k p ekro ení zastav ného území (více viz. kap. C 8.).
Plochy lesní (NL)
Samostatn jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek s p evažujícím využitím
pozemk pro les. V rámci návrhu územního plánu jsou plochy lesa stabilizovány. Územní plán
navrhuje k zalesn ní dva pozemky v návaznosti na sídlo Radostín nad Oslavou, které vyplynuly
z dopl ujících pr zkum a rozbor .
Plochy smíšené nezastav ného území - p írodní (NSp)
Vymezeny jsou na plochách se zájmy ochrany p írody i je žádoucí tyto zájmy na vymezených
plochách uplat ovat. Takto ur ené plochy p ízniv kultivují krajinu a v tšinou zabezpe ují lepší
propustnost krajiny p edevším biologickou.
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Plochy smíšené nezastav ného území - vodohospodá ské (NSv)
Plochy staveb i opat ení zajiš ující ochranu území p ed zaplavováním zastav ného území
extravilánovými vodami a dalšími negativními jevy zp sobenými p edevším projevy vodní eroze.
Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
viz. kap. C 3.7. Vodní plochy, vodní toky, stav povodí
Územní systém ekologické stability
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP NR-R ÚSES R (MMR R a
MŽP R 1996), ZÚR Kraje Vyso ina, Generelu MÚSES pro okres Ž ár nad Sázavou (Ageris,
Brno 2002), Územní plán obce Radostín nad Oslavou (Studio P, Ž ár nad Sázavou 2006).
Celé území se nachází v bioregionu 1.50 Velkomezi ský.
Nadregionální a regionální ÚSES
Do jihovýchodního cípu k.ú. Zahradišt zasahuje nadregionální biocentrum NRBC 61 Ras ve
(funk ní, antropicky mírn podmín né, reprezentativní, heterogenní, kombinované, lesní, travinné,
vodní, konektivní, centrální). S nadregionálním biocentrem NRBC 55 Špi ák je propojeno nadregionálním biokoridorem NRBK 124 (funk ní, antropicky mírn podmín ný, heterogenní, kombinovaný, lesní, travinný, k ovinný, souvislý, modální), který prochází v jižní ásti území obce.
- Místní (lokální) ÚSES
Lokální prvky ÚSES jsou na území obce zastoupeny mezifilní i hydrofilní adou. Hydrofilní
prvky ÚSES se rozkládají podél vodního toku Oslava, Jedlového, Zn tíneckého, Pavlovského
potoka a bezejmenného potoka, na kterém je v k.ú. Zahradišt vytvo ena soustava rybník .
Mezofilní v tev prochází lesními porosty v severní ásti území obce, další v tev prostupuje
podél západní hranice území a ústí do nadregionálního biokoridoru NRBK 124 Špi ák –
Ras ve . P evážn mezofilní adu reprezentují také lokální biocentra vložená v nadregionálním
biokoridoru ÚSES.
tšina prvk ÚSES je funk ních a áste
funk ních. Mezi nefunk ní prvky ÚSES spadá
ást lokálního biokoridoru procházející v odsunuté poloze podél Zn tíneckého potoka a
sm ující do lokálního biocentra LBC U Benýšku.
7.5.

Vodní plochy, vodní toky, stav povodí
Vodní plochy a toky
Území obce pat í do povodí významného vodního tou Oslava – ísla hydrologického po adí
4-16-02-010 až 015 a 4-16-02-017 až 018. Správcem významného vodního toku Oslava a
ostatních drobných vodních tok na území obce je Povodí Moravy, s.p. závod Dyje, provoz
Nám
nad Oslavou. Záplavové území pro vodní tok Oslava bylo stanoveno Krajským ú adem
Kraje Vyso ina dne 18.06.2004, .j. KUJI 6396/2004, KUJIP007IQS3. Územní plán záplavové
území akceptuje a neumis uje zde žádné nové stavby. Hydrologické a morfologické pom ry
území, které se nachází nad severozápadním okrajem sídla Radostín nad Oslavou (p i místní
komunikaci do Kotlas) zp sobují zaplavování zastav ného území pod areálem školy se všemi
negativními d sledky. V souladu s požadavky zadání ÚP jsou principy navržených
protipovod ových opat ení za len ní do koncepce ÚP.
Pro pot eby údržby vodote í jsou respektovány manipula ní pruhy v ší i 8 m od b ehové
hrany vodních tok .
Na území obce se nachází mnoho rybník . Vodní nádrže slouží p edevším pro akumulaci vod
i chov ryb.
k.ú. Radostín nad Oslavou
Název VN
Jedlový rybník
Kotlaský rybník
Dvo ák v rybník
Dvo ák v rybník
Dvo ák v rybník

parcela .

vým ra (m2)

1009
1064
905
1116
881/2

40 145
34 974
3 561
1 942
4 154

poznámka
funk ní lok. biocentrum
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Valent v rybník
Prokop v rybník
Vopršálek
Benýšek
Koste v rybník
Pešk v rybník

861
8 010
764/2, st. 422/1
6 399; 555
1269
16 980
lokální funk ní biocentrum
1421
5 852
1778/2, 1729/2, 1752/3
5 061; 36; 10
1844
852
13 791; 204;
365/1, 365/2, 365/3,
2 999; 3 650; 74;
365/5, 365/4, 365/6,
392; 500; 172;
365/7, 365/8, 365/9,
365/10, 365/11, 365/12, 998; 150; 350; 8; v dosahu obchvatu sil. II/354
365/13, 365/14, 365/15, 846; 1 225; 120;
365/16, 365/17, 365/17, 120; 59; 15; 28; 1
945
365/18, 365/19, 365/20
355/1, 356/2, 356/3,
5 841; 396; 20; 14;
355/3, 355/2, 355/4
57; 33
607/1
7 024
lokální funk ní biocentrum
2096/3
2 358

Velký radostínský rybník

Poul v rybník
Poul v rybník
V pekle

k.ú. Zahradišt
parcela .
vým ra (m2)
poznámka
Nadýma
54
14 082
Spurný
70
10 592
Rozb hlo
72
18 868
Starozahradiš ský rybník
101
15 547
Podstatzky-Lichtenstein v ryb.
106/4
9 264
František
106/3
15 663
funk ní lokální biocentrum
Alice
106/2
7 540
funk ní lokální biocentrum
Špitálský rybník
11
18 553
42/1, st. 52, 42/3,
7 841; 1 540; 457;
Makový rybník
funk ní lokální biocentrum
42/2, 42/5, 42/4
1 386; 157; 703
Ústecký rybník
110/3
7 034
Pozn.: V dopl ujícím výkrese O5 Zásobování vodou, kanalizace jsou pojmenovány nejvýznamn jší rybníky.
Název VN

Územní plán v k.ú. Radostín nad Oslavou vymezuje novou vodní plochu pod Poulovým
rybníkem (mezi zem lským areálem a ekou Oslavou). V k.ú. Zahradišt mezi
Starozahradiš ským rybníkem a rybníkem František je vymezena nová vodní plocha.
V návaznosti na zastav né území Zahradišt je ve stavb rybník s názvem Zahradišt .
Ozn. plochy
K1
K5
K7
K8

vým ra (ha)

k.ú.

1,07
0,17
0,79
0,57
2,60

Radostín nad Oslavou
Radostín nad Oslavou
Zahradišt
Zahradišt

poznámka
sou ást lokálního biocentra ÚSES
sou ást lokálního biokoridoru ÚSES
sou ást lokálního biokoridoru ÚSES

Eroze
Významn se projevuje na dlouhých svazích orné p dy severozápadn od sídla Radostín nad
Oslavou. Vodní eroze se projevuje odnosem zem lské p dy a jejím ukládáním a depozicí
v zastav né ásti sídla (viz. p edchozí). Krom protipovod ových opat ení je t eba ešit p inu
tohoto jevu, což p edstavuje zkrácení délky svah uplatn ním vhodných agrotechnických
postup , dopln ním prvk rozptýlené zelen v etn zodpov dného p ístupu ve využívání území.
V ostatních ástech obce lze vysta it s b žnými agrotechnickými a organiza ními opat eními.
Konkrétní opat ení budou specifikována p i komplexní pozemkové úprav , kterou je t eba na
území obce zahájit.
Odvodn ní pozemk
Provedené odvodn ní je vyzna eno v grafické ásti od vodn ní územního plánu. S novými
investicemi tohoto charakteru územní plán neuvažuje.
STUDIO P |

75

Územní plán Radostín nad Oslavou

Zranitelné oblasti
Celé správní území obce Radostín nad Oslavou dle Na ízení vlády R . 262/2012 Sb. o
stanovení zranitelných oblastí a ak ním programu pat í do zranitelných oblastí. Cílem tohoto
na ízení je snížit zne išt ní vod zp sobených dusi nany ze zem lských zdroj . Požadovaná
agroenvironmentální opat ení za ú elem snížení nitrát nejsou v rozporu s ešením územního
plánu.
7.6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
Území obce je len no dle stávajícího nebo požadovaného zp sobu využití na plochy
s rozdílným zp sobem využití. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití je znázorn no
v grafické ásti ÚP barevnou plochou se šrafou a písemnými znaky. V textové ásti ÚP jsou pak
stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch s ur ením p evažujícího (hlavního) ú elu
využití, p ípustného využití, nep ípustného využití, pop ípad i podmín
p ípustného využití.
ípustné využití znamená optimální využití plochy, podmín
p ípustné využití zna í
využití plochy p ípustnou inností nenarušující funkci území jako celku a které jsou slu itelné
s hlavním využitím plochy. Nep ípustné využití znamená zakázaný zp sob využívání i využití.
Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití jsou od sebe odd leny hranicí. Tuto hranici je
nutno považovat za hranici p im enou podrobnosti zpracování ÚP, m ítku mapového podkladu
a technickému provedení mapového podkladu a návrhu ÚP. Hranici je možno úm rn zp es ovat
v rámci zpracování regula ního plánu, územní studie, eventueln v rámci procesu územního
rozhodování. Tímto však nesmí být narušena urbanistická koncepce rozvoje území obce.
Dosavadní zp sob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému využití plochy
s rozdílným zp sobem využití dle ÚP lze trp t, pokud není narušen ve ejný zájem (§132, odst. 3,
zák. . 351/2012 Sb.) a zde provád né innosti nepoškozují ŽP nad p ípustnou míru.
7.7. Limity využití území
Limity vstupující do územního plánu
Územní jednotky
k.ú. Radostín nad Oslavou + k.ú. Zahradišt = správní území obce
správního území obce = ešené územním plánem
Ochrana technické a dopravní infrastruktury
silnice II. t ídy
silnice III. t ídy
rozhledové trojúhelníky
nadzemní vedení VN 22 kV

