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ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADIMOVICE 

(1) Změna č. 1 Územního plánu Radimovice (dále jen „Změna č. 1“) mění Územní plán Radimovice, vydaný 
Zastupitelstvem obce Radimovice dne 8. 10. 2014 s nabytím účinnosti dne 30. 10. 2014 takto: 

(1.1) V kapitole „1. Vymezení zastavěného území“ 

 ruší text :  

„30.11.2013“ 

 a nahrazuje jej textem :  

„4.7.2022“ 

(1.2) V kapitole „3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“, 
podkapitole „Plochy přestavby a asanace“: 

 ruší text: 

„, P03“ 

(1.3) V kapitole „6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití 
(hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých 
plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a 
struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)“, v části 
„Typy ploch s rozdílným způsobem využití“ a podčásti „Plochy bydlení / individuální (BI)“; „Hluk z dopravy“:  

 doplňuje text: 

„V ochranném pásmu železnice bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno nepřekročení maximální 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovských prostorech staveb a venkovních prostorech.“ 

(1.4) V kapitole „6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití 
(hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých 
plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a 
struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)“, v části 
„Typy ploch s rozdílným způsobem využití“ a podčásti „Plochy bydlení / individuální (BI)“:  

 doplňuje text: 

„Podmínka pro všechny zastavitelné plochy individuálního bydlení (BI): 

V plochách bude prověřena a upřednostněna možnost likvidace přečištěných odpadních vod vsakováním na pozemku, 
která bude mít přednost před jímkou na vyvážení.“ 

(1.5) V kapitole „6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití 
(hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých 
plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a 
struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)“, v části 
„Plošné a prostorové uspořádání ploch“ 

 ruší následující řádky tabulky zastavitelných ploch: 

Z01  Plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené  

ZS  US3  0,04  

Z14  Plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené  

ZS  -  0,12  

Z18  Plochy bydlení / individuální  BI  -  0,26  

Z26  

  
Plochy bydlení / individuální  BI  -  0,25  
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 a dále doplňuje následující řádky tabulky zastavitelných ploch: 

Z34 Plochy bydlení / individuální  BI  - 0,42  

Z35 Plochy bydlení / individuální  BI  - 1,00  

Z36 Plochy občanského vybavení OV - 0,04 

 a dále v řádku plochy Z02 ruší ve čtvrtém sloupci text: 

„US3“ 

 a dále v řádku plochy Z02 ruší v pátém sloupci text: 

„1,05“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„0,71“ 

 a dále v řádku plochy Z03 ruší ve čtvrtém sloupci text: 

„US3“ 

 a dále v řádku plochy Z10 ruší ve druhém sloupci text: 

„Plochy zeleně soukromé a vyhrazené“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„Plochy bydlení / individuální“ 

 a dále v řádku plochy Z10 ruší ve třetím sloupci text: 

„ZS“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„BI“ 

 a dále v řádku plochy Z12 ruší v pátém sloupci text: 

„0,47“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„0,18“ 

 a dále v řádku plochy Z15 ruší ve druhém sloupci text: 

„Plochy zeleně soukromé a vyhrazené“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„Plochy bydlení / individuální“ 

 a dále v řádku plochy Z15 ruší ve třetím sloupci text: 

„ZS“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„BI“ 

 a dále v řádku plochy Z16 ruší ve druhém sloupci text: 

„Plochy zeleně soukromé a vyhrazené“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„Plochy bydlení / individuální“ 

 a dále v řádku plochy Z16 ruší ve třetím sloupci text: 

„ZS“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„BI“ 
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 a dále v řádku plochy Z20 ruší v pátém sloupci text: 

„0,53“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„0,62“ 

 a dále v řádku plochy Z22 ruší ve druhém sloupci text: 

„Plochy zeleně soukromé a vyhrazené“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„Plochy bydlení / individuální“ 

 a dále v řádku plochy Z22 ruší ve třetím sloupci text: 

„ZS“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„BI“ 

 a dále v řádku plochy Z23 ruší v pátém sloupci text: 

„0,31“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„0,33“ 

 a dále v řádku plochy Z30 ruší v pátém sloupci text: 

„0,59“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„0,44“ 

 a dále v řádku plochy Z31 ruší ve čtvrtém sloupci text: 

„US3“ 

(1.6) V kapitole „6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití 
(hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých 
plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a 
struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)“, v části 
„Plošné a prostorové uspořádání ploch“ 

 ruší následující řádky tabulky ploch přestavby: 

P03  Plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené  

ZS  -  0,20  

(1.7) V kapitole „9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti: 

 ruší v části týkající se územní studie US3 ve větě „Prověření územní studií US3 bylo navrženo společné pro lokality Z01, 
Z02, Z03, Z31, K02, K03, K04.“ text: 

„Z01, Z02, Z03, Z31“ 

 a dále ruší v části „Podmínky pro pořízení studie“ text: 

„prověří vliv navrhovaných zastavitelných ploch Z01, Z02, Z03 a Z31 na schopnost retence vody v území a případná 
rizika vzniku eroze, splachů srážkových vod nebo povodňového nebezpečí v území;“ 

 a dále ruší v části „Podmínky pro pořízení studie“ text: 

„upřesní a navrhne vhodné využití a intenzitu využití zastavitelných ploch vzhledem ke specifickým podmínkám 
ochrany přírody a krajiny, ev. k dalším typům ochrany hodnot v okolí řešeného území;“ 

 a dále ruší v posledním odstavci text: 
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„do doby prokázání potřeby změny Územního plánu Radimovice“ 

 a nahrazuje jej textem: 

„na 6 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy jímž se vydává Změna č. 1 ÚP Radimovice.“ 

 a dále ruší v posledním odstavci text: 

„Pokud nebude územní studie do této doby pořízena, dokumentace změny Územního plánu Radimovice prověří 
její potřebu v daném území a zároveň s ohledem na míru využití zastavěného území a potenciál rozvoje zastavitelných 
ploch, ve kterých bylo územní studií uloženo prověření změn jejich využití, prověří potřebu optimalizace rozsahu 
zastavitelných ploch.“ 

 

(2) Textová část Změny č. 1 obsahuje 6 stran a 2 úvodní listy. 

(3) Grafická část Změny č. 1 obsahuje následující výkresy: 

č. výkresu název výkresu měřítko 

1 Výkres základního členění území 1 : 5 000  

2 Hlavní výkres 1 : 5 000  
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADIMOVICE 

 

1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Deklarace zákonnosti procesu pořízení; soulad se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.) a se zákonem č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.). 

Zpracovává pořizovatel. 

Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednání změny územního plánu.  

2 SOULAD ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. a) 

Prokázání souladu ke všem částem politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace vydané krajem, 
které se vztahují k řešenému území a to jednotlivě po těchto částech a konkrétně. 

Zpracovává projektant. 

2. 1 Vyhodnocení souladu změny územního plánu s politikou územního rozvoje 

Změna č. 1 ÚP Radimovice (dále také jen „Změna č. 1“) je pořizována v souladu s Politikou územního rozvoje České 
republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále také jen „PÚR ČR“) a všeobecnými požadavky vyplývajícími pro řešené 
území z tohoto dokumentu (citace požadavků na řešení Změny č. 1 z PÚR ČR je vyznačena kurzívou a redukována pouze na 
požadavky týkající se řešeného území).  

Řešené území není součástí rozvojové oblasti či rozvojové osy republikového významu vymezenými PÚR ČR. Řešené 
území je součástí specifické oblasti republikového významu SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém 
ohrožení území suchem.  

Řešeného území se netýkají koridory dopravní či technické infrastruktury vymezené PÚR ČR.  

Změna č. 1 respektuje obecné zásady stanovené Politikou územního rozvoje ČR a vytváří podmínky pro naplnění 
jejích cílů v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Území řešeného 
Změnou č. 1 se týkají zejména následující body republikových priorit (ve všech níže uvedených bodech reaguje Změna č. 1 
pouze na priority týkající se řešeného území, citace z PÚR ČR je vyznačena kurzívou): 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají 
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického 
a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst 
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase 
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly 
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.  

Vytváření podmínek pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, včetně jedinečné 
urbanistické struktury a krajinného rázu, je zakotveno v jednotlivých koncepcích stanovených Územním plánem 
Radimovice. Tyto koncepce nejsou Změnou č. 1 měněny, čímž je zajištěna ochrana hodnot jakožto jeden ze 
základních předpokladů zajištění trvale udržitelného rozvoje. 

Změna č. 1 v oblasti ochrany přírodních hodnot upřesňuje v rámci podmínek pro využití ploch s RZV hygienické 
limity týkající se hluku v rámci ochranných pásem dopravní infrastruktury a způsoby nakládání s dešťovými a 
přečištěnými odpadními vodami na pozemcích. 

Změnou č. 1 jsou vymezovány zastavitelné plochy v rámci či v návaznosti na zastavěné území tak, aby byly 
minimalizovány zábory volné krajiny a její fragmentace a zachován kompaktní tvar urbanizovaného území i v zájmu 
soudržnosti obyvatelstva a efektivní obslužnosti území.  

Změna č. 1 aktualizací zastavěného území a přehodnocením způsobu využití některých zastavitelných ploch 
zohledňuje současný stav využití v zastavěném i nezastavěném území. 
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 (14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit ochranu kvalitních 
lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.  

Rozvoj primárního sektoru je Změnou č. 1 zajištěn respektováním stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem 
využití BI – plochy bydlení / individuální a jejich dalším rozvojem. Územním plánem stanovenými podmínkami využití 
ploch BI, které nejsou Změnou č. 1 významně měněny, je zajištěna možnost zemědělské činnosti a 
samozásobitelství, resp. drobných provozoven. 

Změnou č. 1 nejsou vymezovány plošně významné zastavitelné plochy, které by vyžadovaly zcela nové zábory 
nejkvalitnějších půd I. a II. třídy ochrany. Nové plochy jsou vymezovány především na půdách nižších kvalit (tříd 
ochrany). 

Ekologická funkce krajiny je Změnou č. 1 zajištěna územní stabilizaci skladebných prvků ÚSES. 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na 
sociální soudržnost obyvatel. 

Sociální soudržnost obyvatel je Změnou č. 1 podpořena vymezením zastavitelné plochy občanské vybavenosti 
v centru obce v rámci zastavěného území a také vymezením zastavitelných ploch pro trvalé bydlení v návaznosti na 
stávající zastavěné území. Vymezením nových zastavitelných ploch není vytvářen potenciál pro sociální segregaci. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci upřednostnit komplexní řešení před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná 
řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a 
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 

Při zpracování Změny č. 1 jsou zohledněny požadavky ze strany obce Radimovice i jejích občanů, které jsou v souladu 
s urbanistickou koncepcí, stanovenou Územním plánem Radimovice. S ohledem na stav a hodnoty území, jeho 
charakter, rozvojové předpoklady, význam a pozici obce v sídelní struktuře, limity využití území a nadřazenou 
územně plánovací dokumentaci nebylo vyhověno požadavkům a parciálním zájmům, které byly v rozporu s 
komplexním řešením využívání území a ve svém důsledku by zhoršovaly stav území či jeho hodnoty. 

 (17)  Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro 
vytváření pracovních příležitostí, zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů 
v těchto územích. 

Územní plán Radimovice stanovuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a vedle hlavního využití 
určuje možnosti dalšího funkčního využití v rámci přípustného a podmíněně přípustného využití. Tím je deklarována 
snaha umožnit širší využívání zastavěného i nezastavěného území a pružně tím reagovat na hospodářské a 
společenské změny. Tento princip je Změnou č. 1 plně respektován.  

Ekonomický potenciál obce je navázán zejména na cestovní ruch v řešeném území zejména v souvislosti s blízkostí 
zámku Sychrov. Změnou č. 1 není tento potenciál umenšován. Vymezením plochy občanské vybavenosti v centru 
obce je umožněn rozvoj obslužnosti a atraktivity obce pro rezidenty. 

(18)  Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpoklady pro posílení vazeb mezi 
městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i 
hospodářského prostředí. 

Řešené území je tvořené jedním dominantním sídlem Radimovice v přímé návaznosti na lokálně významný areál 
zámku Sychrov. Jako kompaktní sídlo je Změnou č. 1 obec Radimovice dále rozvíjena. Zájmem obce je do budoucna 
podpořit trend nárůstu počtu obyvatel v atraktivním a dopravně dobře dostupném území, což je Změnou č. 1 
promítnuto ve vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch, s odůvodněním uvedeným v kapitole „10. 2“ 
textové části Odůvodnění Změny č. 1. 

 (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a 
následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti respektovat 
veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany 
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet 
územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování 
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků 
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci 
územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a 
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Změna č. 1 respektuje veškeré zásady ochrany přírody a krajiny včetně konkrétních nástrojů této ochrany (vyhlášené 
velkoplošné zvláště chráněné území, přírodní rezervaci, přírodní památky, památné stromy, významné krajinné 
prvky a další). Vymezení územního systému ekologické stability je Změnou č. 1 respektováno na základě aktuálních 
podkladů (ZÚR LK). 
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Změna č. 1 do výše uvedených lokalit nesituuje žádné rozvojové záměry, které by mohly narušit či negativně ovlivnit 
předmět jejich ochrany, charakter krajiny či krajinný ráz. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika) při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, 
atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy 
turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Změnou č. 1 je podporován udržitelný cestovní ruch nepřímo vymezením plochy občanské vybavenosti v centru 
obce pro rozvoj obslužnosti a sociálního vyžití obce, a tedy zvýšení atraktivity pro rekreanty i stávající a nové 
rezidenty. Stávající koncepce veřejné infrastruktury je Změnou č. 1 respektována. 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 
v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim předcházet minimalizovat jejich negativní dopady. 
Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a 
pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde 
je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě dopadů 
změny klimatu. 

V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem 
zmírňování účinků povodní a sucha. 

Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami. 

V jednotlivých zastavitelných plochách, vymezených Změnou č. 1, budou v oblasti nakládání s dešťovými, příp. 
přečištěnými odpadními vodami uplatňovány obecné zásady a podmínky stanovené Územním plánem Radimovice. 
Kapacita navrhovaných řešení bude dále prověřována v následujících stupních projektové dokumentace. 

Změnou č. 1 jsou upravovány podmínky využití ploch bydlení / individuální (BI) v oblasti nakládání s odpadními 
vodami. Upřednostněny jsou vsakovací jímky pro přečištěné odpadní i dešťové vody pro zlepšení retenční kapacity 
území a předcházení rizikům sucha v krajině.  

(75b)  SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem  

Úkoly pro územní plánování:  

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí  

a) vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích retenčních a 
akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik a zachování odolné stabilní vyvážené 
pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem ploch lesů, mezí, luk, vodních ploch a vodních toků (zejména 
neregulované vodní toky s doprovodnou zelení), cestní sítě (s doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm. velké plochy 
orné půdy rozčleněné mezemi, cestní sítí, vsakovacími travními pruhy),  

b) vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu ostatních vodních prvků 
v krajině,  

c) vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, tj. dbát na dostatek 
ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a zasakování vody,  

d) vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm. zatravněním a zakládáním 
a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí, zasakovacích pásů a příkopů,  

e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení požadavků na 
dodávky vody v období nepříznivých hydrologických 45 podmínek, zejm. pro infrastrukturu k zajištění dodávek vody 
z oblastí s příznivější vodohospodářskou situací a s ohledem na místní podmínky pro budování nových zejm. 
povrchových zdrojů vody,  

f) pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno výše v písm. a) až e) (příp. navrhovat i další vhodná 
opatření pro obnovu přirozeného vodního režimu v krajině) využívat zejména územní studie krajiny. 