15 m od osy na ob strany mimo ZÚ
15 m od osy na ob strany mimo ZÚ
dle konkrétního p ípadu
7 m od krajního vodi e na ob strany (zák.
. 458/2000 Sb. ve zn ní pozd jších zm n a zák.
. 222/1997 Sb.)
10 m od krajního vodi e na ob strany (vl. na ízení
80/1957 Sb.)
TS 22/0,4 kVA stožárové
viz nadzemní vedení VN
STL plynovody v . p ípojek v ZÚ
1 m na ob strany od povrchu plynovodu
ostatní plynovody a p ípojky
4 m na ob strany od povrchu plynovodu
technologické objekty
4 m na všechny strany od p dorysu
bezp. pásmo VTL plynu do DN 100 15 m na ob strany od povrchu plynovodu
bezp. pásmo VTL plynu nad DN 250 40 m na ob strany od povrchu plynovodu
bezp. pásmo regul. stanice VTL/STL 10 m na všechny strany od p dorysu
bezp. pásmo SKO - anod. uzemn ní
100 m od uzemn ní (volná krajina)
kanaliza ní stoka do DN 500 mm
1,5 m na ob strany od vn jšího líce potrubí
kanaliza ní stoka nad DN 500 mm
2,5 m na ob strany od vn jšího líce potrubí
vodovodní ád do DN 500 mm
1,5 m na ob strany od vn jšího líce potrubí
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vodovodní ád nad DN 500 mm
2,5 m na ob strany od vn jšího líce potrubí
u vodovodních ad nebo kanaliza ních stok na ø 200 mm v . s úrovní dna v hloubce > 2,5
m pod upraveným terénem se vzdálenost od vn jšího líce potrubí zvyšuje o 1 m
telekom. kabel podzemní
1,5 m od povrchu na ob strany
Ochrana podzemních a povrchových vod
PHO vod. zdroje 1° a 2°
OP vod. zdroje 2° vod. nádrže
Mostišt
OP vodojemu
záplavové území eky Oslavy
provozní pásmo vodote í
zranitelná oblast
území zvláštní povodn

není vyhlášeno, soukr. studny Zahradišt
rozh. Krajského ú adu Kraje Vyso ina .j.
KUJI 2038/2004 OLVHZ KUJI0071NKS
z 30.09.2004
5 m od objektu
KrÚ Vyso ina .j. KUJI 6396/2004 OVLHZ
KUJIP0071QS3 ze dne 18.06.2004
8 m od b ehové hrany
celé území obce (na . vl. R 262/2012 Sb.)
krizové ízení HZS Kraje Vyso ina z 31.06.2016

Ochrana kulturních hodnot
nemovité kulturní památky
ochranné pásmo h bitova
archeologické zájmy
vále né hroby

r. . 30456/7-4379 kostel sv. Bartolom je
r. .13970/7-4382 k íž (Šibeni ní vrch)
100 m od obvodu
viz. § 22 a 23 zák. . 20/1987 Sb. v platném zn ní
zák. . 122/2004 Sb. v platném zn ní
památník ob tem I. sv. v.)

Ochrana p írodních hodnot a ŽP
významné krajinné prvky
ochranné pásmo lesa
írodní park Bohdalovsko
památný strom
ochranné pásmo památného stromu
(zák. . 114/1992 Sb. v platném zn ní)
Hygiena prost edí
OP zem lského areálu

§ 3 odst. b) zák. . 114/1992 Sb. v platném zn ní
50 m od okraje PUPFL
na ízení OkÚ ve Ž e nad Sázavou .2/01 (malá
ást k.ú. Zahradišt )
skupina dvou lip malolistých u kostela
10 x pr
r stromu m ený ve výšce 130 cm

stavební povolení na objekty 2 x 400 dojnic
podpo ené EIA

Zájmy MO R
prostor let v malých a p ízemních
výškách
vymezené území
(§ 175 zák. . 350/2012 Sb.)
ležité limity ur ené územním plánem
Ochrana p írodních hodnot
prvky ÚSES

evidovaná lokalita ochrany p írody

viz. grafický zákres (jihovýchodní cíp k.ú.
Zahradišt )
celé správní území obce

obecn nezastavitelné plochy (podmín
lze
ipustit stavby technické i dopravní
infrastruktury – liniové, nerovnob žné s prvkem
ÚSES, stavby vodohospodá ské a stavby ŽP)
Kotlaský rybník
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ochrana krajinného rázu
ochrana ZPF
Ochrana podzemních a povrchových vod
vodní plochy a toky

zastavitelná území
Ochrana kulturních hodnot
identita sídla
výška zástavby
antropogenní dominanta
drobné artefakty
Hygiena prost edí
pl. smíšené obytné - venkovské (SV)
pl. výroby a skladování - drobná
a emeslná výroba (VD)
pl. výroby a skladování - zem lská
výroba (VZ) - plochy mimo v EIA
stanovené OP
pl. výroby a skladování - plochy
skladování (VK)
pl. tech. infrastruktury - pl. a za ízení
pro nakládání s odpady (TO)
pl. OV Radostín n./O
pl. OV Pavlov

ur ená koncepcí ÚP
vyhodnocení dot ení ZPF je obsahem ÚP
do 8 m od b ehové hrany zákaz výstavby objekt
(podmín
lze p ipustit stavby technické a dopr.
Infrastruktury liniové, stavbu vodohospodá skou,
ípadn stavbu pro ŽP i vhodné oplocení)
uplatnit významný podíl vsakování a zadržení
deš ových vod
respektovat charakter a p dorys zastav ní sídel
nep ekro it danou p evládající hladinu zastav ní
ž kostela sv. Bartolom je
respektovat stávají výtvarná díla v krajin volné
i urbanizované
po hranicích vymezené plochy
po hranicích vymezené plochy
po hranicích vymezené plochy

po hranicích vymezené plochy
po hranicích vymezené plochy
limitní hranice negativních vliv 150 m od
technologického za ízení
limitní hranice negativních vliv 50 m od
technologického za ízení

7.8. 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
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
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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
koeficient zastav né plochy – podíl z celkové plochy stavebního pozemku, který bude
ípustné zastav t nadzemními ástmi staveb
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
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)
netovární výroba - výroba, která neprodukuje velké množství výrobk a nespot ebovává
velké množství surovin, výroba s nízkými nároky na dopravu.
8.

Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch
Zastav né území bylo vymezeno ke dni 17.02.2017. Zastav nému území dominují co do
plošného rozsahu dominují t i druhy ploch:
plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV) – druhá pol. 20. století až dodnes
plochy smíšené obytné venkovské (SV) – p vodní (historické) zastav ní sídla
plochy výroby a skladování zem lská výroba (VZ) – východní okraj sídla
ležité zastoupení v zastav ném území mají plochy ob anského vybavení zastoupené druhy
OV, OM, OS a OH, a plochy ve ejných prostranství, které jsou zastoupeny druhem ploch PV a
ZV. Zadání územního plánu požaduje zastavitelné plochy vymezit s ohledem na potenciál území,
míru využití zastav ného území a na p edpokládané demografické trendy.
V souvislosti s ešením ÚP byly prov eny možnosti využití zastav ného území a byly
nalezeny t i plochy vhodné k op tovnému využití. V sídle Radostín nad Oslavou jde o plochu
druhu OV, v sídle Zahradišt o plochu druhu BX a VD. V rámci ploch zastav ného území, ploch
bydlení v rod. domech venkovského typu je možno na disponibilních plochách umístit cca 5
bytových jednotek v p ti rodinných domech. Umíst ní t chto dom bude ešeno samostatným
postupem v rámci územního ízení. Další intenzifikace zastav ní by narušila pom r zastav ného
a nezastav ného území v sídlech, což by se negativn projevilo v potla ení tradi ních znak
prostorového uspo ádání, historické hodnoty a obrazu sídla v krajin .
Z kapitoly C.3.2. Urbanistická koncepce – K zabezpe ení pot eb na úseku bydlení plyne
pot eba vymezení zastavitelných ploch pro 21 rodinných dom a pro jeden byt na plochách
smíšených obytných - venkovských. Zmi ovaný po et byt v etn 5 byt v rámci zastav ného
území zabezpe í podmínky pro dosažení popula ní velikosti obce ve výhledu 1 000 obyvatel.
Tento po et obyvatel umož uje v sídle (spolu se spádujícími obcemi) základní funkci stávající
ve ejné infrastruktury. Pro jeden rodinný d m se uvažuje max. velkost parcely 1 200 m2 a min.
150 m2 p íslušejícího ve ejného prostranství. Pro 21 rodinných dom se jedná o celkovou
pot ebnou plochu 21 x 1 350 m2 = 28 350 m2 ~ 2,84 ha.
V ÚP vymezené zastavitelné plochy Z2 a Z3 vykazují celkovou vým ru 2,54 ha, což je o
0,30 ha mén než pot eba rodinných dom vypo tená. Samostatn je t eba posuzovat plochu
bydlení p ináležející k zámku v Zahradišti, který je upravován pro trvalé bydlení. Jedná se o
revitalizaci i souvisejícího území, které bylo v dob kolektivizace zem lské výroby
znehodnoceno dnes již opušt nými chátrajícími a zchátralými objekty živo išné výroby.
Plochy výroby jsou vymezeny z d vodu nedostate ných možností pro rozvoj hospodá ského
potenciálu v obci a zlepšení pom ru mezi ubytovací a pracovištní kapacitou obce. Nov je
vymezena plocha výroby a skladování p i silnici do Pavlova a její velikost je limitována
ochranným pásmem silnice, bezpe nostním pásmem VTL plynovodu, garážovým dvorem a
lokálním biokoridorem ÚSES. Zbývající plochy výroby a skladování slouží k požadovanému
rozvoji sou asných ploch výroby.
Zele ochranná a izola ní zajistí zlepšení prost edí p ed organoleptickým vlivem
velkokapacitního za ízení živo išné výroby – stáj pro 2 x 400 dojnic.
Využívání zastav ného území je ú elné, zastavitelné plochy navazují na zastav né území
(krom plochy pro OV Pavlov, kterou z d vod stísn ných pom
pod sídlem Pavlov a
blízkosti plochy se statutem území Natura 2000 nelze situovat na území obce Pavlov a
kolikráte již zmi ovaných ploch staveb rekreace rodinné v k.ú. Zahradišt ), aby bylo zajišt no
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bezpe né a efektivní napojení na technickou a dopravní infrastrukturu obce a nedošlo k narušení
organizace ZPF. Rozsah zastavitelných ploch je úm rný pot ebám obce a jejího významu ve
struktu e osídlení.
9.