Územní plán Radimovice vytváří podmínky pro zlepšení vodního režimu a zvýšení retenční schopnosti krajiny – 
zejména vymezením ploch smíšených nezastavěného území, jejichž využitím jsou vytvořeny podmínky pro snížení 
erozního rizika a posílení vodního režimu v území. Ve volné krajině jsou dále stanoveny obecné podmínky pro 
zajištění a zvýšení retenční schopnosti krajiny a rozvoj územního systému ekologické stability. Územním plánem 
jsou dále vymezeny plochy změn v krajině za účelem snížení erozního rizika a zvyšování retenční schopnosti krajiny. 
Tato opatření a stanovené podmínky pro využití ploch jsou Změnou č. 1 respektovány. Pro vlastní řešení Změny č. 
1 není priorita relevantní.  

2. 2 Vyhodnocení souladu změny územního plánu s územně plánovací dokumentací 
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vydanou krajem 

Řešené území je zahrnuto v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje. Zastupitelstvo Libereckého kraje (dále 
jen „Zastupitelstvo“) rozhodlo o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen „ZÚR LK“) usnesením č. 466/11/ZK 
ze dne 13.12.2011; Zásady územního rozvoje Libereckého kraje byly vydány dne 21.12.2011 s nabytím účinnosti 22.1.2012.  

ZÚR LK byly aktualizovány Aktualizací č. 1, jež byly vydány Zastupitelstvem dne 30.3.2021 v rámci usnesení č. 
112/21/ZK, nabyly účinnosti dne 27.4.2021.  

(citace ze ZÚR LK je vyznačena kurzívou a redukována pouze na požadavky týkající se řešeného území) 

A.  STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ PRIORIT STANOVENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Územní plán Radimovice respektuje požadavky vyplývající ze ZÚR LK a je v souladu se stanovenými prioritami 
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území.  

Priority územního plánování kraje jsou určeny ke konkretizaci cílů a úkolů územního plánování a požadavků na 
udržitelný rozvoj území v územně plánovací činnosti měst a obcí, kterými jsou stanovovány podmínky pro změny 
v konkrétních plochách. 

(P1)  Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví.  

Zachovat a přiměřeně rozvíjet ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice:  

- nenarušováním jedinečné městské a venkovské urbanistické struktury stabilizované sídelní 
struktury nevhodnými stavebními zásahy a činnostmi,  

- ochranou rázu venkovské krajiny a obnovou trvalého osídlení s důrazem na zachování objektů i 
souborů lidové architektury v celkové krajinné kompozici,  

- řešením ochrany hodnot území v kontextu nezbytného zohledňování požadavků hospodářského 
rozvoje území a zvyšování kvality života jeho obyvatel,  

- zvyšováním atraktivity území pro rekreaci a cestovní ruch v souladu s potřebami ekonomického a 
sociálního rozvoje dle principů udržitelného rozvoje,  

- zabráněním upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  

Zachovat a přiměřeně rozvíjet krajinný ráz nezastavěných částí území:  

- respektováním požadavků na naplňování cílových kvalit krajin s ohledem na krajinné typy a 
vhodnou regulací jejich přípustného užívání,  

- cílenou systematickou obnovou narušených částí krajiny (živého a v čase proměnného celku), který 
vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány 
jeho stěžejní přírodní, kulturní a užitné hodnoty,  

- objektivním rozlišováním případů, kdy je důležitější vhodný tvůrčí rozvoj a obnova krajiny než 
zachování stávající situace.  

Při plánování rozvoje venkovských území (venkovský prostor) dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění 
ochrany kvalitní zemědělské půdy a ekologických funkcí krajiny.  

Změnou č. 1 je přiměřeně rozvíjena obytná funkce obce Radimovice. Zastavitelné plochy individuálního bydlení (BI) 
jsou vymezovány v souladu s koncepcemi stanovenými Územním plánem Radimovice, a to v návaznosti na 
zastavěné území a veřejnou infrastrukturu a bez nepřiměřených nároků na zábor zemědělské půdy a volné krajiny. 
Vymezení ploch pro trvalé bydlení vychází z demografických ukazatelů a předpokladů budoucího populačního 
rozvoje obce a na základě prověření individuálních požadavků na změnu územního plánu.  

Změnou č. 1 je dále vymezena zastavitelná plocha občanské vybavenosti (OV) v centrální části sídla pro zajištění 
lepší obslužnosti a atraktivity sídla pro stávající i nové rezidenty, resp. kvality soužití obyvatel obce. 

Z hlediska rozvoje krajinného rázu území je respektována koncepce uspořádání krajiny stanovená Územním plánem 
Radimovice, Změnou č. 1 nedochází k úpravám podmínek pro využití ploch v nezastavěném území, které by měly 
vliv na charakter krajiny a krajinný ráz. Zastavitelné plochy jsou vymezovány zejména na plochách půd nižších tříd 
ochrany a v návaznosti na zastavěné území pro zachování celistvosti zemědělských pozemků. Svým rozsahem 
Změna č. 1 nemá vliv na ekologické funkce krajiny řešeného území.  

(P2) Předcházet prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel:  

- analýzou hlavních mechanizmů, jimiž k segregaci dochází a zvažováním existujících a potenciálních 
důsledků; zejména ve vztahu k důsledkům klesající nabídky pracovního uplatnění, ve vztahu k 
ohroženým skupinám obyvatel (problematika menšin, sociálně slabších a sociálně vyloučených 
skupin obyvatel) a k důsledkům změn věkové struktury obyvatel a dalších uživatelů území, které mají 
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průmět do měnících se nároků na systémy veřejné infrastruktury (např. školství, zdravotnictví, 
sociální péče, kultura, sport a tělovýchova, veřejná správa apod.),  

- návrhem opatření a zajištěním územních podmínek pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo 
snížení její úrovně, zejména pro podporu rozšíření a zlepšení nabídky pracovních příležitostí a 
zvyšování úrovně vzdělanosti pro vyšší uplatnění obyvatel v měnící se struktuře pracovních 
příležitostí,  

- vyloučením vzniku sociálně patologických jevů a sociálně odloučených lokalit, způsobených zejména 
soustřeďováním sociálně znevýhodněných skupin obyvatel v lokalitách s nízkou kvalitou obytného 
prostředí a nevyhovující strukturou veřejného vybavení. 

Změnou č. 1 jsou vymezovány zastavitelné plochy individuálního bydlení (BI) tak, že je vyloučena prostorově sociální 
segregace obyvatel. Plochy jsou vymezeny za účelem stavby rodinných domů v návaznosti na zastavěné území, 
dopravní i technickou infrastrukturu a je dotvářen kompaktní tvar urbanizovaného území. Vymezením plochy 
občanského vybavení (OV) v centru obce je dále posilována role centra sídla jako středobodu veřejné občanské 
infrastruktury a okrajově také potenciálně posílena možnost pracovního uplatnění v rámci řešeného území.   

(P3)  Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci upřednostňovat komplexní řešení před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území:  

- novou výstavbu podmiňovat dostupností dostatečné veřejné infrastruktury,  

- ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli hledat soulad veřejných a soukromých zájmů v 
území,  

- strukturu nabídky pracovních příležitostí, bydlení a rekreace odvozovat z místních podmínek a 
skutečných potřeb uživatelů území,  

- v hospodářském rozvoji území zohledňovat zvyšování kvality života jeho obyvatel,  

- v rozvoji území a ochraně jeho hodnot respektovat principy udržitelného rozvoje 

Při zpracování Změny č. 1 byly vyhodnoceny individuální požadavky a požadavky obce na změnu územního plánu. 
Po důsledném prověření byly do řešení Změny č. 1 zahrnuty požadavky naplňující koncepce stanovené územním 
plánem a splňující základní urbanistické principy územního rozvoje. Řešení Změny č. 1 ve výsledku nijak nezhoršuje 
stav či nenarušuje hodnoty řešeného území, naopak směřuje k rozvoji bydlení a občanské vybavenosti území při 
zachovávání funkčnosti a kvalit nezastavěného území a respektuje principy udržitelného rozvoje území.  

(P4) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území – intenzitu ochrany a rozvoje 
potenciálu jednotlivých obcí i vymezených oblastí usměrňovat v širším kontextu vazeb struktury uspořádání území 
kraje a ČR:  

- rozvoj hospodářských, obytných a obslužných funkcí republikového a nadmístního významu 
usměrňovat do vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os kraje, vymezených v souvislosti 
významných koridorů dopravní infrastruktury,  

- posilovat přiměřený rozvoj hospodářských, obytných a obslužných funkcí zejména místního 
významu v ostatních částech území kraje,  

- zohledňovat vztahy a vazby center osídlení a obcí v jejich spádovém obvodu v souladu s hierarchií 
struktury osídlení kraje,  

- rozvojové záměry posuzovat objektivně a komplexně v koordinaci prostorových, odvětvových a 
časových hledisek.  

Řešené území není dotčeno záměry, osami a oblastmi republikového či nadmístního významu. Změnou č. 1 jsou 
ovlivněny funkce místního významu – rozvoj obytné funkce ve vymezených zastavitelných plochách individuálního 
bydlení (BI) a rozvoj občanské vybavenosti v centrální části obce. Z hlediska sídelní struktury nemá Změny č. 1, 
vzhledem ke svému rozsahu, vliv na vztah sídla Radimovice a okolních obcí a spádových center, ovšem posiluje 
rezidenční funkci sídla, jakožto obytného zázemí vyšších správních sídel (zejména Turnov). 

Navržený rozvoj zohledňuje předpoklady rozvoje obce na základě dosavadního vývoje demografického, 
ekonomického, a na základě analýz zpracovaných v nejrůznějších oblastech (sociodemografická charakteristika, 
krajské koncepční dokumenty atd.) a na základě mezioborové koordinace stanovuje podmínky pro příznivý rozvoj 
všech složek území směřující k naplňování principů udržitelného rozvoje území. 

(P5) Vytvářet územní podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn a současně nevyváženého vztahu 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území.  

V rozvoji hospodářské základny podporovat aktivity diverzifikace místní ekonomiky:  
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- upřednostňovat podnikatelské záměry s vyšší přidanou hodnotou,  

- prostorové nároky nových záměrů vážit množstvím a kvalitou generovaných pracovních míst,  

- upřednostňovat podnikatelské záměry s návazností na místní vzdělávací instituce a záměry 
vytvářené v aktivním partnerství s obcemi v souladu s principy společenské odpovědnosti firem.  

V hospodářsky problémových regionech (zejména Mimoňsko, Frýdlantsko) řešit zejména:  

- nové využívání opuštěných areálů (brownfields) a lokalizaci zastavitelných ploch pro vytváření a 
zlepšení struktury nabídky nových pracovních příležitostí,  

- využívání potenciálu území pro cestovní ruch zejména za účelem vytváření dalších pracovních 
příležitostí v tomto významném sektoru ekonomiky kraje,  

- zajištění přiměřených standardů bydlení a rekreace v kvalitním prostředí pro stabilizaci 
obyvatelstva,  

- zvyšování významu zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství - důležitého nástroje v péči o 
krajinu,  

- vytváření územních podmínek pro optimalizaci dostupnosti vzdělávání a tím zvyšovat adaptabilitu 
obyvatelstva v měnící se struktuře hospodářské základny území.  

Priorita se přímo netýká řešení Změny č. 1.   

(P6)  Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury Libereckého kraje:  

- rozvíjet dominantní pozice centra nadregionálního významu Liberec a center regionálního významu 
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Turnov,  

- posilovat význam ostatních center osídlení, - lokalizovat rozvoj veřejné infrastruktury s ohledem na 
přirozenou spádovost center osídlení,  

- vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městským a venkovským prostorem a zlepšit tak 
jejich konkurenceschopnost v rámci regionu, ČR i EU.  

V optimální prostorové a organizační struktuře území upevnit integritu kraje a rozvíjet jeho integraci v republikových 
a středoevropských vazbách.  

- posilování vazeb periferních částí kraje na metropoli kraje Liberec,  

- posilování vazeb mezi centry osídlení Ústí nad Labem - Liberec - Hradec Králové,  

- posilování vazeb na sousední centra osídlení v Německu a Polsku.  

Koncepční řešení koordinovat se sousedními obcemi, kraji a státy, zejména na úrovni vzájemných kooperací a 
intenzivnějších pracovních a obslužných kontaktů a pro tyto aktivity vytvářet územní předpoklady:  

- upřednostňování rozvojových aktivit hospodářské základny a služeb republikového a nadmístního 
významu v centrech osídlení začleněných ve struktuře vymezených rozvojových oblastí a rozvojových 
os,  

- upřednostňování rozvojových aktivit hospodářské základny a služeb místního významu v centrech 
osídlení navazujícího stabilizovaného území s přirozeným rozvojem při zohlednění jejich vazeb na 
rozvojové oblasti a rozvojové osy,  

- účelná podpora při řešení problémů (regionálních disparit udržitelného rozvoje) ve specifických 
oblastech pro dosažení úrovně stabilizovaných území,  

- koordinace rozvojových aktivit v rámci významných funkčních kooperací center osídlení. 

Priorita se přímo netýká řešení Změny č. 1.   

(P7)  Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, 
zemědělského, vojenského a jiného původu).  

Hospodárně a efektivně využívat zastavěné území:  

- upřednostňovat využívání zastavěného území (přestavby, revitalizace a sanace území) před 
neodůvodněnými požadavky na zástavbu ploch volné krajiny ve smyslu ochrany nezastavěného 
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování sídelní i krajinné zeleně, včetně minimalizace 
její fragmentace,  
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- vhodným využitím devastovaných území a zamezením nežádoucích civilizačních projevů na kvalitu 
životního prostředí a obytné hodnoty kraje,  

Cílem je účelné uspořádání a využívání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty, dopravu a energie, které 
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný 
rozvoj území 

Na území obce Radimovice není identifikován brownfield, priorita se netýká řešeného území. 

(P8) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a 
následně podporovat potřebná kompenzační opatření. Zvyšovat funkční účinnost zvláště i obecně chráněných částí 
přírody a podporovat biologickou rozmanitost a ekostabilizační funkce krajiny - nepřipouštět zásahy a aktivity, které 
by samy o sobě nebo ve svých důsledcích poškozovaly stav chráněných území.  

S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné:  

- respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, 
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, 
mokřadů, nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu (ve smyslu ochrany 
neobnovitelných složek životního prostředí i ve smyslu uchování produkčních hodnot území, u 
odnímání ploch PUPFL požadovat náhradní zalesnění),  

- vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability, 
zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a 
pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 
rozmanitosti venkovské krajiny,  

- vhodným přístupem k využívání území a respektováním územních opatření zajistit ochranu 
vodohospodářsky významných území v systému CHOPAV, ochranu povrchových a podzemních vod, 
vodních a na vodu vázaných ekosystémů zvyšujících retenční schopnost území s cílem zabezpečit 
dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby kraje,  

- vytvářet územní podmínky pro zvyšování adaptability území na změnu klimatu a extrémní projevy 
počasí,  

- stanovením podmínek pro hospodárné využívání území chránit a přiměřeně využívat přírodní 
surovinové a léčivé zdroje území. 

Změnou č. 1 nejsou navrhovány rozvojové záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny. 
Ekostabilizační funkce jsou součástí stávajících koncepcí stanovených Územním plánem Radimovice, které Změna 
č. 1 respektuje a nemění. 

(P9) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, 
zejména při umísťování nové zástavby a dopravní a technické infrastruktury.  

Při územně plánovací činnosti s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny:  

- omezovat nežádoucí srůstání sídel,  

- omezovat bariérový efekt liniových dopravních staveb,  

- je-li to účelné s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, umísťovat dopravní a technickou 
infrastrukturu do společných koridorů, propojovat funkční systémy sídelní a krajinné zeleně 

Rozsahem řešení Změny č. 1 není narušována migrační prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka. 
Nově vymezené zastavitelné plochy jsou vždy v návaznosti na stávající dopravní a technickou infrastrukturu a 
nevytvářejí bariéru prostupnosti nezastavěného území. Zastavitelnými plochami trvalého bydlení je dotvářen 
kompaktní urbanistický tvar sídla Radimovice, srůstání sídel není řešením podpořeno. 

(P10)  Chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření funkčně souvislých ploch volné krajiny s ekologickými a 
rekreačními funkcemi a doplňovat je, pokud je to účelné a vhodné, zejména v rozvojových oblastech a v rozvojových 
osách, na jejichž území by mohla být krajina negativně poznamenána vlivem lidské činnosti (intenzívní hospodářský 
a sociální rozvoj nadmístního významu).  

Cílem je zachování a přirozená obnova souvislých pásů veřejně přístupné zeleně nezastavěného území zejména v 
bezprostředním okolí měst a velkých obcí - „zelených pásů“ způsobilých pro nenáročné (šetrné) formy krátkodobé 
rekreace, pro rozvoj lesních porostů a pro zachování prostupnosti krajiny:  

- zelené pásy vhodně propojovat s infrastrukturou pro nemotorovou dopravu (cyklo, pěší) a využít 
tak jejich potenciál i pro rozvoj ekologických forem dopravy. 
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Funkčně souvislé plochy volné krajiny nejsou Změnou č. 1 narušovány. Vymezené zastavitelné plochy jsou 
v návaznosti na stávající zastavěné území a doplňují kompaktní tvar urbanizovaného území bez vytváření sídelních 
enkláv v rámci volné krajiny. 

(P11)  Podle místních podmínek vytvářet územní předpoklady pro odpovídající formy rekreace a cestovního ruchu a jejich 
koordinované usměrňování a řízení.  

V souladu s principy udržitelného rozvoje eliminovat zdroje přetížení území v dosud nejvíce exponovaných lokalitách 
Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje a naopak ve smyslu odlehčení urbanizační zátěže tradičních středisek 
cestovního ruchu podporovat optimální využití existujících územních rezerv hodnotných území Frýdlantska, Ralska, 
Lužických hor a Máchova kraje:  

- podporovat systémový rozvoj cestovního ruchu zajištěností služeb dle kategorizace center a 
středisek cestovního ruchu,  

- podporovat významné projekty cestovního ruchu, rekreace a lázeňství v souladu s potenciálem a 
limity využití území,  

- rozvíjet cestovní ruch v dosud málo využívaných vhodných lokalitách za účelem zajištění nabídky 
nových pracovních příležitostí,  

- upřednostňovat šetrné formy cestovního ruchu (zejména cykloturistika, agroturistika, poznávací 
turistika aj.),  

- podporovat dostupnost a propojení oblastí a míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu 
zkvalitňováním silniční sítě a turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy 
turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo) - přednostně v rámci multifunkčních turistických koridorů.  

Priorita se netýká přímo řešení Změny č. 1. Změnou č. 1 je posilována rezidenční funkce sídla Radimovice a veřejná 
občanská vybavenost v centru sídla.  

(P12)  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury.  

Při umísťování dopravní a technické infrastruktury v souladu s ustanoveními priority P9 minimalizovat dopady na 
prostupnost krajiny a její fragmentaci.  

Zmírňovat vystavení obytných území nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i 
prostřednictvím obchvatů obcí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Současně však plochy pro 
novou obytnou zástavbu vymezovat tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové 
úseky kapacitních silnic a železnic a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby 
i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti 
budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

(P13)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s 
ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a 
rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou dopravní infrastrukturou přímo podmínit.  

Při územně plánovací činnosti s ohledem na zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury vytvářet územní podmínky:  

- pro napojení Libereckého kraje na evropskou dopravní síť, (zejména silniční koridory: D10, I/35, 
železniční koridor ŽD8: Praha - Turnov - Liberec - hranice ČR - Německo/Polsko),  

- pro propojení Libereckého kraje s okolními regiony,  

(zejména koridory železniční dopravy a koridory kapacitní silniční dopravy Liberec - Ústí nad Labem - 
Liberec – Hradec Králové),  

- pro zlepšení dostupnosti všech částí kraje a jejich vazeb na metropoli kraje Liberec, (zejména zlepšení 
silničního propojení z území za Ještědským hřbetem - Osečná, Ralsko, z jihovýchodního segmentu kraje 
- Semily, Jilemnice a západního území kraje - Žandov),  

- pro revitalizační a racionalizační opatření na železničních tratích, které zajistí zlepšení podmínek pro 
jejich využívání, zvýšení komfortu pro cestující a zrychlení železniční dopravy,  

- pro posilování významu efektivní a integrované veřejné dopravy osob, zejména v místech dopravních 
spojení s největší dopravní intenzitou, řešit vymezení ploch a koridorů nezbytných pro efektivní 
integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné 
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propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších 
ploch, vždy s požadavky na kvalitní životní prostředí,  

- pro koordinaci jednotlivých dopravních systémů, zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy a 
ochrany obyvatelstva před negativními dopady z dopravy v účinném systému, který bude poskytovat 
obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území,  

- pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. drážní) a vybudování a užívání vhodné sítě pěších 
a cyklistických cest včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné 

Priorita se přímo netýká řešení Změny č. 1. Změna č. 1 posiluje zejména rezidenční funkci sídla a rozvíjí veřejnou 
občanskou vybavenost. Vymezené plochy jsou vždy v návaznosti či v rámci zastavěného území a v návaznosti na 
dopravní infrastrukturu, čímž je podporována efektivní obslužnost území i s cílem podporovat dostupnost všech 
částí území nemotorovou (zejména pěší a cyklistickou dopravou). Dotvářením kompaktního urbanistického tvaru 
sídla je posilována role centra obce, příp. v návaznosti s katastrálním územím Radostín u Sychrova, lokalita zámku 
Sychrov. 

(P14) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro 
ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu.  

V širších souvislostech území kraje důsledně usilovat o řešení dlouhodobé problematiky negativního přeshraničního 
vlivu na západní část SOB4 Frýdlantsko – zatížení území emisemi z energetického zdroje Turów za hranicí ČR (Polsko), 
doprovázené druhotnými negativními vlivy (snižování hladiny podzemních zdrojů vody, sesuvy a zvyšování rizika 
povodní při intenzívních dešťových srážkách).  

Při územně plánovací činnosti na území kraje řešit:  

- vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 
koncentrované výrobní činnosti na bydlení,  

- vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
průmyslových nebo zemědělských areálů – pokud to místní podmínky nedovolují navrhovat náhradní 
opatření (zejména technická opatření a ochranná zeleň na plochách původce negativních vlivů),  

- důsledným zamezením dalších nežádoucích civilizačních projevů na bezpečnost a kvalitu životního 
prostředí chránit obytné hodnoty území před devastací a znečištěním,  

- řešení negativních účinků z dopravy je předmětem priority P12 

Netýká se řešeného území. 

(P15) Vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod.  

Při územně plánovací činnosti v tomto smyslu zohledňovat:  

- zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před 
povodněmi a ploch určených k řízeným rozlivům povodní,  

- problematiku území s ohroženou stabilitou (sesuvy půdy, poddolování, eroze, sucho), radonovým 
rizikem apod. ve vztahu k existujícím hodnotám území a rozvojovým záměrům,  

- problematiku ohrožení území antropogenními vlivy (například umisťování nebezpečných funkcí v 
nevhodných prostorových souvislostech sídelních útvarů),  

- posuzování účinnosti navrhovaných opatření a ekonomických a sociálních dopadů uvolňování 
rizikových území od nevhodně umístěných staveb a činností.  

Netýká se řešení Změny č. 1. Koncepce uspořádání krajiny stanovená Územním plánem Radimovice, která řeší rizika 
přírodních ohrožení a katastrof, je Změnou č. 1 respektována. 

(P16) Vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před povodněmi.  

Při územně plánovací činnosti zohlednit stanovená záplavová území, využívat výstupů z map povodňového ohrožení 
a povodňového rizika pro stanovení využití území:  

- vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu 
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech,  

- vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 
povodňových škod,  
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- vhodným návrhem užívání zastavěného území i zastavitelných ploch a hospodařením v krajině 
vytvářet územní podmínky pro navyšování retenční schopnosti krajiny a snížení odtoku dešťových vod 
z území (jejich vsakování v místě vzniku i využívání jako zdroje vody) s cílem zmírňování účinků povodní 
- v tomto smyslu sledovat i omezení vnosu nežádoucích látek do povrchových vod,  

- odpovídající péčí o technické zajištění vodních děl a respektováním stanovených území zvláštní 
povodně na tocích zvyšovat úroveň ochrany území a jeho obyvatel před průchodem průlomové vlny 
vzniklé zvláštní povodní pod vodním dílem 

Koncepce hospodaření s odpadními i dešťovými vodami a zajištění retenční schopnosti krajiny je stanovena 
Územním plánem Radimovice a Změnou č. 1 je respektována. Změna č. 1 upravuje podmínky hospodaření 
s přečištěnými odpadními vodami v plochách individuálního bydlení (BI), kde na základě prověření požadavku 
Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí (stanovisko ev. č. 39495/21) je upřednostněn vsak těchto vod 
před realizací jímek na vyvážení. Opatřením je podporována infiltrační schopnost půdy. 

(P17) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její 
účelné využívání v rámci sídelní struktury.  

Dostupnost a ekonomickou návratnost vložených investic do veřejné infrastruktury zajistit jejím účelným 
umisťováním a odpovídajícími kapacitami, odvozenými od skutečných potřeb všech uživatelů území:  

- v dopravní infrastruktuře rozlišovat potřeby obsluhy území a potřeby jeho nutné průchodnosti pro 
tranzitní trasy v širším systému regionu a ČR,  

- v technické infrastruktuře rozlišovat potřeby obsluhy území a potřeby jeho nutné průchodnosti pro 
tranzitní trasy v širším systému regionu a ČR,  

- v občanském vybavení území rozlišovat složky služeb základního vybavení, zajišťující zejména potřeby 
obyvatel obce nebo jejích částí a složky služeb vyššího vybavení zajišťující zejména potřeby obyvatel i 
uživatelů centra osídlení a jeho spádového obvodu,  

- nároky na kapacity vyššího vybavení posuzovat a umisťovat koordinovaně na úrovni potřeb celého 
spádového obvodu centra osídlení – koncentrace služeb vyššího vybavení v centru osídlení, rozvíjející 
se v kontextu dosažené úrovně společenského vývoje, zvyšuje význam centra osídlení v jeho spádovém 
obvodu,  

- v urbanizovaných územích rozvíjet dostatečné zastoupení veřejných prostranství:  

- účelně uspořádané osnovy veřejných prostranství zajistí dostupnost všech pozemků ve funkční 
struktuře obcí,  

- průchodnost tras dopravní a technické infrastruktury,  

- při dostatečné dimenzi v bezpečné segregaci pěší a motorové dopravy a vybavení obecním 
mobiliářem a veřejnou zelení zajistí prostory pro setkání a posilování soudržnosti obyvatel,  

- z hlediska bezpečnosti obyvatel území navrhovat pouze taková řešení, která svou podstatou ani v 
odvozených souvislostech nevyvolají negativní sociálně patologické jevy ve společnosti (hygienické 
závady, sociálně odloučené lokality apod.) a další negativní vlivy na rozvoj území (definované v prioritě 
P15).  

Řešením Změny č. 1 je rozvíjena lokální veřejná občanská vybavenost i na základě prověření požadavku obce na 
realizaci obchodu s potravinami v rámci vymezené plochy veřejné občanské vybavenosti Z36. Plocha je vymezena 
v centrální části obce, je tak doplňován soubor objektů občanské vybavenosti a posílena společensko-obchodní role 
této části sídla a posilování soudržnosti obyvatel. 

(P18) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech 
potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrhy rozvoje a ochrany 
kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s 
veřejností, s obyvateli území i s jeho dalšími uživateli.  

Při územně plánovací činnosti důsledně prosazovat řešení zajišťující harmonický soulad činností, staveb, zařízení a 
ostatních opatření umístěným v rámci udržitelného rozvoje území:  

- ve funkční struktuře sídel, vybavené odpovídajícími kapacitami veřejné infrastruktury, sledovat 
optimální vazby bydliště – rekreace – pracoviště,  

- v prostorové struktuře sídel sledovat kontinuální a přiměřený rozvoj, logické vazby zastavitelných 
ploch na zastavěné území a optimální prostorové souvislosti přechodu urbanizovaného území do volné 
krajiny,  



textová část                                               odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Radimovice 

ŽALUDA, projektová kancelář               / 11 / 

- segregovat lokalizaci ploch pro aktivity obtížně slučitelné s obytným prostředím, které mají nebo 
mohou mít negativní vliv na kvalitu prostředí a na dlouhodobý pobyt v něm (zejména soustředěné 
ekonomické aktivity na plochách výroby a dopravní a technické infrastruktury),  

- důsledně vytvářet „pohodu bydlení“ v atmosféře kvalitního prostředí pro bydlení příznivé pro všechny 
kategorie uživatelů v úhrnu činitelů a vlivů, přispívajících ke zdravému bydlení:  

- standard bydlení v přiměřené intenzitě využití pozemků a odpovídajícím množstvím veřejné 
infrastruktury a zeleně,  

- podmínky pro sousedské a společenské kontakty,  

- kvalita složek životního prostředí - zejména nízká intenzita hluku z dopravy, výroby a zábavních 
aktivit, nízké emise prachu a pachů, dobré oslunění aj.  

- zohlednění místních zvláštností dané lokality a subjektivních hledisek daných způsobem života osob, 
kterých se vlivy na pohodu bydlení dotýkají, pokud nevybočují v podstatné míře od obecných, 
oprávněně požadovaných, standardů,  

- zohledňovat význam, polohu a vazby obcí ve struktuře osídlení 

Územním plánem a rovněž Změnou č. 1 je v území obce Radimovice rozvíjena dominantně rezidenční funkce. 
Podmínkami pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití i jejich prostorovým vymezením je 
zajišťována vzájemně se nerušící koexistence rozmanitých druhů činností a aktivit v území. Podmínky využití ploch 
s RZV nejsou Změnou č. 1 významně měněny, urbanistická koncepce stanovená Územním plánem Radimovice je 
respektována.  

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 1 jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území. Území se prostorově 
rozvíjí ve směru doplnění kompaktního urbanistického tvaru a bez vzniku sídelních enkláv ve volné krajině. Plochy 
jsou vymezeny v návaznosti na technickou i dopravní infrastrukturu nevyžadující nepřiměřené nároky na budování 
nových infrastrukturních vedení. 

(P19) Vytvářet územní podmínky pro zvyšování úrovně technické infrastruktury na úrovni složek vodohospodářských. 
Dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu 
života v současnosti i v budoucnosti:  

- zajištění ochrany a hospodárného využívání zdrojů pitné vody - zvýšenou pozornost věnovat ochraně 
VD Josefův Důl a VD Souš tak, aby zpracování a dodávka vody splňovaly požadavky na její vysokou 
kvalitu,  

- zajištění spolehlivosti provozu a rozvoj jímacích a rozvodných systémů a úpraven, zabezpečit 
bezproblémové zásobování obyvatel a dalších odběratelů nezávadnou kvalitní vodou za sociálně 
únosné ceny,  

- zajištění efektivní likvidace odpadních vod bez negativních dopadů na životní prostředí 

Koncepce veřejné infrastruktury je stanovená Územním plánem Radimovice a není Změnou č. 1 měněna.  

Změnou č. 1 byly doplněny podmínky nakládání s přečištěnými odpadními vodami na pozemcích ploch 
individuálního bydlení (BI) a to na základě prověření požadavku Městského úřadu Turnov, odboru životního 
prostředí (stanovisko ev. č. 39495/21) a je upřednostněn vsak těchto vod před realizací jímek na vyvážení. 
Opatřením je podporována infiltrační schopnost půdy. 

Efektivní rozvoj technické infrastruktury je umožněn vymezením zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné 
území. Řešením se nevytvářejí nadměrné nároky na napojení nových lokalit bydlení na stávající veřejnou 
infrastrukturu.  