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území

9.1. Postavení obce v systému osídlení
Obec Radostín nad Oslavou se nachází v Kraji Vyso ina, v obci s rozší enou p sobností
ár nad Sázavou. Pov enou obcí je m sto Ž ár nad Sázavou.
Obec Radostín nad Oslavou sestává ze dvou katastrálních území: k.ú. Radostín nad Oslavou (1 077,34 ha) a k.ú. Zahradišt (470,99 ha).
Nejbližšími orgány státní správy jsou finan ní ú ad, ú ad práce, eská správa sociálního
zabezpe ení, ú ad územního plánování, stavební ú ad vždy se sídlem ve Ž áru nad Sázavou.
Obec Radostín nad Oslavou je zapojena do mikroregionu Pooslaví sdružující 22 obcí.
Nadmístní význam v obci má tato ob anská vybavenost:
základní škola: se spádovým okruhem Radostín nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou,
Pavlov, Kn ževes, Krásn ves, Zn tínek, Záseka, Zahradišt a Zadní Zho ec
mate ská škola: zabezpe uje služby pro d ti z Radostína, Zahradišt , Kn ževsi a
Krásn vsi
zdravotnictví: Radostín nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou, Zahradišt , Dolní a Horní
Bory, Cyrilov, Kn ževes, Krásn ves, Kotlasy, Oby tov, Suky, Záseka, Pavlov, Starý
Tele kov, Rousm rov, Laštovi ky, Zadní Zho ec, Zn tínek
farnost: Radostín nad Oslavou, Zahradišt , Kn ževes, Krásn ves
bitov: Radostín nad Oslavou, Zahradišt , Kn ževes, Krásn ves
pošta: doru ovací obvod pošty je tvo en Radostínem nad Oslavou, Zahradišt m,
Zadním Zho cem, Pavlovem, Zn tínkem, Starým Tele kovem, Krásn vsí a Kn ževsí
matrika: Radostín, Zahradišt , Pavlov, Zn tínek, Starý Tele kov, Kn ževes a Krásves
Vyjíž ka obyvatelstva za tzv. vyšší ob anskou vybaveností je zejména do Ž áru nad Sázavou, mén do Velkého Mezi í. Radostín nad Oslavou pat í do zájmového okruhu nemocnice Nové M sto na Morav .
Majoritní hospodá na zem lských pozemcích - ZERAS a.s., Radostín nad Oslavou 224.
Sm r hlavní vyjíž ky za prací - Ž ár nad Sázavou, mén Velké Mezi í.
Zm ny v zapojení sídla do struktury osídlení se nep edpokládají.
9.2. Širší dopravní vztahy
Silni ní doprava
Územím obce jsou vedeny tyto silnice:
sil. II/354
Skute - Nové M sto na Morav - Kochánov
sil. III/34826
erná - Pavlov - Radostín nad Oslavou
sil. III/35425
Radostín n./O. - Kn ževes - Dolní Bory
sil. III/35429
Zahradišt - Pavlov - Bohdalov
Ani jedna ze silnic není sou ástí Páte ní silni ní sít Kraje Vyso ina, p estože pro velkou ást
území okresu Ž ár nad Sázavou a ást území kraje Pardubického slouží k nejrychlejšímu
dosažení dálnice D1 ve sm ru do Brna.
Všechny silnice jsou ve vlastnictví Kraje Vyso ina.
Rekrea ní doprava
Akceptována je erven zna ená turistická trasa v úseku Kotlasy – Šibeni ní vrch – Netín a
žlutá turistická trasa v úseku Netín – Bory. Akceptovány jsou cyklotrasy v trase sil. II/354 a
Mlyná ská cyklotrasa odbo ující ze sil. II/354 v sídle Radostín n./O. na silnici III/35424. Na
území obce nejsou hipostezky. Vytvo eny jsou podmínky pro umíst ní nové nau né stezky.
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9.3. Širší vztahy technické infrastruktury
Sídlo Radostín n./O. je napojeno na vodovodní p ivad z úpravny vody Mostišt vedoucí
es Olší nad Oslavou. Sídlo Zahradišt je p ipojeno na vodovodní p ivad Pavlov –
Mostišt .
V souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací Kraje Vyso ina je uvažováno
s napojením obce Kn ževes na OV Radostín n./O.
Obec je zásobena el. energií z el. vedení VN 22 kV . 340.
Území obce protíná vysokotlaký plynovod VTL DN 300 Kochánov – Vatín, ze kterého je
VTL p ípojkou napojena regula ní stanice plynu pro sídlo Radostín n./O.
Nad jihovýchodním cípem k.ú. Zahradišt je vymezen letový koridor pro létání v malých a
ízemních výškách Ministerstvem obrany R.
9.4. Širší vztahy ÚSES a p írodních systém
Území obce Radostín nad Oslavou se nachází v bioregionu 1.50 Velkomezi ském.
i jižní hranici k.ú. Zahradišt prochází nadregionální biokoridor ÚSES NRBK 124, který
ústí do nadregionálního biocentra ÚSES NRBC 61 Ras ve , které pokrývá jihovýchodní
cíp k.ú. Zahradišt .
Územní plán zajiš uje koordinaci lokálních ÚSES s lokálními ÚSES na území sousedních
obcí.
Na území obce se nenalézá evropsky významná lokalita uvedená v národním seznamu
evropsky významných lokalit dle Na ízení vlády . 132/2005 Sb. a dle Sm rnice Rady
Evropských spole enství 92/43/EHS o ochran p írodních stanoviš , voln žijících
živo ich a plan rostoucích rostlin (sm rnice o stanovištích) jako sou ást tzv. Natury
2000 ani pta í oblast dle Sm rnice Rady Evropských spole enství o ochran voln žijících
pták (79/409/EHS) se na správním území obce Radostín nad Oslavou nevyskytuje.
10. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby jejich vymezení
Na území obce Radostín nad Oslavou je ešena problematika sousedních obcí na úseku išt ní
a odvád ní splaškových vod:
OV Pavlov – v d sledku nenalezení vhodného místa pro umíst ní OV na k.ú. Pavlov
(zvl. na území Natura 2000 – Podvesný rybník) je toto za ízení umíst no pod územím
Natura 2000, tj. v k.ú. Zahradišt . Požadavek vyplývá z ÚP Pavlov.
OV Radostín n./O. – dle návrhu PRVKÚK Vyso ina bude na modernizovanou OV
Radostín nad Oslavou p ipojena obec Kn ževes.
Jedná se o záležitosti nadmístního významu bez žádného zvláštního vlivu na koncepci ÚP
Radostín nad Oslavou.
11. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem
fond a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa

lský p dní

i zpracování této kapitoly od vodn ní územního plánu bylo využito „Spole ného
metodického doporu ení Odboru územního plánování MMR R a Odboru ochrany horninového
a p dního prost edí MŽP R“.
Pro zachování kontinuity i celistvosti vnímání ešení územního plánu je tabulková ást
požadována metodikou rozší ena o níže uvedený tabulkový p ehled, který bilancuje všechny
plochy se zm nou v území.
Celkový p ehled ploch se zm nou v území
vým ra plochy (ha)
Ozn.
plochy

zp sob využití plochy

v ZÚ

mimo
ZÚ

celkem

ZPF
0,28

Z1

pl. ob . vybavení - t lových. a sportovní za ízení

0,28

0,28

Z2

pl. bydlení v rodinných domech - venkovské

0,12

0,12

Z3

pl. bydlení v rodinných domech - venkovské

2,42

2,42

z celkové vým ry plochy (ha)
zastav
vodní
ostatní
PUPFL
ná
plocha
plocha
plocha
0,12

2,35

0,07
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vým ra plochy (ha)
Ozn.
plochy

zp sob využití plochy

v ZÚ

mimo
ZÚ

celkem
0,09

0,09

0,52

0,52

0,52

0,09

ZPF

Z4

pl. zelen - soukromé a vyhrazené

Z5

pl. zelen - ochranné a izola ní

Z6

pl. tech. inf. - plochy a za ízení pro nakládání s odpady

Z7

pl. výroba a skladování - drobná a emeslná výroba

Z8

pl. ob . vybavení - h bitovy

Z9

pl. výroba a skladování - drobná a emeslná výroba

Z10

pl. zelen - p írodního charakteru

Z11

pl. smíšené obytné - venkovské

Z12

pl. ob . vybavení - t lových. a sportovní za ízení

Z13

pl. ve ejných prostranství

Z14

pl. ob . vybavení - ve ejná infrastruktura

Z15

pl. zelen - soukromé a vyhrazené

0,52

0,52

0,52

Z16

pl. zelen - soukromé a vyhrazené

0,27

0,27

0,27

Z17

pl. výroba a skladování - drobná a emeslná výroba

1,67

1,67

1,67

Z18

pl. ob . vybavení - t lových. a sportovní za ízení

0,05

0,05

0,05

Z19

pl. rekreace - pl. staveb pro rodinnou rekreaci

0,00

0,00

Z20

pl. rekreace - pl. staveb pro rodinnou rekreaci

0,03

0,03

Z21
Z22
Z23
Z24
Z25

pl. tech. inf. - inž. sít - ištení a odvád ní odpad. vod
pl. výroby a skladování - zem lská výroba
pl. zelen - p írodního charakteru
pl. výroby a skladování - se specifickým využitím
pl. zelen - soukromé a vyhrazené

0,26

0,26
0,34
0,15
0,18
0,09

0,26
0,34
0,15
0,18
0,09

P1

pl. ob . vybavení - ve ejná infrastruktura

0,18

0,18

0,05

P2
P3

pl. bydlení se specifickým využitím
pl. výroby a skladování - drobná a emeslná výroba

1,31
0,47

1,31
0,47

K1

pl. vodní a vodohospodá ské

1,07

1,07

1,03

K2

pl. lesní

0,19

0,19

0,19

0,10

0,10
0,16

0,10

0,16

0,10
0,16

0,10
0,12

0,10

0,12

0,12

0,20

0,20

0,20

0,27

0,27

0,27

0,04

0,04

0,04

0,02

0,02

0,02

0,09

0,09

0,34
0,15
0,18
0,09

0,00
0,03

0,02

0,02

0,02

0,74

0,74

0,74

K5

pl. vodní a vodohospodá ské

0,17

0,17

0,15

K6

pl. lesní

0,16

0,16

0,16

K7

pl. vodní a vodohospodá ské

0,79

0,79

K8

pl. vodní a vodohospodá ské

0,57

0,57

0,57

0,05

0,05

0,05

9,41

13,81

10,54

Celkem

elová komunikace
4,40

0,13
0,17
0,47

pl. smíšené nezastav ného území - vodohospodá ské

K9

elová komunikace

0,09

K4

K3

z celkové vým ry plochy (ha)
zastav
vodní
ostatní
PUPFL
ná
plocha
plocha
plocha

1,14
0,04

0,02
0,79

0,82

11.1. Dot ení ZPF
Vyhodnoceny jsou plochy se zm nou v území s dopadem na zem
metodického pokynu v úvodu kapitoly uvedeného nejsou vyhodnoceny:
- plochy do vým ry 0,20 ha v zastav ném území
- plochy pro bydlení v zastav ném území
- plochy pro územní systém ekologické stability