(P20)  Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie zejména z 
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při 
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi:  

- zajištění efektivního zásobování území energiemi, hospodaření s nimi, realizaci úsporných opatření s 
ohledem na očekávané potřeby území - vytvářet územní podmínky pro zajištění spolehlivosti dodávek 
energie na celém území Libereckého kraje,  

- podporování stabilizace a modernizace soustav centrálního zásobování teplem, výstavbu vysokých 
větrných elektráren a fotovoltaických elektráren umožňovat pouze v souladu s požadavky na ochranu 
přírody, krajinného rázu, veřejného zdraví, památkových hodnot a s ohledem na konkrétní 
urbanistické, územně technické a klimatické podmínky,  

- podpora ekonomicky efektivních aplikací kombinované výroby elektřiny a tepla ve stávajících i nových 
zdrojích energie.  
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Vytvářet územní podmínky pro zpřístupnění elektronických komunikací a informačních technologií na celém území 
Libereckého kraje ve vztahu k potřebám území a jeho obyvatel 

Priorita ne přímo netýká Změny č. 1. Koncepce veřejné Infrastruktury vč. výroby a distribuce energie je stanovena 
Územním plánem Radimovice. Tato koncepce je Změnou č. 1 respektována a není měněna. 

(P21) Při stanovování urbanistické koncepce, pokud je to možné a účelné, posuzovat disponibilní statistické údaje o 
existujícím bytovém fondu (standardy, velikostní struktura, kvalita) a rozmístění intenzity zástavby ve struktuře 
řešené obce. Na základě zjištěných údajů, aktuálních záměrů na změny v území a v souladu s požadavky na kvalitní 
urbánní struktury, zdravé prostředí a účinnou veřejnou infrastrukturu zvažovat vymezení nových zastavitelných ploch 
i ploch přestavby.  

Věnovat pozornost existujícím obytným souborům s relativně vysokou intenzitou zástavby (např. řada sídlišť z 2. 
poloviny 20. století), vykazujícím znaky prostorové nesounáležitosti s historickou strukturou zástavby a místně i 
hrozby sociálně patologických jevů. Hledat způsoby optimálnějšího začlenění těchto souborů do struktury sídel a 
řešit humanizaci zástavby i obytné hodnoty veřejných prostranství včetně řešení deficitu zeleně a vhodného umístění 
odpovídajících kapacit pro odstavování vozidel. 

Řešením Změny č. 1 není stanovována urbanistická koncepce. Ta je stanovena Územním plánem Radimovice a jako 
taková je Změnou č. 1 respektována.  

B.  ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÝCH ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS VYMEZENÝCH V POLITICE 

ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM 

VYMEZENÍM PŘESAHUJE ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ 

 (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) 

Řešené území se nenachází v žádné rozvojové oblasti ani rozvojové ose, jež by byla stanovena PÚR ČR. Současně 
řešené území není součástí žádné nadmístní rozvojové oblasti ani osy.   

C. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

Řešené území se nachází ve specifické oblasti SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém 
ohrožení území suchem, jež by byla stanovena PÚR ČR. V aktuálním znění ZÚR LK není tato skutečnost reflektována a 
nevyplývají z nich žádné další požadavky na rozvoj území nad rámec požadavků stanovených v PÚR ČR. 

D.  ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ 

PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, 

ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV, U PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV 

STANOVENÍ VYUŽITÍ, KTERÉ MÁ BÝT PROVĚŘENO 

ZÚR LK v rámci řešeného území nevymezují plochy ani koridory, jež jsou součástí kap. D. 

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A 
CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE  

ZÚR LK v rámci řešeného území nevymezují nezpřesňují podmínky pro ochranu a rozvoj identifikovaných hodnot.   

F.  STANOVENÍ CÍLOVÝCH KVALIT KRAJINY, VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMNEK PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO 
DOSAŽENÍ 

10-1 Českodubsko 
 
Územní identifikace, vymezení:  

Součást území obcí Osečná, Cetenov, Hlavice, Všelibice, Český Dub, Proseč pod Ještědem, Bílá, Sychrov, Hodkovice 
nad Mohelkou, Žďárek, Paceřice, Čtveřín, Radimovice, Vlastibořice, Soběslavice, Pěnčín, Kobyly, krajiny lesozemědělské, 
běžných krajinných typů. Severní část zasahuje do Přírodního parku Ještěd. V krajině se nachází i národní kulturní památka 
Zámek Sychrov památková zóna Český Dub, památkově hodnotné území sídla Dehtáry.   

Cílová kvalita krajiny:  

Zachovalá historicky utvořená velmi členitá kulturní krajina Podještědí, tvořená mozaikou komplexů lesů, 
zemědělské půdy (orné půdy, luk, ovocných sadů) a s velkým počtem venkovských sídel s různorodou strukturou zástavby, s 
centrem osídlení mikroregionálního významu Český Dub s koncentrovanější městskou zástavbou v historickém centru a s 
rozvolněnou zástavbou přilehlých sídel venkovského charakteru. Reliéf terénu rozřezán mnoha i nivními údolími s 
meandrujícími vodotečemi (Mohelka, Ještědka, Oharka, Zábrdka…), s několika místními vrcholky a hřebeny. Velký počet 
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zachovaných souborů a staveb historických i lidové architektury. U zámku na Sychrově zachovaný park a lipová alej, která je 
významným krajinotvorným prvkem.  

Krajina stabilizovaná - cílem je zachování charakteru krajiny bez zásahů do reliéfu terénu, současných způsobů 
využívání, dodržení podílu druhového členění pozemků a charakteru osídlení. 

Územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny:  
a) Nástroji územního plánování vytvářet územní podmínky pro činnosti vedoucí k zachování cílových kvalit krajiny:  

- chránit a obnovovat aleje podél silnic a místních komunikací.  
b) Podporovat rozčlenění nadměrných honů orné půdy prvky nelesní zeleně a omezení velkoplošných forem 
hospodaření.  

c) Před realizací záměrů výstavby železniční trati Praha – Liberec na území Paceřic a Sychrova a silnice II/278 na 
území Českého Dubu, Bílé, Proseče pod Ještědem vyhodnotit a minimalizovat jejich vlivy na krajinný ráz. 

Územní plán Radimovice stanovuje koncepci uspořádání krajiny a Změnou č. 1 je tato koncepce respektována a není 
měněna.  

Řešením Změny č. 1 je respektován urbanistický charakter sídla, vymezeny jsou zastavitelné plochy individuálního bydlení 
podporující rozvolněnou venkovskou zástavbu. Zároveň jsou zachovány kompaktní plochy volné krajiny a její průchodnost 
a ekostabilizační funkce.  

G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ 
K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÍ ASANAČNÍCH ÚZEMÍ, PRO KTERÁ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

G.2 Vymezení koridorů a ploch pro veřejně prospěšná opatření  

(Z69)  Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšná opatření. 

VPO PRO ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

regionální biocentra 

kód název biocentra dotčené území obce 

RC 1247 Údolí Mohelky 
Bílá, Český Dub, Paceřice, Radimovice, Sychrov, 
Vlastibořice, Žďárek  

Územní plán Radimovice v řešeném území vymezuje jako veřejně prospěšné opatření a územně zpřesňuje regionální 
biocentrum RC 1247 Údolí Mohelky. Změnou č. 1 není vymezení regionálního biocentra dotčeno. 

H. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S PŘIHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJI 
SÍDELNÍ STRUKTURY  

(Z71) Zohlednit požadavky vymezené v ZÚR LK na koordinaci územně plánovací činnosti v ÚPD dotčených obcí.  

Vymezení:  

Obce Libereckého kraje.  

Úkoly pro územní plánování:  

a) Při zpřesňování územního vymezení navržených ploch a koridorů ZÚR LK v ÚPD dotčených obcí respektovat úkoly 
pro územní plánování dle příslušnosti k jednotlivým kapitolám ZÚR LK.  

Všechny prvky zpřesňované v územních plánech označovat shodně dle kódů ZÚR LK.  

b) Koordinaci ploch a koridorů VPS a VPO vymezených ZÚR LK (výkres č. 4: Výkres VPS, VPO a asanací a kapitola G 
textové části) v ÚPD dotčených obcí zajistit v rozsahu uvedených ORP a obcí dle následující tabulky:  

ORP dotčené obce 
plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření (kód) 

doprava technická infrastruktura ÚSES 

Turnov Radimovice   RC 1247 

Územní plán Radimovice v řešeném území vymezuje a územně zpřesňuje regionální biocentrum RC 1247 Údolí Mohelky. 
Změnou č. 1 není vymezení regionálního biocentra dotčeno. 

I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH SE UKLÁDÁ PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ 
STUDIÍ  

ZÚR LK v rámci řešeného území nevymezují plochy ani koridory, jež jsou součástí kap. I.  
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J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU ORGÁNY 
KRAJE PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ, VČETNĚ STANOVENÍ, ZDA SE BUDE 
JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST A LHŮTY PRO VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 
Z PODĚNTU 

ZÚR LK v rámci řešeného území nevymezují plochy ani koridory, jež jsou součástí kap. J.  

K. ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU  

ZÚR LK v rámci řešeného území nestanovují podmínku pořízení regulačního plánu – zadání regulačního plánu pro 
řešené území není součástí ZÚR LK.   

L. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)  

ZÚR LK v rámci řešeného území nestanovují pořadí změn (etapizaci).  

M. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 37 ODST. 8 STAVEBNÍHO ZÁKONA  

ZÚR LK v rámci řešeného území nestanovují kompenzační opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona.  

3 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH 
HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., §53, odst. 4, písm. b) 

Vyhodnocení po jednotlivých odstavcích a písmenech § 18 a § 19 stavebního zákona, které se vztahují ke 
změně územního plánu. 

Zpracovává projektant. 

Soulad s cíli a úkoly územního plánování tak, jak je stanovují § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Pro Změnu č. 1 vyplývají zejména 
následující cíle a úkoly územního plánování: 

3. 1 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s cíli územního plánování 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Změna č. 1 vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území při respektování koncepce rozvoje území 
a dalších dílčích koncepcí, stanovených Územním plánem Radimovice. 

Míra využití území je definována zastavěným územím, které je Změnou č. 1 respektováno a současně aktualizováno 
v souladu s § 58 zákona č. 153/2006 Sb., a podmínkami využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Ty 
jsou Územním plánem Radimovice stanoveny a Změnou č. 1 částečně upraveny tak, aby rozvoj sídla splňoval 
principy udržitelného rozvoje. 

Změna č. 1 vytváří příležitosti k realizaci rozvojových záměrů v řešeném území za účelem předcházení negativních 
vlivů možné stagnace (celkový úpadek sídel, odliv obyvatel, rušení služeb a vybavenosti, degradace veřejných 
prostranství a další negativní jevy). Změna č. 1 v souladu se všemi koncepcemi stanovenými Územním plánem 
Radimovice vymezuje zastavitelné plochy za účelem posílení pilířů soudržnosti společenství obyvatel území, 
hospodářského rozvoje a příznivého životního prostředí. 

(2)  Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Změna č. 1 prověřila účelné využití a prostorové uspořádání řešeného území, na základě čehož aktualizuje zastavěné 
území, částečně upravuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovuje podmínky plošného a 
prostorového uspořádání. 

Změna č. 1 dosahuje souladu s daným cílem respektováním obsahového rámce a metodického postupu prací 
stanovených příslušnou legislativou (včetně souvisejících judikátů) na úseku územního plánování. Základním 
předpokladem pro dosažení souladu s příslušným cílem je splnění požadavků vyplývajících ze Zadání Změny č. 1 
schváleného Zastupitelstvem obce. Vyhodnocení splnění Zadání Změny č. 1 je uvedeno v samostatné kapitole 
textové části Odůvodnění Změny č. 1. Obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů a racionálního 
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využití společenského a hospodářského potenciálu rozvoje území bude dosaženo závěrečnou dohodou všech 
účastníků procesu pořizování Změny č. 1 (projektanta, pořizovatele, samosprávy, dotčených orgánů, veřejnosti, 
atd.).  

(4)  Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se 
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Změna č. 1 respektuje koncepci ochrany a rozvoje hodnot území a koncepci uspořádání krajiny, stanovené Územním 
plánem Radimovice formou závazných úkolů. Dále stanovuje podmínky plošného a prostorového uspořádání, které 
zajistí hospodárné a dlouhodobě udržitelné využívání veškerých ploch s rozdílným způsobem využití s ohledem na 
založené urbanistické struktury jednotlivých sídel.  

Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny na základě předpokládané potřeby, která vychází z polohy sídla v rámci 
širšího osídlení, demografického vývoje a dalších aspektů (viz kapitola „10. 2 textové části Odůvodnění Změny č. 1). 
Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy či plochy přestavby, které by omezily či narušily přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty řešeného území, nebo které by znemožnily jejich ochranu.   

(5)  V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro 
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a 
cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, 
zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném 
území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

Ze Zadání Změny č. 1 vyplývají požadavky na prověření ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území, 
ve kterých je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 zákona 
č. 183/2006 Sb.  

Změna č. 1 možné způsoby využití těchto ploch, definované v Územním plánu Radimovice hlavním, přípustným, 
podmíněně přípustným a nepřípustným využitím, prověřila a ponechává beze změny. 

3. 2 Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

Během zpracování Změny č. 1 byly podrobně analyzovány veškeré dostupné podklady (ÚAP ORP Turnov, ÚAP 
Libereckého kraje, nadřazená územně plánovací dokumentace, data poskytnutá dotčenými orgány na jednotlivých 
úsecích veřejné správy) a informace o území. Základním podkladem pro zjištění a posouzení stavu území byly 
územně analytické podklady ORP Turnov zahrnující podrobně a kvalifikovaně zpracovaný rozbor udržitelného 
rozvoje území. Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území byly identifikovány a potvrzeny na základě vlastního 
terénního průzkumu projektanta, konzultacemi s pořizovatelem a představiteli obce a studiem relevantních 
podkladů. 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území 

Koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, je stanovena Územním plánem Radimovice. Změna č. 1 tuto 
koncepci plně respektuje a nemění. Změnou č. 1 jsou vymezeny zastavitelné plochy v souladu s touto i dalšími 
dílčími koncepcemi 

c)  prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s 
ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a 
na její hospodárné využívání 

Jedním z důvodů pořízení Změny č. 1 je definování nových záměrů vlastníků pozemků na provedení změn v území. 
Změna č. 1 prověřila a posoudila potřebu těchto změn v území a s ohledem na hospodárné využívání území a 
s ohledem na vliv na veřejnou infrastrukturu vymezuje nové zastavitelné plochy, plochy přestavby a koridory. 
Veškeré návrhové plochy jsou Změnou č. 1 prověřovány ze všech výše uvedených hledisek. 

d)  stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na 
jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb 

Změna č. 1 upřesňuje požadavky na funkční a nově stanovuje požadavky na plošné a prostorové uspořádání 
řešeného území. Tyto podmínky Změnou č. 1 definovány primárně s ohledem na charakter a strukturu zástavby 
v řešených lokalitách tak, aby v nich nedošlo k narušení ustálených urbanistických principů a postupů.  
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e)  stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na 
stávající charakter a hodnoty území 

Územní plán Radimovice stanovuje obecné požadavky na využití území v rámci ploch s rozdílným způsobem využití 
i konkrétní individuální podmínky pro umístění a uspořádání staveb ve vymezených zastavitelných plochách a 
v plochách přestavby. Změna č. 1 tyto podmínky prověřila a částečně upravila v těch případech, ve kterých byly 
zjištěny nové okolnosti v území, popř. tam, kde byla zjištěna nutnost větší míra regulace s ohledem na stávající 
charakter a hodnoty území nebo krajinný ráz. 

Obdobným způsobem stanovuje Změna č. 1 podmínky pro provedení změn v území v nově vymezených 
zastavitelných plochách. 

f)  stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) 

S ohledem na charakter měněných částí Územního plánu Radimovice nebylo Změnou č. 1 navrženo pořadí změn 
v území (etapizace). 

g)  vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a to přírodě blízkým způsobem 

Změna č. 1 respektuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené Územním plánem 
Radimovice, které jsou formulovány tak, aby v nezastavěném území bylo umožněno realizovat přírodě blízká 
opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. Jedná se 
zejména o opatření zvyšující retenční schopnost území a případná ochranná protierozní a revitalizační opatření 
nestavebního charakteru. 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

Územní plán Radimovice stanovuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a vedle hlavního využití 
určuje možnosti dalšího funkčního využití v rámci přípustného a podmíněně přípustného využití. Tím je deklarována 
snaha umožnit širší využívání zastavěného i nezastavěného území a pružně tím reagovat na hospodářské a 
společenské změny. Tento princip je Změnou č. 1 plně respektován.  

Změna č. 1 dále vymezením některých zastavitelných ploch vytváří předpoklady k realizaci záměrů, jež budou mít 
vedle zvýšení atraktivity území pozitivní dopad na konkurenceschopnost Radimovic. Ta je do značné míry určena 
tím, jak je obec schopna reagovat na současnou, popř. výhledovou poptávku společnosti a ekonomiky, přičemž 
Územní plán Radimovice i Změna č. 1 vytváří v území příležitosti k uspokojení této poptávky. 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení 

Sídelní struktura řešeného území je definována především vymezením zastavěného území. To je vymezeno 
Územním plánem Radimovice a v souladu s § 58 zákona č. 183/2006. Sb. aktualizováno Změnou č. 1. 

Rozvoj sídelní struktury, který navazuje na současnou míru využití území, je umožněn při dodržení všech podmínek 
definovaných Územním plánem Radimovice a Změnou č. 1, ve stabilizovaných plochách zastavěného území a v 
zastavitelných plochách nebo v plochách přestavby. Ty jsou vymezeny v souladu s koncepcí rozvoje území i dalšími 
dílčími koncepcemi, stanovenými Územním plánem Radimovice. 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v 
území 

Některé zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 1, vytvářejí podmínky pro realizaci záměrů, které budou s nejvyšší 
pravděpodobností financovány z veřejných rozpočtů. Takové záměry se uvažují zejména v plochách s rozdílným 
způsobem využití OV – plochy občanského vybavení – veřejné. Tyto rozvojové plochy jsou Změnou č. 1 vymezeny, 
zejména s ohledem na již vybudované systémy veřejné infrastruktury, tak, aby vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území bylo co možná nejvíce hospodárné. 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 

Podmínky pro zajištění civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany jsou zakotveny v příslušných koncepcích 
stanovených Územním plánem Radimovice, jež nejsou Změnou č. 1 měněny. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

Změna č. 1 nevyvolá asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a 
navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak 

Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy umožňující záměry vyvolávající negativní vlivy na území. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 
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Plochy pro využívání přírodních zdrojů ve smyslu nerostných surovin nejsou Změnou č. 1 vymezeny. Změna č. 1 
s ohledem na ochranu krajinného rázu a přírodních hodnot území výslovně vylučuje realizaci staveb, zařízení a jiných 
opatření pro těžbu nerostů, a to jejich zařazením do nepřípustného využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem 
využití nezastavěného území. 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče 

Při zpracování Změny č. 1 byly uplatněny poznatky zejména z výše uvedených oborů, ale i dalších technických, 
přírodovědných a humanitních disciplín. Současně byly přiměřeně aplikovány metodické podklady zpracované na 
úrovni zainteresovaných resortů a výsledky a závěry výzkumné činnosti. 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo 
územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi 
stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

Změna č. 1 není posuzována z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj území, důvody a stanoviska věcně i místně 
příslušných orgánů jsou uvedeny v kapitole „6 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující 
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí“. 

4 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Zákon č. 183/2006 Sb., §53, odst. 4, písm. c) 

Prokázání souladu s paragrafy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, které se týkají obsahu změny 
územního plánu. 

Zpracovává projektant v rozsahu požadavků na obsah změny územního plánu. 

Změna č. 1 je zpracována v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., Vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Vyhláška č. 500/2006 Sb.“) a s Vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 501/2006 Sb.): 

- zastavěné území je Změnou č. 1 aktualizováno v souladu s § 2 odst. 1 písm. d) a § 58 Zákona č. 183/2006 Sb. 
a v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. a) Vyhlášky č. 500/2006 Sb.) 

- Změna č. 1 vymezuje zastavitelné plochy a plochy přestavby v souladu s § 2 odst. 1 písm. j), § 18 odst. 4, § 43 
odst. 1 Zákona č. 183/2006 Sb. (zastavitelné plochy) a v souladu s § 43 odst. 1 Zákona č. 183/2006 Sb. (plochy 
přestavby) 

- Změna č. 1 upravuje podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovuje podmínky prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 1, 
písm. f) Vyhlášky č. 500/2006 Sb. a § 3 až § 19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 18 odst. 5 Zákona č. 183/2006 Sb. 

- Změna č. 1 upravuje vymezení veřejně prospěšných staveb a vymezuje veřejně prospěšná opatření v souladu 
s přílohou č. 7, část I., odst. 1, písm. g) Vyhlášky č. 500/2006 Sb. a v souladu s § 170 Zákona č. 183/2006 Sb. 

- Změna č. 1 vymezuje plochy a koridory územních rezerv a stanovuje podmínky pro jejich prověření v souladu 
s § 43 odst. 1 Zákona č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 7, část I., odst. 2, písm. a) Vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

- Změna č. 1 vymezuje plochy, v nichž je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním území studie 
v souladu s § 43 odst. 2 Zákona č. 183/2006 Sb., příloha č. 7, část I., odst. 2, písm. c) Vyhlášky č. 500/2006 
Sb. 

- obsahová struktura textové části Změny č. 1 je v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 7, část I., 
odst. 1, písm. j) Vyhlášky č. 500/2006 Sb.;  

- grafická část Změny č. 1 je zpracována v souladu s přílohou č. 7, část I., odst. 3 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., § 13 
odst. 2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

- v textové části odůvodnění Změny č. 1 je vyhodnocen soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem v souladu s § 53 odst. 4 písm. a) Zákona č. 183/2006 Sb. 

- v textové části odůvodnění Změny č. 1 je vyhodnoceno splnění požadavků zadání v souladu s přílohou č. 7, 
část II., Vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
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- v textové části odůvodnění Změny č. 1 jsou vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaných řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa v souladu s přílohou č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 
Sb. 

5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A 
SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. d) 

Vyhodnocení se týká zejména zákonů, uvedených ve stavebním zákoně v poznámce pod čarou č. 4, a to v rozsahu, 
v jakém tyto zákony obsahují požadavky vztahující se k obsahu změny územního plánu. 

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů zpracovává projektant 

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů zpracovává pořizovatel.  

5. 1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

Vyhodnocení souladu Změny č. 1 s požadavky zvláštních právních předpisů je provedeno v jednotlivých 
podkapitolách kapitoly „9“ textové části Odůvodnění Změny č. 1. 

5. 2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporu 

Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednání. 

6 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ 
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. b) 

Pokud nebude změna územního plánu posuzována z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území, tato skutečnost se 
zde konstatuje. 

Zpracovává projektant. 

Citace ze Zprávy o uplatňování územního plánu Radimovice za uplynulé období 2014-2021; kap. F: požadavky a podmínky pro 
vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je 
požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast (schváleno Zastupitelstvem obce Radimovice dne 20. 9. 2021 usn. č. 49/2021): 

Dle stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství doručeného dne 
01.07.2021 a evidované pod ev.č. 39136/21 – MUTU jako stanovisko příslušného úřadu podle § 47 odst. 2 stavebního zákona 
se neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Změna č. 1 ÚP Radimovice není změnou 
koncepce ve smyslu zákona o posuzování vlivů. V rámci Změny č. 1 ÚP Radimovice nelze očekávat negativní vlivy, které by 
vyvolaly nutnost komplexního posouzení na životní prostředí. 

Dle stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody 
a krajiny doručeného dne 15.06.2021 a evidované pod ev.č. 35540/21 -  MUTU návrh zprávy nemůže mít samostatně ani ve 
spojení s jinými záměry významný negativní vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Současně byl vyloučen 
významný negativní vliv záměru na předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na její celistvost. 

Z výše uvedených důvodů nebylo s ohledem na ustanovení § 47 odst. 3 stavebního zákona vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území zpracováno. 

7 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. c) 

Nebude-li stanovisko vydáno, tato skutečnost se zde konstatuje.  

Uvádí pořizovatel. 
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Bude doplněno pořizovatelem. 

8 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 
STAVEBNÍHO ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, 
POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. d) 

Nebude-li stanovisko vydáno, tato skutečnost se zde konstatuje.  

Uvádí pořizovatel. 

Bude doplněno pořizovatelem. 

9 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. e) 

Zdůvodnění všech částí návrhu změny územního plánu v členění podle textové části („výroku“). 

Zpracovává projektant. 

Změna č. 1 územního plánu Radimovice byla zpracována na základě pokynu vyplývajícího ze Zprávy o uplatňování 
územního plánu Radimovice za uplynulé období 2014-2021 („Zprávy“) schválené Zastupitelstvem obce Radimovice dne 20. 9. 
2021 usnesením č. 49/2021, ze které vyplývají Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 
(„Zadání“). Požadavky na změny v území byly prověřeny na základě odborného hlediska a s využitím veškerých dostupných 
podkladů a informací o území. 

9. 1 Odůvodnění vymezení zastavěného území 

odůvodnění výroku (1.1) 

Zastavěné území bylo Změnou č. 1 aktualizováno k 4. 7. 2022 vzhledem ke skutečnému stavu využití území a využití 
některých zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Radimovice. Aktualizace zastavěného území vychází rovněž 
z požadavku Zadání (kap. E.1.; část a); pož. č. 2.)  

9. 2 Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně  

Změnou č. 1 je urbanistická koncepce stanovená Územním plánem Radimovice plně respektována a nemění ji. 
Marginální změna je v souvislosti s aktualizací zastavěného území. 

odůvodnění výroku (1.2) 

Změnou č. 1 je stabilizována plocha přestavby P03 zeleně soukromé a vyhrazené (ZS). Plocha byla vyhodnocena 
jako využitá pro daný účel. Plocha zeleně byla stabilizována rovněž na základě prověření požadavku Zadání (kap. E.1; část c); 
pož. č. 22). 

9. 3 Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je 
vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 
odst. 5 stavebního zákona). popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití 
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru 
a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků 
a intenzity jejich využití) 

odůvodnění výroků (1.3-1.6) 
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Změnou č. 1 bylo aktualizováno zastavěné území, proto některé zastavitelné plochy byly vyjmuty vzhledem k jejich 
plnému využití a stabilizovány pro daný způsob využití. Další dílčí úpravy zastavitelných ploch, příp. vymezení nových 
zastavitelných ploch vycházejí z prověření požadavků vlastníků pozemků a obce v Zadání změny územního plánu.  

odůvodnění výroku (1.3) 

Změnou č. 1 byly doplněny podmínky využití ploch individuálního bydlení (BI). Podmínka dodržení hygienických 
norem týkajících se maximální hladiny hluku ve vnitřních i vnějších prostorech v ochranném pásmu železnice byla doplněna 
na základě prověření požadavků Správy železnic (ev. č. 38981/21-MUTU) – požadavek ze Zadání (kap. E.1.; část b); pož. č. 18) 
a Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ev. č. 44040/21-MUTU (kap. E.1.; část a); pož. č. 15). Obdobná podmínka je 
územním plánem stanovena již pro stavby v plochách BI vystavené hluku ze silniční dopravy. Podmínkou je zajišťována kvalita 
bydlení a ochrana zdraví v plochách trvalého bydlení v bezprostřední blízkosti železniční trati. 

odůvodnění výroku (1.4) 

Změnou č. 1 byla doplněna podmínka využití zastavitelných ploch individuálního bydlení (BI) – plochy Z34 a Z35 – 
na preferenci likvidace přečištěných odpadních vod vsakem na pozemku před realizací jímky na vyvážení. Podmínka byla 
doplněna na základě prověření požadavku Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí (jako vodoprávního úřadu) 
– stanovisko ev. č. 39495/21-MUTU. Podmínka má ekostabilizační funkci, kdy bude vsakem přečištěných vod zajišťována 
infiltrace vod do půdy a zlepšovaní retence vody. Současně je brán ohled na náklady spojené s vyvážením jímek, které jsou 
opatřením redukovány. 

   odůvodnění výroku (1.5) 

Změnou č. 1 byla stabilizována plocha zeleně soukromé a vyhrazené Z01, vzhledem k jejímu využití pro danou 
funkci. Dále byly ze stejného důvodu stabilizovány zastavitelné plochy individuálního bydlení Z18 a Z26. 

Změnou č. 1 došlo k přehodnocení vymezení pásu soukromé a vyhrazené zeleně (ZS) a veřejných prostranství (PV) 
územním plánem Radimovice, resp. stanovení funkčního využití zastavitelných ploch pod vedením elektrické energie 
v centrální části obce (viz. obr. níže – výřez koordinačního výkresu Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Radimovice). 

  

Pro zastavitelné plochy Z10, Z15, Z16 a Z22 byla změněna funkce zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) na funkci plochy 
individuálního bydlení (BI). Označení i výměry ploch zůstaly beze změny. De facto byl vytvořen funkční celek individuálního 
bydlení s okolními zastavitelnými plochami BI. Změnou č. 1 byla dále zrušena zastavitelná plocha Z14 a o její výměru rozšířena 
zastavitelná plocha Z12 (BI). Na základě prověření individuálního požadavku Zadání (kap. E.1.; část a); pož. č. 8) byla dále 
zrušena část zastavitelné plochy veřejného prostranství Z30 na p. č. 1058/1 a o výměru zrušené části rozšířena zastavitelná 
plocha individuálního bydlení Z20.  

Pás soukromé zeleně a veřejných prostranství byl územním plánem Radimovice vymezen v rozsahu ochranného 
pásma vedení elektrické energie za účelem nadstavbové územní ochrany elektrického vedení (viz obr. níže – koordinační 
výkres Odůvodnění územního plánu Radimovice; 2014). Stavby a jakékoliv činnosti v rámci ochranného pásma elektrického 
vedení, které by mohly vedení elektrické energie narušit, jsou ovšem vyloučeny již zákonem (např. §46 zákona č. 458/2000 – 
energetický zákon). Řešení stanovené územním plánem Radimovice navíc pravděpodobně nepočítá s možností změny trasy, 
technologie či např. úplného zrušení vedení elektrické energie v budoucnu a de facto blokuje stavební využití centrální části 
obce pro trvalé bydlení, pokud tato situace nastane. 
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Změnou č. 1 byly upraveny výměry zastavitelných ploch Z23 a Z30 a to vzhledem k úpravě vymezení pozemku č. 
1007, resp. jeho rozdělení na p.č. 1007/1 a 1007/2 (viz náhled geometrického plánu č. 531-66/2021 níže). 

 

Zastavitelná plocha Z23 byla rozšířena na západní hranici p. č. 1007/1, na základě prověření dodatečného požadavku 
obce pak byla v rámci pozemku č. 1007/2 vymezena na úkor částí zastavitelných ploch Z30 a Z23 nová zastavitelná plocha Z36 
veřejné občanské vybavenosti (OV). Plocha je vymezena v centrální části obce v návaznosti na obecní náves a v dosahu 
objektů veřejné vybavenosti a vhodně tak doplňuje obslužnou funkci centra obce. 
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Změnou č. 1 byly dále vymezeny zastavitelné plochy Z34 a Z35 individuálního bydlení (BI). Plochy jsou vymezeny na 
základě prověření dat zejména o vývoji využití území (stavebním využití zastavitelných ploch vymezených Územním plánem 
Radimovice), o demografickém vývoji (viz kapitolu 10 tohoto Odůvodnění) a pozici v sídelní struktuře. Dále byly plochy 
vymezeny na základě prověření Požadavků vyplývajících ze Zadání Změny č. 1 Územního plánu Radimovice (viz kapitolu 12 
tohoto Odůvodnění). Zastavitelné plochy Z34 a Z35 jsou vymezeny v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou Územním 
plánem Radimovice, a to zejména v přímé vazbě na stávající zastavěné území a technickou i dopravní infrastrukturu. 
Vymezením ploch nedochází k vytváření enkláv osídlení ve volné krajině či fragmentaci zemědělských ploch, vymezením 
v návaznosti na zastavěné území a veřejnou infrastrukturu jsou minimalizovány nároky na veřejné rozpočty pro budoucí 
obsluhu daných zastavitelných ploch. 

   odůvodnění výroku (1.6) 

Změnou č. 1 bylo aktualizováno zastavěné území a prověřen skutečný stav ploch v území. Také na základě prověření 
požadavku Zadání (kap. E.1; část c); pož. č. 22) bylo přistoupeno ke stabilizaci plochy přestavby P03 jako plochy zeleně 
soukromé a vyhrazené (ZS). 