0,02

0,77

1,66

lský p dní fond. Dle

Údaje o celkové rozsahu požadovaných ploch
viz. tabulka v p íloze . 1 tohoto od vodn ní.
Údaje o uskute ných investicích do p dy za ú elem zlepšení její úrodnosti
Mimo investice spojené s realizací komplexní pozemkové úpravy se jedná o investice spojené
s odvodn ním zem lské p dy. Územní plán odvodn ní respektuje. P i jejich eventuálním dot ení realizací zám ru je podmínkou využití zachování funk nosti ponechaného systému odvodn ní.
Údaje o areálech a objektech staveb zem lské výroby
Severovýchodn od jádrové ásti sídla Radostín nad Oslavou byl založen areál zem lské výroby, který je významn protáhlého tvaru. ÚP areál zem lské výroby akceptuje v plném rozsahu
jako plochu výroby a skladování, zem lská výroba. V p ímé vazb na zámek Zahradišt byl
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v dob spole ného zem lského hospoda ení umíst n vep ín a teletník. Objekty již dlouhou dobu
nejsou využívané a chátrají. ÚP vymezuje tyto plochy zastav ného území pro pot eby revitalizace
zámku.
Údaje o uspo ádání ZPF a pozemkové úpravy
Na správním území obce Radostín nad Oslavou nejsou ve smyslu zákona o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech vyhlášeny žádné pozemkové úpravy. Dominantní hospoda ící jednotkou na území obce je akciová spole nost Zeras a.s., Radostín nad Oslavou 224.
Opat ení k zajišt ní ekologické stability
Kostra ekologické stability je soustavou ekologicky relativn stabiln jších krajinných elemen, které byly základem pro vymezení ÚSES. Na území obce se nachází ÚSES na úrovni nadregionální a úrovni místní. Nadregionální systém ÚSES a významná ást lokálních ÚSES jsou sou ástí
PUPFL.
Polní cestní sí
ešením ÚP nedochází k narušení sít polních cest. Polní cesty jsou vesm s tvo eny polními
cestami kategorie P 3/30. Dopravní obsluha nemovitosti m že být dle pot eb dopln na nejlépe
v rámci komplexní pozemkové úpravy.
Variantní ešení
Variantní ešení nebylo v zadání územního plánu vyžadováno, nebo velká v tšina ploch se
zm nou v území je obsažena v platném územním plánu obce Radostín nad Oslavou a mnohé
z t chto ploch byly do nového územního plánu p evzaty.
Využití ploch, které pro rozvojové pot eby obce již byly odsouhlaseny orgánem ochrany ZPF
Územní plán v mnoha p ípadech využívá zastavitelných ploch, které byly prov eny v platném ÚPO.
Využití brownfield
V zastav ném území je tímto zp sobem využita plocha p estavby P1 - plocha ob anského
vybavení - ve ejná infrastruktura, P2 - plocha bydlení se specifickým využitím a P3 - plocha výroby a skladování - drobná a emeslná výroba.
Plochy se zm nou v území – popis s od vodn ním
Plocha Z1 – slouží pro dokompletování školského sportovního areálu sloužící i pro
organizovanou a neorganizovanou t lovýchovu.
Plocha Z2 – dostavba proluky – bydlení v rodinných domech. Nejedná se o zábor ZPF.
Plocha Z3 – vymezena v rozsahu, pro který je vydáno stavební povolení na komunikace a
inženýrské sít . Pro vhodn jší zapojení plochy do obrazu obce se vymezuje navíc plocha
ve ejné zelen v rozsahu 0,02 ha. Krom ploch RD je zde významné zastoupení ve ejných
prostranství.
Plocha Z4 – v blízkosti bezpe nostního pásma anodového uzemn ní je vymezena plocha
zahrady.
Plocha Z5 – mezi silnicí II/354 a areálem živo išné výroby p ed stájí 2 x 400 dojnic je
vymezen pás ochranné zelen .
Plocha Z6 – plocha umož uje pot ebou výstavbu sb rového dvora. Nejedná se o zábor ZPF.
Plocha Z7 – dob e dopravn p ístupná plocha v návaznosti na stávající výrobní plochu je
využita pro výrobu drobnou a emeslnou.
Plocha Z8 – rozší ení h bitova je navrženo dle dokumentace k územnímu ízení a stavebnímu
povolení. V dob aktualizace zastav ného území byla již zásadní ást h bitova v etn
souvisejícího ve ejného prostranství s p ístupovou komunikací realizována. Zbývající menší
ást plochy nadále z stává plochou zastavitelnou
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Plocha Z9 – eší rozší ení stávající pila ské výroby. Plocha je vymezena hranicí stávajícího
areálu vodním náhonem a záplavovým územím eky Oslavy.
Plocha Z10 – plocha v zastav ném území je vymezena z d vodu zajišt ní funk nosti ÚSES
lokálního významu.
Plocha Z11 – využití proluky ve velmi svažitém terénu na pravém b ehu eky Oslavy pro
plochu smíšenou obytnou venkovského typu.
Plocha Z12 – plocha d tského h išt na rozhraní historické a nov jší zástavby.
Plocha Z13 – vymezení ve ejného prostranství sloužící pro nemotorovou dopravu.
Plocha Z14 – ob anská vybavenost ve ejného typu usnad ující víceú elové využívání
ilehlého ve ejného prostranství. Nejedná se o zábor ZPF.
Plocha Z15 – plocha je využita k založení zahrady, která bude míst p íznivý dopad na kvalitu
místního prost edí i na vnímání sídla z míst výhled .
Plocha Z16 – v okrajové poloze sídla Radostín nad Oslavou je vymezena zahrada vhodným
zp sobem dopl ující okraj zastav ného území.
Plocha Z17 – na ploše je ešen požadavek umož ující zlepšení situace na úseku rozvoje
ekonomického potenciálu obce.
V rámci pot eby vymezení plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba byly
prov ovány t i možné lokality s tímto hodnocením:
Plocha p i silnici II/354 – severovýchodn od zem
Silná stránka plochy
- situování p i silnici II. t ídy
- možnosti dalšího extenzivního rozvoje
- ZPF III. t ídy ochrany

Plocha mezi jihovýchodním okrajem zem

lského areálu

Slabá stránka plochy
- problém napojení na sil. II. t ídy
- velká vzdálenost od obytné zóny
- nákladná výstavba chodník a tech. infrastruktury
- nutnost erpání splaškových vod do OV
- riziko omezení funk nosti lokálního ÚSES
- na ásti území je provedeno odvodn ní
lského areálu a zastavitelnou plochou Z7

Silná stránka plochy
ímá návaznost na zastav né území
- ZPF V. t ídy ochrany (malá ást II. t ídy ochrany)
- dostupnost sítí technické infrastruktury

Slabá stránka plochy
- nedostate ná rozloha plochy
- svažité území se systémem agrárních mezí
- snížená možnost dopravní obsluhy plochy
- nutnost erpání splaškových vod do OV
- velká ást území ve vzdálenosti 50 m od lesa
-

Plocha u silnice do Pavlova (plocha zvolená do ešení ÚP)
Silná stránka plochy
ímá návaznost na zastav né území
- dobré napojení na silni ní sí
- snadné napojení na tech. infrastrukturu obce
- dostate ná velikost plochy

Slabá stránka plochy
- ást území pom rn svažitá (k vodnímu toku)
- omezení extenzivního r stu (VTL plynovod,
územní rezerva silnice II/354)
- ZPF I. t ídy ochrany

Všechny t i hodnocené možnosti spl ují kritéria nenarušení siluety obce i akceptují kvalitu
krajinného rázu.
Plocha Z18 – plocha d tského h išt v sídle Zahradišt .
Plocha Z19 – stavba pro rodinnou rekreaci – nejedná se o zábor ZPF.
Plocha Z20 – stavba pro rodinnou rekreaci – nejedná se o zábor ZPF.
Plocha Z21 – místo pro realizaci OV Pavlov. Z d vodu nedostatku ploch pod sídlem Pavlov a
zájm ochrany p írody je OV Pavlov situována na k.ú. Zahradišt .
Plocha Z22 - plocha pro rozší ení provozu stávajícího zem lského areálu. Nachází se na
zem lských pozemcích vklín ných do stávajících ploch zem lské výroby. Plocha se
nachází v zastav ném území na p dách nejvyšších t íd ochrany.
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Plocha Z23 - plocha zelen p írodního charakteru pro pr chod lokálního koridoru ÚSES,
plocha se nachází na zem lských p dách s nejnižší 5. t ídou ochrany.
Plocha Z24 - plocha pro rozmnožování, odchov a vypoušt ní ohrožených druh pernaté zv e
do volné p írody a s tím spojené environmentální aktivity na zem lských p dách s nejnižší 5.
ídou ochrany, dopravní obsluha ze stávající ú elové komunikace
Plocha Z25 - plocha je využita k založení zahrady, která bude míst p íznivý dopad na kvalitu
místního prost edí, malá ást plochy (128 m2) se nachází na p dách nejvyšších t íd ochrany,
plocha však bude nadále zem lsky využívána v druhu pozemku zahrada
Plocha P1 – plocha ur ená k výstavb Domu klidného stá í dle sociálního programu obce
Plocha P2 – obnova znehodnoceného území, kdy plocha po nevyužívaných a postupn
chátrajících objektech živo išné výroby bude kvalitn p em na v souvislosti s revitalizací
zámku Zahradišt .
Plocha P3 - nové využití neudržovaných a nevyužívaných hospodá ských objekt v sídle
Zahradišt pro plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba
Plocha K1 – výstavba rybníka v záplavovém území Oslavy.
Plocha K2 – zalesn ní pozemku, který ze dvou stran navazuje na zastav né území. Lesní
porost se m že p ízniv projevit p i výhledech z ve ejného prostranství h bitova.
Plocha K3 – ú elová komunikace zp ístup ující významné místo v krajin z místní
komunikace.
Plocha K4 – plocha, která si vynutila opat ení proti záplavám p i prudkých deštích i rychlých
jarních táních – ešeno podrobn jší oborovou dokumentací.
Plocha K5 – výstavba rybníka ve vhodném profilu na Zn tínském potoce.
Plocha K6 – zalesn ní pozemku, který navazuje na zastav né území a pozemky zahrad
vybíhajících do krajiny.
Plocha K7 – obnova rybníka - nejedná se o zábor ZPF.
Plocha K8 – výstavba rybníka nad sídlem Zahradišt .
Plocha K9 – ú elová komunikace sloužící k ob asné obsluze OV Pavlov.
Pot eba ploch pro bydlení
Retrospektivní p ehled po tu byt a obyvatel s výhledovou prognózou.
Rok
po et obyvatel
po et b.j.
obyv./byt

1980
820
228
3,60

1991
773
248
3,12

2001
862
265
3,25

2012
922*
287**
3,21

výhled
1 000
310
3,23

*údaj k 01.01.2012 - SÚ
**údaj k 01.01.2012 - vlastní šet ení s využitím informací obce

Na plochách bydlení v rodinných domech ÚP umis uje …………….. cca 16 b.j.
Na plochách bydlení se specifickým využitím ÚP umis uje ……………cca 1 b.j.
Na plochách smíšených obytných – venkovských ÚP umis uje ………..cca 1 b.j.
V rámci zahušt ní zastav ného území v rámci individuálních územních rozhodnutí lze situovat
cca 5 b.j.
Nová výstavba krom revitalizace zámku sm uje do k.ú. Radostín n./O. Výhledová popula ní
velikost obce je reáln dosažitelná. V zásad nezm na z stává pom rn vysoká obložnost bytu –
po et obyvatel na byt.
Využití zastav ného území
Viz. kap. C 4 od vodn ní územního plánu.

STUDIO P |

86

Územní plán Radostín nad Oslavou

11.2. Dot ení PUPFL
V rámci obnovy rybníka v rybni ní soustav v k.ú. Zahradišt (plocha se zm nou v území
K7) dochází k záboru 0,79 ha lesa. Vodní plocha krom významu vodohospodá ského má i
význam ekologický.
Samostatným problémem je existence objekt individuální rekreace v jihovýchodním cípu
k.ú. Zahradišt . Dle údaj KN se jedná o zp sob využití: lesní pozemek, na kterém je budova.
Dle terénního šet ení tyto budovy slouží jako chaty k rodinné rekreaci. Návrhem na zm nu ve
zp sobu využití t chto ploch jsou dány možnosti na zajišt ní skute ného stavu. Problematika se
týká plochy se zm nou v území Z19 (1 objekt) a Z20 (6 objekt ).
Do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (krom výše uvedených ploch) zasahují:
Plocha Z7 – okraj plochy ve vzdálenosti cca 35 m od hranice lesa.
Plocha Z9 – plochu od lesa odd luje vodní náhon. Jde o rozší ení pily – zejména skladování a
manipulaci se d evem.
Plocha Z10 – zele p írodního charakteru – plocha ÚSES, cca 35 m od hranice lesa.
Plocha Z18 – plocha pro sport a t lovýchovu – víceú elové využití cca 30 m od hranice lesa.
Plocha Z21 – plocha pro OV Pavlov cca 20 m od hranice lesa.
Plocha P2 – plocha p estavbou související s rekonstrukcí zámku Zahradišt – p ímá vazba na
hranici lesa.
Plocha K8 – rybník u sídla Zahradišt je v realizaci.
Pro plochy se zm nou v území ÚP Radostín n./O. platí (krom pl. Z19, Z20 a K7), že do
vzdálenosti do 25 m od okraje lesa nebude krom oplocení umis ována žádná nadzemní stavba s
výjimkou zastavitelné plochy Z3, u které SSL stanovuje pro umís ování staveb v OP lesa
minimální vzdálenost od okraje PUPFL 13 m. Rozsah záboru PUPFL je též z ejmý z tabulky
v kap. C 7.1.
12. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
12.1. Návrh rozhodnutí o námitkách - ve ejné projednání
O námitkách, které byly uplatn ny do 7 dn od ve ejného projednání dle § 172 odst. 5 rozhoduje
zastupitelstvo obce Radostín nad Oslavou.
Do 21. 07.2016 mohli uplatnit vlastníci pozemk a staveb dot ených návrhem ešení, oprávn ný
investor a zástupce ve ejnosti námitky. Proti návrhu územního plánu Radostín nad Oslavou byly
podány tyto námitky:
Námitka . 1: Vladimír Bartoš, Miluše Bartošová, Radostín nad Oslavou
Jako vlastníci pozemk p. . 2224 a 2229/2 k.ú. Radostín nad Oslavou, nesouhlasí se za azením
do plochy ZV – ve ejná zele v návrhu ÚP. Požadují za adit pozemky do plochy drobná a
emeslná výroba.VD.
Od vodn ní:
Na uvedené parcele byla betonová rampa po více než 40 let, která byla p ed 4 roky odstran na.
Parcela byla po celou dobu oplocena, tak nemohla sloužit pro travní porost, ale bude sloužit jako
íst ešek pro zem lské stroje.
Návrh rozhodnutí o námitce:
námitce se vyhovuje na základ ustanovení § 68 zákona .
500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Od vodn ní rozhodnutí: Pozemky p. . 2224 2229/2 v k.ú. Radostín nad Oslavou se nacházejí
v zastav ném, stabilizovaném území a jsou vymezeny jako ve ejné prostranství ve ejná zele , která je ve ejn p ístupná. V upraveném návrhu ÚP bude prov en
skute ný zp sob využití pozemk a oplocené pozemky budou za azeny do ploch
požadovaného zp sobu využití. Územní plán zajiš uje p edpoklady pro udržitelný
rozvoj území s cílem dosažení obecn prosp šného souladu ve ejných a
soukromých zájm na rozvoji území. Návrh územního plánu Radostín nad
Oslavou je zpracován s ohledem na cíle a úkoly územního plánování deklarované
v § 18 a § 19 stavebního zákona.
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Námitka . 2: Zden k Pešek, Ji ina Pešková, Radostín nad Oslavou
Podávají námitku proti zp sobu využití pozemku p. . 1845/2 v k.ú. Radostín nad Oslavou a
žádáme o zm nu využití pozemku z plochy zem lské na plochu ozn. v návrhu kódem NZ na
plochu zelen – zele soukromou a vyhrazenou, ozn. v návrhu ZS.
Od vodn ní:
Jedná se o oplocenou zahradu, kterou využíváme k p stování ovocných stromk , zeleniny a
ke .
Návrh rozhodnutí o námitce:
námitce se vyhovuje na základ ustanovení § 68 zákona .
500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Od vodn ní rozhodnutí: Pozemek p. . 1845/2 v k.ú. Radostín nad Oslavou se nachází
v nezastav ném území a je vymezen v plochách zem lských v kultu e trvalý
travní porost. V upraveném návrhu ÚP bude prov en skute ný zp sob využití
pozemk a oplocený pozemek bude za azen do rozvojových ploch požadovaného
zp sobu využití – plochy zelen - soukromá a vyhrazená (kód ZS) Územní plán
zajiš uje p edpoklady pro udržitelný rozvoj území s cílem dosažení obecn
prosp šného souladu ve ejných a soukromých zájm na rozvoji území. Návrh
územního plánu Radostín nad Oslavou je zpracován s ohledem na cíle a úkoly
územního plánování deklarované v § 18 a § 19 stavebního zákona.
Námitka . 3: Zeras a.s. Radostín nad Oslavou
V rámci návrhu územního plánu Zeras a.s. Radostín nad Oslavou požaduje, aby pozemky
parcely . 524. 510, 511,.423/13 v k.ú. Radostín nad Oslavou. byly za len ny do územního plánu
pro p ípadný rozvoj podniku.
Od vodn ní:
V areálu firmy je nedostatek místa pro další rozvoj.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitce se áste
vyhovuje na základ ustanovení § 68
zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Od vodn ní rozhodnutí: Požadavku za azení pozemk p. . 524, 510, 511 a 423/13 v k.ú.
Radostín nad Oslavou do ploch pro rozvoj podniku ZERAS a.s., tzn. do plochy
zem lské výroby nelze vyhov t v plném rozsahu. Pozemek p. . 423/13 je
sou ástí ÚSES – LBC Poul v rybník. Ostatní pozemky jsou od stávajícího areálu
spole nosti ZERAS a.s. odd leny lokálním biokoridorem a p ímo navazují na
írodní plochy podporující funkci biokoridoru v okolí Jedlového potoku.
V p ípad za azení výše zmín ných pozemk do ploch zem lské výroby by
byly vážn dot eny zájmy ochrany p írody. Požadavek na p ípadný rozvoj
podniku bude ešen vymezením územní rezervy v požadované lokalit s tím, že je
nezbytné akceptovat lokální ÚSES a respektovat zásadu zachování
obhospoda ovatelnosti ZPF. Pozemek p. . 423/13 v k.ú. Radostín nad Oslavou je
sou ástí lokálního biocentra ÚSES. V areálu spole nosti Zeras a.s. se nachází
disponibilní plochy, na kterých lze ešit rozvoj spole nosti. Jedná se nap íklad
pozemek p. . 543/31, který je v návrhu ÚP za azen do stabilizovaných ploch
zastav ného území. V upraveném návrhu ÚP bude plocha tvo ená pozemkem p. .
543/31 za len na do ploch zastavitelných v zastav ném území. Územní plán
zajiš uje p edpoklady pro udržitelný rozvoj území s cílem dosažení obecn
prosp šného souladu ve ejných a soukromých zájm na rozvoji území. Návrh ÚP
je zam en na ochranu krajiny jako podstatné složky prost edí života obyvatel a
základ jejich totožnosti. Návrh územního plánu Radostín nad Oslavou je
zpracován s ohledem na cíle a úkoly územního plánování deklarované v § 18 a §
19 stavebního zákona. Návrhem územního plánu Radostín nad Oslavou jsou
vytvo eny podmínky pro vyvážený vztah životního prost edí – hospodá ský
rozvoj – soudržnost spole enství obyvatel obce.
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Námitka . 4: VM Intes s.r.o., .p. 28 Netín
V rámci návrhu územního plánu Radostín nad Oslavou požadujeme za azení objektu v k.ú.
Zahradišt . 2 (bývalý zem lský objekt) p. . 2/1 do ploch výroby a skladování – zem lská
výroba (VZ) nebo do ploch drobné emeslné výroby (VD). Objekt je vymezen jako plocha pro
skladování (VK).
Od vodn ní:
Zám r na vybudování ková ské dílny.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje na základ ustanovení § 68 zákona .
500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Od vodn ní rozhodnutí: Pozemek st. 2/1 v k.ú. Zahradišt se nachází v zastav ném
stabilizovaném území a je vymezen v plochách skladování, kde hlavní využití je
ur eno k umís ování staveb sklad bez výrobní innosti. S ohledem na to, že
stavba parc. . st. 2/1 tvo í jeden celek se stavbou parc. . st. 2/2, bude tato parcela
rovn ž za azena do plochy VD. Plocha bude ešena jako plocha p estavby.
Zm nou zp sobu využití plochy s rozdílným zp sobem využití z ploch
skladování za požadovaný druh plochy s rozdílným zp sobem využití nedojde k
narušení koncepce návrhu ÚP Radostín nad Oslavou. Územní plán zajiš uje
edpoklady pro udržitelný rozvoj území s cílem dosažení obecn prosp šného
souladu ve ejných a soukromých zájm na rozvoji území. Návrh územního plánu
Radostín nad Oslavou je zpracován s ohledem na cíle a úkoly územního
plánování deklarované v § 18 a § 19 stavebního zákona.
Námitka . 5: Alena Brabcová, Ž ár nad Sázavou
Jsem majitelkou ásti parcely p. . 799/153 v k.ú. Radostín nad Oslavou. Dle návrhu územního
plánu Radcstín nad Oslavou je tato parcela vedena jako R1 tedy územní rezerva. Navrhovaná
územní rezerva tuto moji parcelu znehodnocuje a siln omezuje moje vlastnická práva.
Projektant si z ejm ani nezjistil v jaké bonit je tato parcela a celá plocha navrhovan R1
vedena. Nesouhlasím, aby parcela p. . 799/153 byla zatížena územní rezervou.
Od vodn ní:
Do letošního roku nikdo ze zastupitelstva obce se mnou jako s majitelkou pozemku p. . 799/153
nejednal ohledn zám ru bytové výstavby na parcele p. . 799/153.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje na základ ustanovení § 68 zákona .
500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Od vodn ní rozhodnutí: V upraveném návrhu ÚP Radostín nad Oslavou bude územní rezerva
ozna ená R1 vypušt na z ešení ÚP. Ú el, pro který byla územní rezerva R1
vymezena, nelze bez zm ny územního plánu realizovat, posuzuje se tedy až p i
zm
územního plánu a to ve všech souvislostech. Pozemek 799/153 v k.ú.
Radostín nad Oslavou, který byl zahrnutý do územní rezervy R1, nebyl dot en
zastavitelnou plochou. Územní plán zajiš uje p edpoklady pro udržitelný rozvoj
území s cílem dosažení obecn prosp šného souladu ve ejných a soukromých
zájm na rozvoji území. Návrh územního plánu Radostín nad Oslavou je
zpracován s ohledem na cíle a úkoly územního plánování deklarované v § 18 a §
19 stavebního zákona.
Námitka . 6: Alena Brabcová, Ž ár nad Sázavou
Jako spoluvlastnice rybníku na parcele p. . 2096/3 v k.ú. Radostín nad Oslavou žádám
o zapracování do návrhu ÚP Radostína nad Oslavou rozší ení tohoto rybníku.
Od vodn ní:
Stávající rybník zamýšlíme v budoucnu rozší it.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje na základ ustanovení § 68 zákona .
500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis ,
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Od vodn ní rozhodnutí: V námitce nebyly podány konkrétní údaje pro posouzení zám ru na
rozší ení rybníka. Podmínky využití území v územním plánu však p i napln ní
stanovených požadavk ÚP umis ování (i rozši ování) rybník na plochách
rozdílného zp sobu využití, které se nachází v dosahu vodní plochy p. . 2096/3
k.ú. Radostín nad Oslavou, umož ují. Za nezbytné je v koncepci ÚP považováno