9. 4 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v 

území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení 

a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 

činnosti 

   odůvodnění výroku (1.7) 

Územní plán Radimovice vymezil plochu územní studie US3 z důvodu zajištění komplexního posouzení a navržení 
řešení problémů a rizik spojených s morfologií terénu a řešení odtoku povrchových vod s cílem omezit riziko bleskových 
záplav, nadměrného splachu dešťových vod a následné eroze půd. To mimo jiné ve vztahu k tělesu železniční trati a 
tunelovému portálu.  

Změnou č. 1 byla plocha, ve které je podmínkou pro rozhodování zpracování územní studie, zmenšena o lokalitu 
zastavitelných ploch Z01, Z02, Z03, Z31 a navazujících pozemků. To i na základě prověření požadavku Zadání (kap. E.1.; část 
a); pož. č. 3) a dodatečného požadavku na vyjmutí ploch Z02 a Z31. Důvodem pro vyjmutí plochy Z03 z podmínky zpracování 
územní studie je omezený rozsah plochy a lokalizace plochy mimo hlavní odtokové linie (viz obr. níže – přibližná plocha 
ošetřená podmínkou prověření územní studií – červená linie, plochy Z02, Z03, Z31 – tmavě modrá linie; zdroj dat obrázku: 
https://mapy.vumop.cz/). Plocha Z01 byla vyjmuta z důvodu využití pro funkci zeleně soukromé a vyhrazené (ZS). Takové 
využití svou podstatou nezhoršuje retenční schopnost půd a nezvyšuje tak riziko významnějšího odtoku vody z krajiny. Plochy 
Z02 a Z31 byly vyjmuty na základě dodatečného požadavku ze strany obce.  

Územním plánem je stanovena koncepce nakládání s odpadními a srážkovými vodami, ve které je stanovena 
podmínka zajištění vsakování dešťových vod na pozemcích. Změnou č. 1 je pro plochu BI dále doplněna podmínka zajištění 
vsaku přečištěných odpadních vod.  

https://mapy.vumop.cz/
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Úpravou rozsahu plochy US3 v jižní části nedojde k významnému zvýšení rizik spojených se splachem dešťových vod 
či rizika přívalové povodně. Koncepce nakládání s odpadními i dešťovými vodami a podmínky využití ploch individuálního 
využití zajišťují dostatečné opatření pro eliminaci rizik spojených se srážkami a erozí. V rámci opatření jsou v lokalitě vymezeny 
územním plánem plochy změn v krajině, které rizika přívalových povodní a zvýšeného splachu dešťových vod omezují.  

Změnou č. 1 byla nově stanovena přesná lhůta pro zpracování územní studie US3 a její zapsání do evidence územně 
plánovací dokumentace – 6 let. Tato lhůta byla zvolena vzhledem k cyklu zpracování Zprávy o uplatňování územního plánu a 
následných úprav ÚPD. 

9. 5 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR 

Celé správní území obce je zájmovým územím Ministerstva obrany ČR z hlediska povolování vyjmenovaných druhů 
staveb: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a III. třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

- výstavba vedení VN a VVN 

- výstavba větrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice…) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

10 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. f) 

Zpracovává projektant. 
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10. 1 Vymezení zastavěného území 

Změnou č. 1 byla zjištěna potřeba aktualizovat vymezení zastavěného území. Potřeba aktualizace zastavěného 
území zároveň vychází z požadavku Zadání Změny č. 1. 

Zastavěné území, vymezené Územním plánem Radimovice k 30. 11. 2013, je Změnou č. 1 aktualizováno k datu 4. 7. 
2022 v souladu s § 58 a následujících zákona č. 183/2006 Sb. a ve vazbě na zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon). Vymezení zastavěného území vychází ze skutečného stavu zastavěnosti území zjištěného terénním 
průzkumem a z evidence zastavěných ploch a nádvoří v katastru nemovitostí. Změnou č. 1 jsou stabilizovány plochy, které 
byly v území reálně zastavěny po nabytí účinnosti Územního plánu Radimovice.  

10. 2 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch 

S ohledem na § 55 odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb. je třeba prokázat nemožnost využití již vymezených 
zastavitelných ploch a potřebu vymezení nových zastavitelných ploch. 

Změna č. 1 vymezuje nové zastavitelné plochy pro bydlení a občanské vybavení a přehodnocuje funkční využití u 
některých stávajících zastavitelných ploch. 

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch pro bydlení a občanské vybavení: 

Základní aspekty, které Změna č. 1 vyhodnotila jako určující pro navýšení rozsahu zastavitelných ploch pro bydlení 
a občanskou vybavenost, jsou následující: 

• nárůst a trvale pozitivní trend vývoje počtu trvale žijících obyvatel v obci Radimovice v posledních 16 letech 
(viz graf níže) 

• trendy vedoucí ke zvyšování kvality bydlení (snižování míry nechtěného soužití, snižování počtu lidí žijících 
v jedné domácnosti, zvětšování obytné plochy apod.) 

• rekreační potenciál řešeného území zejména ve vztahu k atraktivnímu širšímu okolí a blízkosti zámku Sychrov 

• vhodné dopravní napojení na spádové centrum (Turnov, cca 10 km) s nabídkou pracovních míst 

• blízkost dálničního spojení ve směru Liberec-Mladá Boleslav-Praha – významných center zaměstnanosti a 
obslužnosti 

• zastavitelné plochy pro bydlení a občanskou vybavenost jsou Změnou č. 1 vymezeny na základě prověření 
jednotlivých požadavků Zadání Změny č. 1, které ilustrují reálný zájem vlastníků pozemků o výstavbu 

• využití některých vymezených zastavitelných ploch pro bydlení a vytvoření potřebných podmínek pro rozvoj 
individuálního bydlení v kvalitním prostředí 

 

 
Graf vývoje počtu trvale žijících obyvatel v obci Radimovice 2005-2021 (zdroj: ČSÚ – veřejná databáze)  
 

NAPLNĚNÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

Jako naplněné zastavitelné plochy byly identifikovány zastavitelné plochy stavebně využité pro stanovený způsob 
využití. Tyto plochy jsou v rámci Změny č. 1 převedeny do ploch stabilizovaných a do zastavěného území.  
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ozn. způsob využití k. ú. 
plošná 

výměra (ha) 
poznámka 

Z01 
ZS – zeleň soukromá a 
vyhrazená 

Radimovice u 
Sychrova 

0,0427 naplnění zastavitelné plochy 

Z02 BI – bydlení/individuální 0,3386 částečně naplnění zastavitelné plochy 

Z12 BI – bydlení/individuální  0,2336 částečně naplnění zastavitelné plochy 

Z14 
ZS – zeleň soukromá a 
vyhrazená 

0,0857 částečně naplnění zastavitelné plochy 

Z18 BI – bydlení/individuální 0,2561 naplnění zastavitelné plochy 

Z26 BI – bydlení/individuální  0,2514 naplnění zastavitelné plochy 

CELKEM 1,2081  

NOVĚ VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

Změnou č. 1 jsou vymezeny následující nové zastavitelné plochy:  

ozn. způsob využití k. ú. 
plošná 

výměra (ha) 
poznámka 

Z34 BI – bydlení/individuální 
Radimovice u 
Sychrova 

0,4240  

Z35 BI – bydlení/individuální 0,9981  

Z36 OV – občanské vybavení 0,0430  

CELKEM 1,4651  

ZASTAVITELNÉ PLOCHY SE ZMĚNOU FUNKCE 

Změnou č. 1 jsou měněny funkce vybraných (částí) zastavitelných ploch:  

ozn. 
původní způsob 
využití 

nový způsob využití k. ú. 
plošná výměra 

(ha) 
poznámka 

Z10 
ZS – zeleň soukromá 
a vyhrazená 

BI – bydlení  
/individuální 

Radimovice 
u Sychrova 

0,1640  

Z15 
ZS – zeleň soukromá 
a vyhrazená 

BI – bydlení  
/individuální 

0,0916  

Z16 
ZS – zeleň soukromá 
a vyhrazená 

BI – bydlení  
/individuální 

0,0788  

Z22 
ZS – zeleň soukromá 
a vyhrazená 

BI – bydlení  
/individuální 

0,1442  

CELKEM ROZŠÍŘENÍ PLOCH INDIVIDUÁLNÍHO BYDLENÍ 0,4786 
= současně výměra redukce 
zastavitelných ploch soukromé 
a vyhrazené zeleně v území 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY SE ZMĚNOU VYMEZENÍ 

Změnou č. 1 je měněno vymezení vybraných zastavitelných ploch:  

ozn. způsob využití k. ú. 
změna plošné 

výměry (ha) 
poznámka 

Z12 BI – bydlení/individuální 

Radimovice u 
Sychrova 

0,0331 
plocha rozšířena na úkor nevyužité části 
plochy Z14 

Z20 BI – bydlení/individuální 0,0932 plocha rozšířena na úkor části plochy Z30 

Z23 BI – bydlení/individuální 0,0117 
plocha rozšířena na úkor části plochy Z30 
a zároveň zmenšena v severní části 
vymezením plochy Z36 

Z30 PV – veřejná prostranství -0,1475 
plocha zmenšena rozšířením ploch Z20 a 
Z23 a vymezením plochy Z36 
v severovýchodní části plochy 

CELKEM ROZŠÍŘENÍ PLOCH INDIVIDUÁLNÍHO BYDLENÍ 0,1380  
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ozn. způsob využití k. ú. 
změna plošné 

výměry (ha) 
poznámka 

CELKEM REDUKCE PLOCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 0,1475  

NAPLNĚNÉ PLOCHY PŘESTAVBY 

Jako naplněné plochy přestavby byly identifikovány plochy přestavby stavebně využité pro stanovený způsob 
využití. Tyto plochy jsou v rámci Změny č. 1 převedeny do ploch stabilizovaných a do zastavěného území:  

ozn. způsob využití k. ú. 
plošná 

výměra (ha) 
poznámka 

P03 
ZS – zeleň soukromá a 
vyhrazená 

Radimovice u 
Sychrova 

0,1979  

SHRNUTÍ 

Změnou č. 1 byly vymezeny nové zastavitelné plochy v rozsahu 1,4651 ha. Plocha Z36 o výměře 0,0430 ha je přitom 
vymezena nově na úkor částí zde již vymezených zastavitelných ploch s jiným funkčním využitím a v rámci zastavěného území, 
tedy se de facto nejedná o vymezení zcela nové zastavitelné plochy. Lze tedy shrnout, že celková výměra nově vymezených 
zastavitelných ploch činí 1,4221. Změnou č. 1 byly dále ve větší míře změněny funkce některých zastavitelných ploch 
v centrální části zejména ve prospěch funkce individuálního bydlení, a to celkem o 0,6166 ha. 

 Celkem 1,4060 ha zastavitelných ploch či ploch přestaveb bylo využito. Vzhledem k dosavadní dynamice 
populačního rozvoje obce, predikci demografického vývoje obce a dalším faktorům výše zmíněným v této kapitole je rozsah 
nově vymezených zastavitelných ploch zcela adekvátní. 

11 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. a) 

Zpracovává projektant 

Z hlediska širších územních vztahů bylo prověřeno zejména napojení skladebných prvků územního systému 
ekologické stability na hranicích řešeného území v koordinaci s vydanou nebo pořizovanou územně plánovací dokumentací 
sousedních obcí. Územní systém ekologické stability, vymezený Územním plánem Radimovice, zůstává v platnosti a je 
Změnou č. 1 respektován. Obec Sychrov (k.ú. Radostín u Sychrova) nemá pořízen územní plán, tedy koordinace skladebných 
prvků ÚSES s navazujícím územím sousední obce není možná.  

Ostatní jevy (zastavitelné plochy, plochy přestavby a koridory), vymezené Změnou č. 1, nevyžadují koordinaci 
z hlediska širších vztahů. 

12 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. b) 

Zpracovává projektant. 

Změna č. 1 je zpracována na základě Zadání Změny č. 1 Územního plánu Radimovice (dále jen „Zadání“), 
zpracovaného oprávněnou osobou pořizovatele, jímž je Městský úřad Turnov, ve spolupráci s určeným zastupitelem. Zadání 
Změny č. 1 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Radimovice dne 20. 9. 2021 usnesením č. 49/2021. 

Jednotlivé požadavky ze schváleného Zadání Změny č. 1 byly zohledněny následujícím způsobem: 

(ad A) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 

Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 
dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu 
charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

(a)  Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného 
území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 

1. Při zpracování Změny č. 1 Územního plánu Radimovice bude zachována urbanistická koncepce nastavená Územním 
plánem Radimovice. 

Urbanistická koncepce není Změnou č. 1 měněna a je plně respektována. 
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2. Požadavek na aktualizaci zastavěného území a funkčního využití jednotlivých ploch dle výsledků vyhodnocení 
zastavěného území uvedeného v kapitole A).  

Požadavek je uplatněn na základě posouzení aktuálního stavu území pořizovatelem v rámci zprávy o uplatňování 
územního plánu. Nejedná se o stěžejní důvod pro změnu územního plánu, ale o automatickou součást změny. 

Zastavěné území bylo aktualizováno k datu 4. 7. 2022 i s využitím výsledků vyhodnocení zastavěného území 
uvedeného v kapitole A. 

3. Prověřit (plochy Z02 a Z03) využití p.p.č. 1139 k.ú. Radimovice u Sychrova.  

Požadavek je uplatněn na základě obce, která požaduje vyjmout dotčený pozemek z územní studie US3. Důvodem 
je požadavek vlastníka pozemku na výstavbu RD. Pozemek je součástí plochy Z03, která je v platném územním plánu 
vedena jako návrhová plocha „BI – plochy bydlení/individuální“. Územní studie US3 řeší retenční schopnosti 
vymezeného území a prověří vliv navrhovaných zastavitelných ploch Z01, Z02, Z03 a Z31 na schopnost retence vody 
v území a případná rizika vzniku eroze, splachů srážkových vod nebo povodňového nebezpečí v území. Lokality Z02 
a Z03 v rámci pořizování územního plánu byly odsouhlaseny do ploch pro bydlení a jedná se o lokality, které navazují 
na veřejnou komunikaci. V rámci změny územního plánu by se měla prověřit podmínka zpracování územní studie 
US3 a z územní studie popřípadě vyjmout všechny výše uvedené návrhové lokality 

Požadavku na vyjmutí pozemku p.p.č. 1139 v k.ú. Radimovice u Sychrova z podmínky zpracování US3 jako podmínky 
pro využití území, bylo vyhověno. Podrobné odůvodnění je obsahem kapitoly „9.4“ tohoto Odůvodnění. 

4. Prověřit funkční využití p.p.č. 1122/2 k.ú. Radimovice u Sychrova. 

Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka, který požaduje namísto návrhové plochy „ZS – plochy zeleně 
soukromé a vyhrazené“ vymezit zastavitelnou plochu „BI – plochy bydlení/individuální“. Předmětná plocha ZS je v ÚP 
vymezena pro násobné zajištění toho, aby se nestavělo pod elektrickým vedením. V ochranném pásmu elektrického 
vedení je však zamezeno stavět stavby pro bydlení přímo ze zákona, jde o limit v území, a není třeba kvůli ochraně 
tohoto pásu před zástavbou vymezovat specifickou plochu s rozdílným způsobem využití. Důvodem je, že při 
zohlednění dané intenzity využití pozemku došlo změnou využití plochy pozemkové parcely platným územním 
plánem ke znemožnění plného využití potenciálu rozlohy pozemku za předpokladu respektování cílů územního plánu 
a ochranného pásma el. vedení. Dále vymezená plocha ZS striktně nekopíruje ochranné pásmo el. vedení, nýbrž 
zabírá mnohem větší část pozemku. 