navrácení p irozeného charakteru vodním plochám. Návrh ÚP je zam en
na ochranu krajiny jako podstatné složky prost edí života obyvatel a základ jejich
totožnosti. Návrh územního plánu Radostín nad Oslavou je zpracován s ohledem
na cíle a úkoly územního plánování deklarované v § 18 a § 19 stavebního zákona.
Námitka . 7: Alena Brabcová, Ž ár nad Sázavou
Jsem spoluvlastnicí rybníku na parcele p. . 365/14 zvaný Velký radostínský.
Žádám o zapracování do návrhu ÚP Radostín nad Oslavou rozší ení tohoto rybníka.
Od vodn ní:
Stávající rybník zamýšlíme v budoucnu rozší it.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje na základ ustanovení § 68 zákona .
500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Od vodn ní rozhodnutí: V námitce nebyl p edložen konkrétní sm r rozší ení Velkého
radostínského rybníka, který je ve spoluvlastnictví n kolika osob, tzn. nelze
posoudit vhodnost i nevhodnost zám ru rozší ení plochy tvo ené pozemkem p. .
365/14 v k.ú. Radostín nad Oslavou. V návrhu ÚP jsou p i vodní ploše p. .
365/14 vymezeny plochy trvalých travních porost s pozicí stabilizovaných ploch
i ploch návrhových na orné p . Na plochách zem lského p dního fondu ÚP
i spln ní daných požadavk ÚP umož uje i umis ování (rozši ování) rybník .
Vstup vodní plochy do koridoru územní rezervy pro budoucí umíst ní stavby
eložky sil. II/354 je možný, nebo terénní podmínky umož ují jen takové
rozší ení, kterým nedochází, ani nedojde k významnému zhodnocení území, které
by výstavbu p eložky sil. II/354 znemožnilo i ztížilo. Od ostatních
spoluvlastník požadavek na rozší ení Velkého radostínského rybníka nebyl
uplatn n. Územní plán zajiš uje p edpoklady pro udržitelný rozvoj území s cílem
dosažení obecn prosp šného souladu ve ejných a soukromých zájm na rozvoji
území. Návrh územního plánu Radostín nad Oslavou je zpracován s ohledem na
cíle a úkoly územního plánování deklarované v § 18 a § 19 stavebního zákona.
Námitka . 8: Alena Brabcová, Ž ár nad Sázavou
Dle návrhu ÚP Radostína nad Oslavou na výkrese vyv šeném na M Ú ve Ž e nad Sázavou
chybí u domu .p. 62 v Radostín nad Oslavou, jehož jsem spoluvlastnicí ást domu. Dále zde
chybí zídka mezi domem .p. 62 a domem .p. 60.
Od vodn ní:
Vyv šený výkres neodpovídá skute nosti a není v rohodný.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje na základ ustanovení § 68 zákona .
500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Od vodn ní rozhodnutí: D m .p. 62 a související pozemky jsou vyzna eny dle platného
mapového podkladu. Vymezování zídek mezi domy p ekra uje možnosti, kterými
disponuje ÚP (§ 43 odst. 3 stavebního zákona). Nadále z stává v platnosti ešení
návrhu ÚP Radostín nad Oslavou. Návrh územního plánu Radostín nad Oslavou
je zpracován s ohledem na cíle a úkoly územního plánování deklarované v § 18 a
§ 19 stavebního zákona.
Námitka . 9: Ing. Alena Poulová, Radostín nad Oslavou
Jako vlastník pozemku p. . 596/10 v k.ú. Radostín nad Oslavou mám zám r umístit na tomto
pozemku rekrea ní domek a garáž. Rekrea ní domek hodlám umístit v severní ásti pozemku,
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vyzna eném na geometrickém plánu, s p íjezdem po cest OÚ. Garáž by byla postavena vedle
stoly . 151, kterou vlastním, s p íjezdem ze silnice p .. 2163/1 vyzna ené na geometrickém
plánu. Vedle parcely, na které by garáž stála, jsou již postaveny dv garáže. Doufám, že k mé
ipomínce bude p ihlédnuto, aby nenastaly problémy p i žádosti povolování t chto
zamýšlených staveb.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje na základ ustanovení § 68 zákona .
500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Od vodn ní rozhodnutí: Parcela se nachází v zastav ném území na ploše se zp sobem využití
plochy smíšené obytné venkovské. Parcela i nadále bude za azena do této plochy.
Zám r je v rozporu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vyso ina ve zn ní
Aktualizace . 1. Podle Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina se území obce
Radostín nad Oslavou nachází v krajin lesozem lské harmonické, ve které
jsou mimo jiné v ZÚR KrV stanoveny tyto zásady: rozvíjet cestovní ruch ve
formách p íznivých pro udržitelný rozvoj, nep ipoušt t rozši ování a intenzifikaci
chatových lokalit, rekrea ní za ízení s vyšší kapacitou l žek p ipoušt t pouze na
základ vyhodnocení únosnosti krajiny. Umíst ní stavby garáže na tomto
pozemku není vhodné, nebo zde má Obec Radostín nad Oslavou v cné b emeno
k pozemku pro budoucí výstavbu inženýrských sítí. Územní plán zajiš uje
edpoklady pro udržitelný rozvoj území s cílem dosažení obecn prosp šného
souladu ve ejných a soukromých zájm na rozvoji území. Návrh územního plánu
Radostín nad Oslavou je zpracován s ohledem na cíle a úkoly územního
plánování deklarované v § 18 a § 19 stavebního zákona.
12.2. Návrh rozhodnutí o námitkách - opakované ve ejné projednání
Do 5.04.2017 mohli uplatnit vlastníci pozemk a staveb dot ených návrhem ešení,
oprávn ný investor a zástupce ve ejnosti námitky. Proti upravenému návrhu územního plánu
Radostín nad Oslavou byly podány tyto námitky:
Námitka . 1: Ing. Petr Halla, Radostín nad Oslavou
Jako vlastník pozemk p. . 881/41, 881/40, 799/72, 799/71, 768, 748, 799/79, 799/76 v k.ú.
Radostín nad Oslavou, žádá o navracení k p vodnímu návrhu koridoru územní rezervy R2 pro
umíst ní silni ního obchvatu obce. Od vodn ní:
Nesouhlasí s umíst ním územní rezervy pro plánovaný silni ní obchvat obce na pozemky v mém
vlastnictví. V upraveném návrhu je koridor umíst n do oblasti asto využívané k cykloturistice a
žeckému lyžování velkou ástí aktivn sportujících obyvatel obce.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje na základ ustanovení § 68 zákona .
500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Od vodn ní rozhodnutí: K prov ení územní rezervy R2 dojde až po jejím vymezení tj. po
vydání územního plánu Radostín nad Oslavou. Ú el, pro který je územní rezerva
R2 v návrhu vymezena, nelze bez zm ny územního plánu Radostín nad Oslavou
realizovat, posuzuje se tedy až p i této zm
ÚP Radostín nad Oslavou a to ve
všech souvislostech. Návrh územního plánu Radostín nad Oslavou je zpracován
s ohledem na cíle a úkoly územního plánování deklarované v § 18 a § 19
stavebního zákona.
Námitka . 2: Alena Brabcová, Ž ár nad Sázavou
K podaným námitkám . 6 a . 7 k návrhu územního plánu Radostin nad Oslavou, ze dne
18.7.2016 jsem p iložila informace o pozemku. Na každém p iloženém list je mod e vyzna ené
a to výrazn o jaké rozší ení rybníku se jedná. Nesouhlasím s rozhodnutím o námitce u obou
chto bod .
Návrh rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje na základ ustanovení § 68 zákona .
500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Od vodn ní rozhodnutí: Na plochách zem lského p dního fondu ÚP p i spln ní daných
požadavk , územní plán umož uje umis ování (rozši ování) rybník . Územní
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plán zajiš uje p edpoklady pro udržitelný rozvoj území s cílem dosažení obecn
prosp šného souladu ve ejných a soukromých zájm na rozvoji území.
13. Vyhodnocení p ipomínek
13.1. Vyhodnocení p ipomínek - spole né jednní
i spole ném jednání mohl každý dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona do 30 dn
od doru ení ve ejné vyhlášky uplatnit u po izovatele písemné p ipomínky k návrhu Územního
plánu Radostín nad Oslavou.
ipomínka . 1: Marta Miná ová, Radostín nad oslavou
ipomínka se týká zp sobu využití pozemk p. . 1348/2 a p. .2185/24 v k.ú. Radostín nad
Oslavou, jako vlastník pozemk nesouhlasí s tímto zp sobem využití, nebo se jedná o
soukromou zele . Dále se p ipomínka týká zatravn ní pozemku p. . 1242/28 v k.ú. Radostín nad
Oslavou, která je vedena jako orná p da. Zm nou kultury dojde k znehodnocení pozemku a
snížení ceny.
ipomínka je akceptována. Navržené zatravn ní pozemku p. . 1242/28 k.ú. Radostín nad
Oslavou bude zrušeno, parcela bude uvád na jako plocha zem lská - orná p da
(kód NZ1) v souladu s údaji katastru nemovitostí. Parcely p. . 1348/2 a 2185/25
k.ú. Radostín nad Oslavou jsou dle údaj katastru nemovitostí druhu ostatní
plocha. Plochy budou vyjmuty ze zastav ného území a bude zde ur en zp sob
využití plochy jako plochy smíšené nezastav ného území - p írodní.
13.2. Vyhodnocení p ipomínek - ve ejné projednání
Nejpozd ji do 7 dn ode dne ve ejného projednání, tj. do 21.07.2016 mohl každý uplatnit své
ipomínky. P i projednání návrhu územního plánu Radostín nad Oslavou byly uplatn ny tyto
ipomínky:
ipomínka . 1: Myslivecký spolek Radostín nad Oslavou a Zn tínek 61, 594 44
Myslivecký spolek, (17 jeho len ), podává p ipomínku k návrhu ÚP Radostín nad Oslavou,
požaduje vytvo ení územních podmínek pro možnost umíst ní stavby pro rozmnožování, odchov
a vypoušt ní ohrožených druh zv e do volné p írody, a to v ásti pozemku p. . 1419/6 v k.ú.
Radostín nad Oslavou. Tato p ipomínka byla projednána na lenské sch zi Mysliveckého spolku
Radostín nad Oslavou a Zn tínek dne 8.07.2016 a byla jednohlasn p ijata.
Od vodn ní:
Rozmnožování, odchov a zp tné vypoušt ní n kterých druh p vodní pernaté zv e, které
vymizely z honitby v katastru Radostín nad Oslavou, provádíme již více než 5 let. Odchov je
provád n v improvizovaných podmínkách u jednotlivých len Mysliveckého spolku. Ke
zlepšení podmínek odchovu, veterinární úrovn a efektivity chceme vybudovat centrální za ízení
pro rozmnožování a odchov n kterých ohrožených druh zv e, které by výhledov mohlo
sloužit i nadregionálním pot ebám. Tato lokalita se nám jeví jako nejvýhodn jší pro zajišt ní
jejího umíst ní mimo trvalou zástavbu i s ohledem na její budoucí rozši ování a sou asnou
dostupnost pot ebných inženýrských sítí. Umíst ní za ízení p edpokládá nep erušení místního
biokoridoru.
ipomínka bude áste
akceptována. V ešení ÚP bude prov ena možnost vymezení
plochy s požadovaným zp sobem využití s tím, že je nezbytné zajistit funk nost
lokálního ÚSES v dostate ných parametrech a kvalit . Zárove je t eba zajistit
návaznost zastavitelné plochy na zastav né území. Návrh územního plánu
Radostín nad Oslavou je zpracován s ohledem na cíle a úkoly územního
plánování deklarované v § 18 a § 19 stavebního zákona. Návrh ÚP je zam en
na ochranu krajiny jako podstatné složky prost edí života obyvatel a základ jejich
totožnosti. Návrhem územního plánu Radostín nad Oslavou jsou vytvo eny
podmínky pro vyvážený vztah životního prost edí – hospodá ský rozvoj –
soudržnost spole enství obyvatel obce.
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ipomínka . 2: Martin Kujal, Radostín nad Oslavou
Na severovýchodním okraji areálu ZERAS jsou parcely 543/31, 543/50 a 543/1 v návrhu
územního planu vedeny jako „Plochy výroby a skladování - zem lská výroba". V platné
verzi územního plánu jsou výše uvedené parcely vedeny jako „3. Krajinná zóna - trvalý travní