Požadavku bylo vyhověno. Podrobné odůvodnění je obsahem kapitoly „9.3“ tohoto Odůvodnění. 

5. Prověřit funkční využití jihozápadní části p.p.č. 1246 k.ú. Radimovice u Sychrova, která navazuje na zastavěné území 
obce. 

Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka, který požaduje namísto stávající stabilizované plochy „NZ – 
plochy zemědělské“ vymezit zastavitelnou plochu „BI – plochy bydlení/individuální“. Důvodem je výstavba rodinného 
domu. 
Krajský úřad Libereckého kraje, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu ve vyjádření doručeném dne 
08.07.2021 a evidovaném pod ev.č. 39867/21 – MUTU konstatuje, že další zábory zemědělské půdy nejsou 
v současné době odůvodnitelné a tímto návrhem dochází k narušení uspořádání krajiny a sídel vyplývající z Politiky 
územního rozvoje, a to zejména v tom, že je navrženo nepřiměřené a nevhodné rozrůstání sídel do volné krajiny, a 
není využito zastavěného území. V případě, že by přesto pořizovatel přistoupil k návrhu nových zastavitelných 
plochy, orgán ochrany ZPF za tyto nově navržené plochy požaduje kompenzaci, tj. vypuštění již vymezených 
zastavitelných ploch. 

Přesto je možné požadavek na prověření ponechat ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Radimovice a prověřit 
ho v další fázi pořizování Změny č. 1 Územního plánu Radimovice. Požadavek bude možné vyřadit na základě 
odborného posouzení zpracovatele a dle pokynu určeného zastupitele, nebo na základě nesouhlasných stanovisek 
dotčených orgánů. 

Požadavku bylo částečně vyhověno. Podrobné odůvodnění je obsahem kapitoly „9.3“ tohoto Odůvodnění. 

6. Prověřit funkční využití p.p.č. 1205/1 a 1206/3 k.ú. Radimovice u Sychrova. 

Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka, který požaduje namísto stávající stabilizované plochy „NZ – 
plochy zemědělské“ vymezit zastavitelnou plochu „BI – plochy bydlení/individuální“. Důvodem je stavební využití 
parcel. 

Krajský úřad Libereckého kraje, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu ve vyjádření doručeném dne 
08.07.2021 a evidovaném pod ev.č. 39867/21 – MUTU konstatuje, že další zábory zemědělské půdy nejsou 
v současné době odůvodnitelné a tímto návrhem dochází k narušení uspořádání krajiny a sídel vyplývající z Politiky 
územního rozvoje, a to zejména v tom, že je navrženo nepřiměřené a nevhodné rozrůstání sídel do volné krajiny, a 
není využito zastavěného území. V případě, že by přesto pořizovatel přistoupil k návrhu nových zastavitelných 
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plochy, orgán ochrany ZPF za tyto nově navržené plochy požaduje kompenzaci, tj. vypuštění již vymezených 
zastavitelných ploch. 

Přesto je možné požadavek na prověření ponechat ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Radimovice a prověřit 
ho v další fázi pořizování Změny č. 1 Územního plánu Radimovice. Požadavek bude možné vyřadit na základě 
odborného posouzení zpracovatele a dle pokynu určeného zastupitele, nebo na základě nesouhlasných stanovisek 
dotčených orgánů 

Požadavku bylo vyhověno. Podrobné odůvodnění je obsahem kapitoly „9.3“ tohoto Odůvodnění. 

7. Prověřit funkční využití p.p.č. 1205/1 a 1206/3 k.ú. Radimovice u Sychrova. 

Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka, který požaduje namísto stávající stabilizované plochy „NZ – 
plochy zemědělské“ vymezit zastavitelnou plochu „BI – plochy bydlení/individuální“. Důvodem je stavební využití 
parcel. 

Krajský úřad Libereckého kraje, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu ve vyjádření doručeném dne 
08.07.2021 a evidovaném pod ev.č. 39867/21 – MUTU konstatuje, že další zábory zemědělské půdy nejsou 
v současné době odůvodnitelné a tímto návrhem dochází k narušení uspořádání krajiny a sídel vyplývající z Politiky 
územního rozvoje, a to zejména v tom, že je navrženo nepřiměřené a nevhodné rozrůstání sídel do volné krajiny, a 
není využito zastavěného území. V případě, že by přesto pořizovatel přistoupil k návrhu nových zastavitelných 
plochy, orgán ochrany ZPF za tyto nově navržené plochy požaduje kompenzaci, tj. vypuštění již vymezených 
zastavitelných ploch. 

Přesto je možné požadavek na prověření ponechat ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Radimovice a prověřit 
ho v další fázi pořizování Změny č. 1 Územního plánu Radimovice. Požadavek bude možné vyřadit na základě 
odborného posouzení zpracovatele a dle pokynu určeného zastupitele, nebo na základě nesouhlasných stanovisek 
dotčených orgánů. 

Požadavku bylo vyhověno. Podrobné odůvodnění je obsahem kapitoly „9.3“ tohoto Odůvodnění. 

8. Prověřit funkční využití p.p.č. 1058/1 k.ú. Radimovice u Sychrova. 

Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka, který požaduje krajní část dotčeného pozemku v současné době 
vedeného v návrhové ploše „PV – plochy veřejných prostranství“ z důvodu umístění ochranného pásma sloupu 
vysokého napětí a ochranného pásma nadzemního vedení, vymezit zastavitelnou plochu „BI – plochy 
bydlení/individuální“. Důvodem je, že pozemek v místě ochranného pásma VN nelze využívat ani jako oplocenou 
plochu u domu, tedy ani prodat investorovi jako zahradu. Vzhledem k tomu, že obec nemá zájem danou část parcely 
odkoupit, je zde návrh na převedení plochy pro bydlení a plochu veřejného prostranství omezit pouze na hranici 
nezbytně nutnou kolem samotného sloupu VN. Daná plochy by tím stále podléhala zákonu č. 458/2000 Sb., ale 
zároveň by na jejím území bylo možno vybudovat plot k rodinnému domu a využívat oplocenou část jako zahradu.  

Požadavku bylo vyhověno. Podrobné odůvodnění je obsahem kapitoly „9.3“ tohoto Odůvodnění. 

9. Prověřit zrušení podmínky stanovení maximálního počtu rodinných domů pro jednotlivé návrhové plochy pro bydlení. 

Požadavek je uplatněn na základě zpracované územní studie US1, která podrobně prozkoumala území a při rozvržení 
parcelace, kdy dodržuje stanovenou minimální výměru pozemků pro výstavbu, v některých lokalitách navýšila počet 
pozemků pro výstavbu, než jaký počet je stanoven územním plánem pro jednotlivé lokality.  Územní studie byla 
projednána s dotčeným orgánem, který s územní studií a se schválenou parcelací souhlasil. 

Územní plán nestanovuje konkrétní počty pozemků pro jednotlivé lokality (počty pozemků jsou pouze doporučeny 
v textové části Odůvodnění ÚP Radimovice). ÚP stanovuje pouze minimální výměru pro vymezování stavebních 
pozemků v plochách BI, což je územní studií respektováno. Požadavek je irelevantní. 

10. Prověřit funkční využití severní části p.p.č. 1060/1 k.ú. Radimovice u Sychrova. 

Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka, který požaduje namísto stávající stabilizované plochy „NZ – 
plochy zemědělské“ vymezit zastavitelnou plochu „BI – plochy bydlení/individuální“. 

Požadavek byl uplatněn až po projednání návrhu zprávy o uplatňování, požadavek je přesto možné zahrnout do 
zprávy a prověřit ho v další fázi pořizování Změny č. 1 ÚP Radimovice. Požadavek bude možné vyřadit na základě 
odborného posouzení zpracovatele a dle pokynu určeného zastupitele, nebo na základě nesouhlasných stanovisek 
dotčených orgánů 

Požadavku nebylo vyhověno. V řešeném území je dostatek dosud nevyužitých zastavitelných ploch pro účely 
trvalého bydlení, vymezení nové zastavitelné plochy nad míru identifikované potřeby je neodůvodnitelné. 

11. Prověřit funkční využití p.p.č. 1265 k.ú. Radimovice u Sychrova. 

Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka, který požaduje namísto stávající stabilizované plochy „NS – 
plochy smíšené nezastavěného území“ vymezit zastavitelnou plochu „BI – plochy bydlení/individuální“.  
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Požadavek byl uplatněn až po projednání návrhu zprávy o uplatňování, požadavek je přesto možné zahrnout do 
zprávy a prověřit ho v další fázi pořizování Změny č. 1 ÚP Radimovice. Požadavek bude možné vyřadit na základě 
odborného posouzení zpracovatele a dle pokynu určeného zastupitele, nebo na základě nesouhlasných stanovisek 
dotčených orgánů. 

Požadavku nebylo vyhověno. Vymezením zastavitelné plochy by došlo k založení enklávy bydlení mimo stávající 
urbanizovanou část území. Dopravní a technickou obslužnost lokality by nebylo možné (resp. by bylo zcela 
neefektivní) zajistit v rámci správního území obce. 

12. Prověřit funkční využití p.p.č. 1245 k.ú. Radimovice u Sychrova. 

Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka, který požaduje namísto stávající stabilizované plochy „NZ – 
plochy zemědělské“ vymezit zastavitelnou plochu „BI – plochy bydlení/individuální“. 

  
Požadavek byl uplatněn až po projednání návrhu zprávy o uplatňování, požadavek je přesto možné zahrnout do 
zprávy a prověřit ho v další fázi pořizování Změny č. 1 ÚP Radimovice. Požadavek bude možné vyřadit na základě 
odborného posouzení zpracovatele a dle pokynu určeného zastupitele, nebo na základě nesouhlasných stanovisek 
dotčených orgánů. 

Požadavku bylo vyhověno. Podrobné odůvodnění je obsahem kapitoly „9.3“ tohoto Odůvodnění. 

13. Na základě stanoviska Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany (doručeného dne 23.06.2021 a evidované 
pod ev. č. 37233/21 – MUTU) je uplatněn požadavek na zpracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové 
a grafické části návrhu změny územního plánu: V textové části odůvodnění pod samostatnou kapitolou „Zvláštní 
zájmy Ministerstva obrany ČR“ uvést: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a III. třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

- výstavba vedení VN a VVN 

- výstavba větrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice…) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracovat poznámku: „Celé správní území obce je zájmovým 
územím Ministerstva obrany ČR z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“. 

Požadavku bylo vyhověno. V rámci komplexního zdůvodnění přijatého řešení byla doplněna kapitola „9.5. Zvláštní 
zájmy Ministerstva obrany ČR“. Požadavek byl promítnut do grafické části Změny č. 1 – koordinačního výkresu. 

14. Na základě vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 
(doručeného dne 08.07.2021 a evidovaném pod ev.č. 39867/21 – MUTU) se všechny změny v nově vytyčeném 
zastavěném území ve Změně popíšou a graficky znázorní (stav platného ÚP x změnový stav).  

Krajským úřadem je požadována samozřejmost vycházející ze stavebního zákona a další legislativy a platných 
standardů pro územně plánovací činnost. Požadavek je akceptován. 

15. Na základě vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (doručeného dne 27.07.2021 a evidované pod 
ev.č. 44040/21 – MUTU) bude Územní plán zapracován v souladu s principy Zdravotní politiky Libereckého kraje. 
V Územním plánu Radimovice budou respektovány hygienické limity hluku a vibrací a vytvořeny podmínky pro řešení 
hlučnosti z provozu na pozemních komunikacích. Bude vytvořen základ urbanistického řešení hlučnosti v návrhových 
plochách pro bydlení hraničících s plochami pro výrobu. 

Požadavku bylo vyhověno. Podrobné odůvodnění je obsahem kapitoly „9.3“ tohoto Odůvodnění. 

b)  Požadavek na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury 
a možnosti jejich změn 

16. Na základě vyjádření Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj (doručeném dne 
21.06.2021 a evidovaném pod ev. č. 36399/21 – MUTU) se na území ÚP Radimovice nachází stavba vodního díla – 
hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), která je v majetku státu a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu. 
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Jedná se o „HMZ SYCHROV II.O1 otevř.“ – otevřený kanál v délce 0,323 km, ID 1060000193-11201000, v ČHP 1-05-
02022/0, z roku 1977. Požaduje:   

- Respektovat stavby HOZ a zachování její funkčnosti. 

- Zachovat podél otevřeného HOZ oboustranný manipulační pruh v šíři 6m od vrchní hrany. 

- Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. 

- V případě provádění výsadeb okolo HOZ- pouze po jedné straně ve vzdálenosti 3 m od vrchní hrany 
HOZ. 

- HOZ zakreslit do územního plánu včetně označení ID a odlišit od ostatních melioračních kanálů či 
vodních linií 

Vzato na vědomí. Informace o hlavních odvodňovacích zařízeních bude doplněna do koordinačního výkresu úplného 
znění po Změně č. 1. Jedná se o informativní jev, který není předmětem změny územního plánu. 

17. Na základě vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (doručeném dne 25.06.2021 a evidovaném pod ev.č. 
37739/21-MUTU) budou u stávajících sítí v jejich správě respektována ochranná pásma a ty musí zůstat nezastavěná 
a trvale přístupná pro provoz a údržbu. 

Požadavek je respektován. Územním plánem nemohou být v ochranných pásmech explicitně vymezovány 
konkrétní stavby či aktivity, respektování ochranných pásem je dáno příslušnou legislativou.  

18. Na základě vyjádření Správy železnic (doručeného dne 30.06.2021 a evidované pod ev. č. 38981/21 -  MUTU): 

- Nadále bude respektováno ochranné pásmo celostátní dráhy jednokolejné neelektrizované 
železniční tratě č. 030 Jaroměř – Liberec. V současné době se zpracovává „Studie proveditelnosti trati 
Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice“. 

- V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy budou 
zařazeny takové objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního 
využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové přípravy bude 
prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech staveb a venkovních prostorech 

Požadavek je zohledněn. Podrobné odůvodnění je obsahem kapitoly „9.3“ tohoto Odůvodnění.  

19. Na základě připomínky ČEPS, a.s. (doručeného dne 01.07.2021 a evidované pod ev.č. 39161/21 – MUTU) se požaduje 
upravit hranice ochranného pásma stávajícího vedení 220kV a 400kV (s provozním označením V209 a V454) v rámci 
Změny č. 1 ÚP Radimovice dle aktuálních územně analytických podkladů. 

Požadavek je respektován. Upravené vymezení ochranných pásem elektrického vedení bude doplněno do 
koordinačního výkresu úplného znění po Změně č. 1. Jedná se o informativní jev, který není předmětem změny 
územního plánu. 

20. Na základě stanoviska Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí, vodoprávní úřad (doručeného dne 
02.07.2021 a evidované pod ev. č. 39495/21 -  MUTU) se požaduje u pozemků p.č. 1058/1, 1205/1, 1205/3, 1206/1, 
1206/3, 1246 – před tím, než by případně pozemky byly převedeny  na plochy bydlení, prověřit a doložit možnost 
likvidace odpadních vod. Tímto se rozumí prověření možnosti likvidace přečištěných odpadních vod vsakováním na 
pozemku. Tento způsob má přednost před jímkou na vyvážení. Stanovit podmínku k jednotlivým návrhovým 
plochám, ve kterých jsou zahrnuty výše uvedené dotčené pozemky 

Požadavku je vyhověno. Řešením Změny č. 1 je doplněna podmínka prověřit možnosti vsakování přečištěných 
odpadních vod na pozemku pro zastavitelné plochy individuálního bydlení (BI). 