porost". Navrhuji dot enou oblast v návrhu nového územního plánu z etelné ozna it jako oblast
se zm nou využití a definovat podmínky jejího využití.
ipomínka bude akceptována. V rámci podmín
p ípustných inností pro stavby ve 3.
krajinné zón ÚPO (dosud platný územní plán obce) byl realizován
severovýchodn od areálu spole nosti Zeras a.s. skladový objekt s p ístupovou
komunikací. Pozemek p. . 543/1 je velmi nepravidelného tvaru a dle údaj KN se
jde o druh pozemku - ostatní plocha. Svým uspo ádáním a využíváním se jedná
již o sou ást zem lského areálu. Pozemek p. . 543/50 je malé vým ry (198 m2)
druhu pozemku v KN - ostatní plocha a i on je sou ástí zem lského areálu. Do
zastav ného území plochy výroby a skladování - zem lská výroba (VZ) je v ÚP
za azen pozemek p. . 543/31, který tvo í proluku v souvisle zastav ném území.
Jedná se o disponibilní plochu logicky využitelnou pro pot eby zem lské
výroby. Pro jednozna nost využití bude pozemek p. . 543/31 nov vyzna en jako
plocha zastavitelná s kódem VZ. Zp sob využití ploch s rozdílným zp sobem
využití je v mezích stavebního zákona a souvisejících vyhlášek definován v
textové ásti návrhu ÚP. Jedná se o pozemky v k.ú. Radostín nad Oslavou. Návrh
územního plánu Radostín nad Oslavou je zpracován s ohledem na cíle a úkoly
územního plánování deklarované v § 18 a § 19 stavebního zákona. Návrh ÚP je
zam en na ochranu krajiny jako podstatné složky prost edí života obyvatel a
základ jejich totožnosti. Návrhem územního plánu Radostín nad Oslavou jsou
vytvo eny podmínky pro vyvážený vztah životního prost edí – hospodá ský
rozvoj – soudržnost spole enství obyvatel obce.
ipomínka . 3: Martin Kujal, Radostín nad Oslavou
Na severovýchodním okraji areálu ZERAS jsou parcely 543/31, 543/50 a 543/1 v návrhu
územního planu vedeny jako „Plochy výroby a skladování - zem lská výroba". V platné verzi
územního plánu jsou výše uvedené parcely vedeny jako „3. Krajinná zóna - trvalý travní porost".
Zastupitelstvo obce se v minulosti stav lo proti rozši ování areálu ploch „Výroba a skladování zem lská výroba" v této oblasti. Po zm
za azení by obec ztratila by i teoretickou možnost
bránit se stavebnímu využití této lokality. Navrhuji ponechat za azení této plochy jako „Plochy
zem lské - trvalý travní porost."
ipomínka nebude akceptována. – viz. od vodn ní p ipomínky . 2
ipomínka . 4: Martin Kujal, Radostín nad Oslavou
ipomínka se týká koridoru (rezervy) pro p ípadné budoucí umíst ní stavby p eložky silnice
II/354 Rezerva ze severu obchází Velký radostínský rybník, stá í se doleva a blíží se k novému
obytnému souboru (oblast Z3). Nebylo by technicky možné, pokud by koridor opsal v tší okruh
kolem Velkého radostinského rybníka, aby tento koridor vedl ve v tší vzdálenosti od nového
obytného souboru a to v t sném sousedství ochranného pásma VLT PN300 Kochánov - Vatín?
ipomínka bude akceptována. Koridor územní rezervy pro budoucí umíst ní stavby p eložky
sil. II/354 bude odklon n sm rem severním. Návrh územního plánu Radostín nad
Oslavou je zpracován s ohledem na cíle a úkoly územního plánování deklarované
v § 18 a § 19 stavebního zákona.
ipomínka .5: Alena Brabcová, Ž ár nad Sázavou
Do letošního roku nikdo ze zastupitel v etn starosty obce pana Fabíka se mnou jako
s majitelkou pozemku p. . 799/153 v k.ú. Radostín nad Oslavou nejednal ohledn zám ru bytové
výstavby na parcele p. . 799/153. Domnívám se, že se jedná o geniální nápad projektanta pana
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Psoty a zastupitelé obce to pouze schválili. Uplat uji p ipomínky k návrhu ÚP Radostína nad
Oslavou.
Dne 14.7.2016 prob hlo ve ejné projednávaní návrhu ÚP Radostína nad Oslavou v zasedací
místnosti Obecního ú adu Radostín nad Oslavou.
Projednávání návrhu ÚP Radostín nad Oslavou nebyli p ítomni zástupci stavebního ú adu ani
zástupci odboru životního prost edí M Ú ve Ž e nad Sázavou. Z tohoto d vodu nebylo možné
klást otázky týkající se této problematiky.
Na základ zákona . 106/1999 Sb. jsem požádala Obec Radostín nad Oslavou o zaslání
esného seznamu pozemk a staveb, které jsou v mém vlastnictví a které jsou n jakým
zp sobem zahrnuty v návrhu ÚP Radostína nad Oslavou. Starosta Josef Fabík mn dopisem ze
dne 7.07.2016 odkázal na informace již zve ejn né. Obrátila jsem se tedy na projektanta pana
Psotu. V pond lí dne 11. 07.2016 jsem telefonicky požádala projektanta pana Psotu, zda by mi
nemohl poskytnout n jaké informace ohledn návrhu ÚP Radostína nad Oslavou. Pan Psota mi
sd lil, že má jednání, (které z ejmé trvalo až do no ních hodin), v úterý má služební cestu a ve
st edu a tvrtek už asi nem l zájem. Pan Psota, na m prost nem l as. Dne 14.7.2016 na
ve ejném projednávaní ÚP Radostín nad Oslavou jsem požádala pana Psotu o vysv tlení
koridoru technické infrastruktury. V ÚP Radostín nad Oslavou je zaneseno koridor více než
dost a ob ané v etn mne se v tom už nevyznají. Tyto koridory zabírají v návrhu ÚP Radostín
nad Oslavou také nakolik mých pozemk . Pan Psota mi odpov l, že mi zde nem že vysv tlovat každý koridor, a a . se nejd íve nau ím íst. M l z ejm na mysli textovou ást ÚP.
Než bych nastudovala na M Ú ve Ž e celou textovou ást, trvalo by mi to z ejm n kolik
pracovních dn . Nedovedu si p edstavit, který z ú edník na M Ú ve Ž e nad Sázavou by mi
noval sv j as. Takže o záhadných koridorech v návrhu ÚP Radostín nad Oslavou jsem se
nedozv la v bec nic. Nesouhlasím, aby jakékoliv koridory navržené v ÚP Radostín nad
Oslavou panem Psotou zabíraly moje pozemky. Koridory mi sice pan Psota nevysv tlil, ale za to
varoval starostu pana Fabíka, aby dob e zvážil, komu poskytne n jakou kopii návrhu ÚP
Radostína nad Oslavou. Zárove uvedl p íklad, že jiný starosta byl p íliš horlivý a snažil se
ob an m vše d kladn vysv tlit a poskytnout i kopie navrhovaného ÚP a nakonec s tím m l jen
problémy.
Dne 14.7.2016 prob hlo ve ejné projednávání návrhu ÚP Radostína nad Oslavou. Toto jednání
bec nesplnilo sv j ú el. Smyslem bylo uskute nit n jaké ve ejné projednání, nikoliv objasnit
ob an m navrhovaný ÚP Obce Radostína nad Oslavou. Mnou požadované informace o návrhu
ÚP Radostína nad Oslavou mi nebyly poskytnuty ani od starosty obce pana Fabíka, ani od
projektanta pana Psoty. Já jsem si odnesla doporu ení, a to asi t ikrát, od pana projektanta Psoty,
se nejd íve nau ím íst a pan starosta Fabík, a dob e zváží, zda-li m nebo n komu jinému
poskytne t eba i za úplatu n jaké kopie návrhu ÚP Radostína. Není mi jasné, pro má sám
projektant pan Psota takový zájem, aby informace o návrhu ÚP Radostína na Oslavou byly co
možná nejmenší.
ipomínka nebude akceptována. Ve ejné projednání o návrhu ÚP Radostín nad Oslavou
s odborným výkladem projektanta prob hlo dne 14.07.2016, z tohoto jednání byl
po ízen písemný záznam, všechny dotazy týkající se navrhovaného ešení
územního plánu byly projektantem, po izovatelem a ur eným zastupitelem
zodpov zeny. Proces projednávání územního plánu Radostín nad Oslavou je
upraven zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavebním zákonem). celý proces po izování a schvalování územního plánu
probíhá výlu
prost ednictvím ú ední desky obecního ú adu, jednotlivým
vlastník m nemovitostí nacházejících se v dot eném území není tedy nic
doru ováno p ímo.
13.3. Vyhodnocení p ipomínek - opakované ve ejné projednání
Nejpozd ji do 7 dn ode dne opakovaného ve ejného projednání, tj. do 5.04.2017 mohl každý
uplatnit své p ipomínky. P i projednání návrhu územního plánu Radostín nad Oslavou byly
uplatn ny tyto p ipomínky:
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ipomínka . 1: Alena Brabcová, Ž ár nad Sázavou
Uplatnila jsem písemné p ipomínky k návrhu územního plánu Radostín nad Oslavou dopisem ze
dne 18.7.2016. K bodu 1/ jsem p ipojila vysv tlení o nezájmu zastupitel obce a starosty Josefa
Fabíka jednat s majitelkou pozemku 799/153 v k.ú. Radostín nad Oslavou o prodeji tohoto
pozemku. Tento bod v upraveném uzemním plánu Radostín nad Oslavou nebyl dne 29.3.2017
bec projednán. Na stran 2 a 3 v dopise ze dne 18.7.2016 jsem uplatnila p ipomínky k návrhu
ÚP Radostín nad Oslavou. Tyto moje p ipomínky nebyly v bec na jednání dne 29.3.2017 ani
zmi ovány, natož aby byly ešeny. Pan Psota k nim p istoupil, tak jako by v bec neexistovaly.
ipomínky ostatních ob an a organizací zde ešeny byly.
ipomínka nebude akceptována. Všechny p ipomínky v etn této procesní p ipomínky,
budou p edloženy zastupitelstvu obce spolu s návrhem územního plánu pro
vydání a s návrhem rozhodnutí o námitkách až p i vydání územního plánu.
ipomínka . 2: Alena Brabcová, Ž ár nad Sázavou
Dne 29.3.2017 jsem se zú astnila projednání upraveného územního plánu Radostína nad
Oslavou. Ve vyv šené vyhlášce není ani zmínka, že bude zárove s projednáváním upraveného
územního plánu probíhat sch ze obecního zastupitelstva Radostína nad Oslavou. Já sama a
ostatní ú astníci jsme museli p etrp t jakési hlasování obecního zastupitelstva. Tímto podávám
ipomínku :Je t eba, aby si zastupitelé obce promysleli, co vlastn u nich má prioritu p i
projednávaní upraveného územního plánu Radostín nad Oslavou.
ipomínka nebude akceptována. Obec Radostín nad Oslavou postupovala v souladu se
zákonem o obcích . 128/2000 Sb., v platném zn ní, zastupitelstvo obce schválilo
po ad jednání a ur ilo ov ovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce.
Opakované ve ejné projednání o návrhu ÚP Radostín nad Oslavou s odborným
výkladem projektanta prob hlo dne 29.03.2017 od 15:30 hod, o pr hu jednání
vede po izovatel písemný záznam. Zasedání zastupitelstva obce Radostín nad
Oslavou se konalo teprve po skon ení opakovaného ve ejného projednání návrhu
územního plánu Radostín nad Oslavou, které bylo ukon eno v 16:10 hod.
ipomínka . 3: Alena Brabcová, Ž ár nad Sázavou
Tímto podávám další p ipomínku: Dne 29.3.2017 jsem od 15.08 hod. ekala na chodb
Obecního ú adu v Radostín nad Oslavou a p edpokládala, že si prohlédnu výkresy upraveného
územního plánu Radostína nad Oslavou. Zasedací místnost s vystavenými plány však byla
zam ená. Starosta pan Fabík místnost odemknul velmi t sné p ed zahájením. Sice s úsm vem,
což u n j je veliká vzácnost, ale p esto prohlédnout si plány již nebylo možné. Musím
konstatovat, že p íprava na projednání upraveného územního plánu byla odbytá.
ipomínka nebude akceptována. Upravený návrh územního plánu Radostín nad Oslavou byl
vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 23.02. do 5.04. 2017 na M stském ú adu
ár nad Sázavou, odboru rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1,
v kancelá i . 116 a v budov Obecního ú adu Radostín nad Oslavou. Od 23.02.
do 5.04. 2017 byl upravený návrh územního plánu Radostín nad Oslavou
vystaven na webových stránkách m sta Ž ár nad Sázavou.
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Územní plán Radostín nad Oslavou

Pou ení
Územní plán Radostín nad Oslavou dle § 173 odst. 1 nabývá ú innosti patnáctým dnem po dni
vyv šení ve ejné vyhlášky na ú ední desce.
Do územního plánu Radostín nad Oslavou 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
územnímu plánu Radostín nad Oslavou nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního ádu podat
opravný prost edek.

……..………........…
Josef Fabík
1. místostarosta obce

...………....................
Marie Kališová
2. místostarostka obce

………...…….......….
Antonín Váša
starosta obce
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P

ÍLOHY

1. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF
2. Seznam zkratek použitých v územním plánu

íloha 1

Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF
název obce: Radostín nad Oslavou

íslo lokality

zp sob využití plochy

celková
vým ra
(ha)

celkový
zábor
ZPF (ha)

Z2

pl. bydlení v rod. domech - venkovské

0,12

0,00

Z3

pl. bydlení v rod. domech - venkovské

2,42

2,35

P2

pl. bydlení se specifickým využitím

1,31

0,00

3,85

2,35

pl. rekreace - pl. staveb pro rodinnou rekreaci

0,00

0,00

pl. rekreace - pl. staveb pro rodinnou rekreaci

0,03

0,00

0,03

0,00

Plochy bydlení celkem
Z19
Z20

Plochy rekreace celkem
Z1

pl. ob . vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení

0,28

0,28

Z8

pl. ob . vybavení - h bitovy

0,10

0,00

Z12

pl. ob . vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení

0,04

0,04

Z14

pl. ob . vybavení - ve ejná infrastruktura

0,09

0,00

Z18

pl. ob . vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení

0,05

0,05

P1

pl. ob . vybavení - ve ejná infrastruktura

0,18

0,03

0,74

0,40

0,02

0,02

0,02

Plochy ob anského vybavení celkem
Z13

pl. ve ejného prostranství

Plochy ve ejného prostranství celkem
Z11

pl. smíšené obytné - venkovské

Plochy smíšené obytné - venkovské celkem
pl. tech. infrastruktury - pl. a za ízení pro nákládádní s
Z6
odpady
Z21

pl. tech. infrastruktury - za . pro išt ní a odvád ní odp. vod

Plochy technické infrastruktury celkem

zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

orná p da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

2,35

zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

I.

III.

IV.

V.

2,35

2,35

0,00

0,00

0,00

2,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,28

0,16

0,12

0,00

0,00

0,05

0,05

0,00

0,28

0,00

0,05

0,00

0,00

0,16

0,00

0,17

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,27

0,27

0,23

0,04

0,11

0,27

0,27

0,23

0,04

0,11

0,10

0,00

0,26

0,26

0,36

0,26

0,00

0,00

0,16
0,00

0,00

0,00

0,26
0,00

0,00

0,00

0,26

0,00

Z7

pl. výroby a skladování - drobná a emeslná výroba

0,16

0,16

Z9

pl. výroby a skladování - drobná a emeslná výroba

0,12

0,12

Z17

pl. výroby a skladování - drobná a emeslná výroba

1,67

1,67

1,67

1,59

Z22

pl. výroby a skladování - zem

0,34

0,34

0,34

0,34

lská výroba

II.

investice
do p dy
(ha)

0,16

0,00
0,09

0,12

0,00

0,00

0,16

0,00

0,26

0,26

0,26

0,26

0,07
0,12
0,08

íslo lokality

zp sob využití plochy

celková
vým ra
(ha)

celkový
zábor
ZPF (ha)

Z24

pl. výroby a skladování - se specifickým využitím

0,18

0,18

P3

pl. výroby a skladování - drobná a emeslná výroba

0,47

0,00

Plochy výroby a skladování - drobná a emeslná výroba celkem

2,94

2,47

zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

orná p da

2,01

pl. zelen - soukromé a vyhrazené

0,09

0,09

Z5

pl. zelen - ochranné a izola ní

0,52

0,52

Z10

pl. zelen - p írodního charakteru

0,20

0,20

Z15

pl. zelen - soukromé a vyhrazené

0,52

0,52

0,17

Z16

pl. zelen - soukromé a vyhrazené

0,27

0,27

0,27

Z23

pl. zelen - p írodního charakteru

0,15

0,15

Z25

pl. zelen - soukromé a vyhrazené

0,09

0,09

1,84

1,84

pl. vodní a vodohospodá ské

1,07

1,03

K5

pl. vodní a vodohospodá ské

0,17

0,17

K7

pl. vodní a vodohospodá ské

0,79

0,00

K8

pl. vodní a vodohospodá ské

0,57

0,57

2,60

1,77

pl. lesní

0,19

0,19

pl. lesní

0,16

0,16

0,35

0,35

0,00

pl. smíšené nezastav ného území - vodohospodá ské

0,74

0,74

0,74

Plochy smíšené nezastav ného území - vodohospodá ské celkem

0,74

0,74

0,74
0,02

K1

Plochy vodní a vodohospodá ské celkem
K2
K6

Plochy lesní celkem
K4

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

0,00

0,00

0,46

0,52

0,96

0,00

1,93

0,09

0,02

0,00

0,00

0,52
0,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,01

0,44

0,03

0,08
0,87

0,00

1,03

1,03

0,12

0,17

0,17

0,57

0,57

1,77

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,19
0,16
0,16

0,00

0,19

1,77

0,12

0,19
0,15
0,15

0,01
0,00

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,74
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,74

0,02

K9

elová komunikace

0,05

0,05

0,07

0,05

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

13,81

10,52

6,29

0,44

0,00

3,26

4,57

0,09

1,40

plochy se nevyhodnocují na základ metodiky

0,45

0,00

0,35

0,02

nejedná se o zábor ZPF

0,00

0,50

elová komunikace

Zábor ZPF celkem

V.

investice
do p dy
(ha)

0,18

K3

elové komunikace celkem

IV.

0,18

Z4

Plochy zelen celkem

zahrady

zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

0,02
0,05

0,05

0,04

0,00

0,05

0,04

0,00

3,93

0,42

íloha 2

Seznam zkratek použitých v územním plánu

.h.p.
OV
SN
SPHM
KrV
KZ
k.ú.
LAPV
LBC
LBK
MINIS
MO R
MMR R
MÚSES
MV R
MŽP R
NP
ORP
OP
PRVKÚK
PUPFL
PÚR
RBC
RBK
RD
SKO
STG
STL
TS
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚPO
ÚSES
ÚSKP R
VN
VPO
VPS
VTL
VVN
ZPF
ZÚ
ZÚR
ŽP

íslo hydrologického po adí
istírna odpadních vod
eská státní norma
erpací stanice pohonných hmot
Kraj Vyso ina
koeficient zelen
katastrální území
lokalita pro akumulaci povrchových vod
lokální biocentrum
lokální biokoridor
Minimální standard pro dig. zpracování územních plán v GIS
Ministerstvo obrany eské republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky
místní územní systém ekologické stability
Ministerstvo vnitra eské republiky
Ministerstvo životního prost edí eské republiky
nadzemní podlaží
obec s rozší enou p sobností
ochranné pásmo
Plán rozvoje vodovod a kanalizací území kraje
pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
politika územního rozvoje
regionální biocentrum
regionální biokoridor
rodinný d m
stanice katodové ochrany
skupina typ geobiocén
st edotlaký
transforma ní stanice
územn analytické podklady
územní plán
územn plánovací dokumentace
územní plán obce
územní systém ekologické stability
Úst ední seznam kulturních památek eské republiky
vysoké nap tí
ve ejn prosp šné opat ení
ve ejn prosp šná stavba
vysokotlaký
velmi vysoké nap tí
zem lský p dní fond
zastav né území
zásady územního rozvoje
životní prost edí