21. Na základě vyjádření Ministerstva dopravy (doručeného dne 02.07.2021 a evidované pod ev.č. 39510/21 – MUTU) 
se uplatňují požadavky respektovat ochranné pásmo dráhy (železniční trať č. 030 Jaroměř – Liberec) a při pořizování 
změny č. 1 budou ochranná pásma vnitrostátního letiště Hodkovice do územního plánu Radimovice doplněna a 
respektována v plném rozsahu. 

Požadavku bylo vyhověno. Podrobné odůvodnění je obsahem kapitoly „9.3“ tohoto Odůvodnění.  

c)  Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, v kterých plochách je vhodné vyloučit 
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

22. Požadavek na převedení návrhových ploch zeleně do ploch stabilizovaných, pokud podle katastru nemovitostí a 
podle skutečného stavu v území funkci zeleně již plní. 

Požadavek je uplatněn na základě ustanovení pro zpracování územního plánu daných vyhláškou. 



textová část                                               odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Radimovice 

ŽALUDA, projektová kancelář               / 31 / 

Požadavku bylo vyhověno. Podrobné odůvodnění je obsahem kapitoly „9.3“ tohoto Odůvodnění. 

23. Změna ÚP prověří prvky ÚSES, jejich funkčnost a soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací. 

Změnou č. 1 byly prověřeny vymezené prvky ÚSES. Z nadřazené ÚPD nevyplývá potřeba změny jejich vymezení. 
Prvky ÚSES jsou v souladu se ZÚR LK. 

24. Na základě stanoviska Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí, ochrany přírody a krajiny (doručeného 
dne 02.07.2021 a evidované pod ev. č. 39495/21 -  MUTU) se požaduje: 

- Respektovat a chránit dochované přírodní a estetické hodnoty a zásady urbanistického uspořádání 
v návaznosti na dochovanou strukturu a historický vývoj sídla. 

- Prověřit a nastavit základní podmínky prostorového a objemové regulace staveb – výška staveb, 
parcelace v plochách (minimální rozlohy na 1 RD), stanovení koeficientu zastavění, koeficientu 
zeleně. 

- Zastavitelné plochy navrhovat s ohledem na vnější obraz sídla v krajině, v návaznosti na stávající 
urbanistickou strukturu. Minimalizovat zastavování volné krajiny, zachovat rozptýlenou zástavbu ve 
stávajícím formátu. 

- Vymezit zastavitelné plochy s ohledem na urbanistické hodnoty a vnější působení sídla v krajině, a to 
zejména pohledově exponované svahy, pohledové horizonty, přírodní a kulturní dominanty. 
Respektovat kulturní dominanty. 

- Do podkladů do zpravování Zadání a následně Návrhu Změny č. 1 ÚP zahrnout a při zpracování 
návrhu změny respektovat „PREVENTIVNÍ HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ ORP 
TURNOV (mimo území CHKO Český ráj), zpracovanou v roce 2011 Ing. Přemyslem Krejčiříkem, Ph.D., 
Doc. Dr. Ing. Alenou Salašovou a kol. 

- Do podkladů pro zpracování Zadání a následně Návrhu Změny č. 1 ÚP zahrnout Územní studii krajiny 
ORP Turnov, při zpracování návrhu změny ÚP respektovat výstupy a doporučení této studie. 

- Prověřit stávající prvky územního systému ekologické stability )ÚSES) – biokoridory, biocentra a 
interakční prvky. 

- Stanovit podmínky pro využití plochy ÚSES, tj. na nepřípustné, podmíněně přípustné či přípustné, 
přičemž prvky ÚSES budou vedeny jako plochy nezastavitelné s možností umístění dopravní a 
technické infrastruktury. 

- Řešit střety ÚSES s jinými způsoby využití území a záměry. 

- Řešit návaznost prvků ÚSES na okolní obce. 

- V případě změny vymezení prvků ÚSES bude návrh řešit autorizovaný projektant ÚSES ve shodě 
s metodickými principy vymezování ÚSES a nadřazenou územně plánovací dokumentací. 

- Respektovat významné krajinné prvky – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 

- Respektovat památné stromy a jejich ochranná pásma, významné krajinné prvky registrované a další 
maloplošná chráněná území. 

- Respektovat stávající krajinnou zeleň, např. remízky, sady, aleje, solitérní stromy, atd. včetně návrhu 
ploch vhodných k výsadbě liniové a veřejné zeleně. 

- Zajistit přístup do krajiny – zachovat, popř. obnovit cestní síť v krajině (veřejně přístupné účelové 
komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území obce), podél cest navrhnout výsadbu vhodných 
alejí. 

- Zachovat prostupnost pro volně žijící živočichy a planě rostoucích rostlin.  

- S ohledem na výše uvedené prověřit navržený rozsah zadání, do návrhu změny ÚP zapracovat pouze 
návrhy, které jsou v souladu se stanoviskem orgánu ochrany přírody. 

Přírodní, estetické a urbanistické hodnoty jsou obsahem základních koncepcí rozvoje území stanovených Územním 
plánem Radimovice. Změnou č. 1 jsou tyto koncepce respektovány. 

Prostorové uspořádání v jednotlivých funkčních plochách je stanoveno urbanistickou koncepcí a podmínkami využití 
ploch RZV Územním plánem Radimovice. Tyto podmínky jsou Změnou č. 1 v zásadě zachovány. 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v souladu se základními urbanistickými zásadami. Podrobněji viz kapitolu 9.3 
tohoto Odůvodnění. 

V rámci zpracování Změny č. 1 byly využity veškeré dostupné podklady a informace o území.  
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Systém prvků ÚSES byl prověřen a zachován tak, jak byl vymezen Územním plánem Radimovice. Návaznost na okolní 
obce není možné zajistit vzhledem k neexistenci územního plánu obce Sychrov. 

Územním plánem Radimovice byla stanovena koncepce uspořádání krajiny, která zajišťuje základní ochranu 
významných krajinných prvků, krajinného rázu a ekologických funkcí krajiny včetně její prostupnosti. Tato koncepce 
je Změnou č. 1 respektována a není měněna. 

Při zpracování Změny č. 1 je postupováno v souladu s požadavky stavebního zákona a v koordinaci se všemi 
účastníky územně plánovacího procesu.  

Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude 
nutno prověřit 

Požadavky se neuplatňují. 

Požadavky na prověření a vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. 

25. Prověřit aktuálnost VPS a VPO. 

Požadavek je uplatněn na základě kapitoly A. 3. a C. Zásady územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1 neobsahují 
požadavek na vymezení koridoru pro umístění VPS a VPO pro snižování ohrožení území povodněmi 

Řešením Změny č. 1 byly prověřeny stávající VPS a VPO a nejsou Změnou č. 1 měněny 

Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o 
parcelaci 

26. V rámci budoucí změny územního plánu bude prověřeno, zda podmínka zpracování územní studie US3 má být nadále 
ponechána nebo vypuštěna z územního plánu.  

Požadavek je uplatněn na základě kapitoly A. 4. a požadavku 3 

Požadavek byl prověřen - viz vyhodnocení požadavku č. 3 a podrobné odůvodnění, které  je obsahem kapitoly „9.3“ 
tohoto Odůvodnění 

Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Požadavky se neuplatňují.  

Požadavky na uspořádání obsahu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně 
měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Změna č. 1 Územního plánu Radimovice bude zpracována především dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném 
znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhlášky č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

- Změna bude obsahovat minimálně: 

Textovou část Změny č. 1 Územního plánu Radimovice 

Bude zpracována v rozsahu daném platnou prováděcí vyhláškou. 

Součástí Změny č. 1 Územního plánu Radimovice bude tzv. „rozdílový text“ textové části Územního plánu 
Radimovice, zobrazující změny oproti vydanému Územnímu plánu Radimovice, a to jako poslední kapitola 
Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Radimovice. 

Grafickou část Změny č. 1 Územního plánu Radimovice 

Bude zpracována v rozsahu daném platnou prováděcí vyhláškou. 

Dílčí změny mohou být pro účely projednání vyhotoveny ve výřezech z výkresů Územního plánu Radimovice v 
měřítku 1 : 5000.  

- Zhotovitel předá: 

2x návrh změny č. 1 pro veřejné projednání + 2x v digitální podobě (CD/DVD) 

2x upravený návrh změny č. 1  pro vydání + 1x v digitální podobě (CD/DVD) 

4x vydaná změna č. 1 + 4x v digitální podobě (CD/DVD) 
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4x úplné znění Územního plánu Radimovice po vydání Změny č. 1 + 4x v digitální podobě (CD/DVD) – výtisk 
úplného znění textové části, soutisk změny a územního plánu v rozsahu všech výkresů celého území obce 

- Digitální zpracování bude provedeno ve strojově čitelných formátech: 

Textová a tabulková část – datové formáty *.doc, *.xls 

Grafická část – datové formáty *.shp včetně projektů *.mxd, případně i *.dwg (Vše bude usazeno v souřadném 
systému S-JTSK Krovak EastNorth.) 

Obrazy všech tisků ve formátu *.pdf 

Změna č. 1 je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami (500/2006 Sb., 
501/2006 Sb.).  

Textová část Změny č. 1 a Odůvodnění Změny č. 1 je vyhotovena v rozsahu požadovaném schváleným Zadáním 
Změny č. 1.  

Grafická část Odůvodnění Změny č. 1 je v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. (§ 53 odst. 4 a odst. 5), §13 a §16 
Vyhlášky č. 500/2006 Sb., přílohou č. 7, část II., odst. 2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

(ad B) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast 

Nejbližšími evropsky významnými lokalitami jsou Evropsky významná lokalita Průlom Jizery u Rakous a Evropsky 
významná lokalita Podtrosecká údolí (na území CHKO Český ráj). 

Nejbližšími ptačími oblastmi jsou Ptačí oblast Krkonoše, Ptačí oblast Jizerské hory a Ptačí oblast Českolipsko – 
Dokeské pískovce a mokřady. 

Dle stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství doručeného dne 
01.07.2021 a evidované pod ev.č. 39136/21 – MUTU jako stanovisko příslušného úřadu podle § 47 odst. 2 stavebního 
zákona se neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Změna č. 1 ÚP Radimovice 
není změnou koncepce ve smyslu zákona o posuzování vlivů. V rámci Změny č. 1 ÚP Radimovice nelze očekávat 
negativní vlivy, které by vyvolaly nutnost komplexního posouzení na životní prostředí. 

Dle stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody 
a krajiny doručeného dne 15.06.2021 a evidované pod ev.č. 35540/21 -  MUTU návrh zprávy nemůže mít samostatně 
ani ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Současně byl 
vyloučen významný negativní vliv záměru na předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na její celistvost. 

Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území nebyly uplatněny 
s odůvodněním uvedeným v kapitole „6“ textové části Odůvodnění Změny č. 1. 

(ad C) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování 
variant vyžadováno 

Z vyhodnocení stavu území a požadavků na změnu územního plánu nevyplynula nutnost zpracování variantního 
řešení změny územního plánu.  

Požadavek na zpracování variant řešení nebyl uplatněn. 

(ad D) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) 
až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 

Z vyhodnocení stavu území a požadavků na změnu územního plánu nevyplynula potřeba zpracování nového 
územního plánu. Požadované změny podstatně neovlivňují koncepci územního plánu. č 

(ad E) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly zjištěny. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci 
negativních dopadů na udržitelný rozvoj nejsou uplatňovány. 

Požadavek nebyl uplatněn. 

13 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PODLE § 53 ODST. 4, PÍSM. A) AŽ D) 
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Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 5, písm. a) až d) 

Zpracovává pořizovatel. 

Bude doplněno pořizovatelem. 

14 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. c) 

Zpracovává projektant. 

Změnou č. 1 nejsou vymezeny záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje 
Libereckého kraje. 

15 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. d) 

Zpracovává projektant s využitím metodických pomůcek MŽP a MMR. 

15. 1 Zemědělský půdní fond 

15. 1. 1 Předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu 

Změna č. 1 aktualizuje zastavěné území, vymezené Územním plánem Radimovice, v souladu s § 58 zákona 
č. 183/2006 Sb. Zastavěné území se nevyhodnocuje z hlediska záboru ZPF. 

Změnou č. 1 byly vymezeny zastavitelné plochy Z34 a Z35 individuálního bydlení (BI), které představují 
předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu. Plochy jsou vymezeny tak, aby byl vyloučen zábor půd nejvyšších tříd 
ochrany ZPF (zejména I. a II. třídy ochrany). 

Podrobné odůvodnění vymezení plochy Z34 je součástí kapitol 9.3 a 10 tohoto Odůvodnění. Plocha byla vymezena 
i na základě prověření Požadavku Zadání Změny č. 1 (konkrétně požadavků č. 5 a č. 12). Vymezením plochy je dotvářen 
kompaktní tvar urbanizovaného území. Plocha je vymezena na ZPF III. třídy ochrany, předpokládaný zábor činí 0,4240 ha. 

Podrobné odůvodnění vymezení plochy Z35 je součástí kapitol 9.3 a 10 tohoto Odůvodnění. Plocha byla vymezena 
i na základě prověření Požadavku Zadání Změny č. 1 (konkrétně požadavků č. 6 a č. 7). Vymezením plochy je dotvářen 
kompaktní tvar urbanizovaného území. Plocha je vymezena na ZPF III. a IV. třídy ochrany, předpokládaný zábor činí 0,9981 
ha. 

Změnou č. 1 byla dále vymezena zastavitelná plocha Z36 občanské vybavenosti (OV). Důvodem pro vymezení plochy 
je zejména požadavek obce na vybudování obchodu potravin v centrální části obce. Plocha Z36 je vymezena na úkor částí 
zastavitelných ploch Z30 (veřejné prostranství – PV) a Z23 (individuální bydlení – BV), které byly o výměru plochy Z36 
zmenšeny, a pro které byl zábor ZPF vyhodnocen již v Územním plánu Radimovice. Vymezením plochy Z36 nedochází 
k novému záboru ZPF. 

Změnou č. 1 dále došlo v pásu pod současným vedením elektrické energie ke změnám funkcí (částí) zastavitelných 
ploch veřejných prostranství a soukromé zeleně. Podrobné odůvodnění je součástí kapitoly 9.3 tohoto Odůvodnění. Pro 
veškeré plochy, ve kterých dochází ke změnám funkce byl předpokládaný zábor ZPF vyhodnocen v rámci Územního plánu 
Radimovice. Nejedná se tedy o nové zábory ZPF. Předmětem změny funkce jsou následující zastavitelné plochy (nebo jejich 
části):  

- Plocha Z10 – změna funkce ze zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) na individuální bydlení (BI); celková výměra 0,16 
ha  

- Plocha Z14 – zrušena a o její výměru rozšířena plocha Z12 individuálního bydlení (BI); celková výměra změny 0,12 
ha 

- Plocha Z15 – změna funkce ze zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) na individuální bydlení (BI); celková výměra 0,09 
ha 

- Plocha Z16 – změna funkce ze zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) na individuální bydlení (BI); celková výměra 0,08 
ha 
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- Plocha Z20 individuálního bydlení – rozšířena o část zastavitelné plochy Z30 veřejného prostranství (PV); celková 
výměra změny 0,09 ha 

- Plocha Z22 – změna funkce ze zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) na individuální bydlení (BI); celková výměra 0,14 
ha 

- Plocha Z23 – rozšíření plochy individuálního bydlení (BI) na úkor zastavitelné plochy Z30 veřejného prostranství 
(PV); celková výměra změny 0,02 ha. 

Tabulky s podrobným vyhodnocením předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zábor ZPF, vyvolaných 
zastavitelnými plochami, vymezenými Změnou č. 1, jsou součástí přílohy „1“ textové části Odůvodnění Změny č. 1 

Celkový zábor pozemků ZPF je 1,4221 ha, nové plochy změn navržené Změnou č. 1 jsou situovány výhradně na 
zemědělských půdách nižších tříd ochrany (III. a IV. třída ochrany). 

15. 2 Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Změnou č. 1 nedochází k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. 

16 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 172 

Zpracovává pořizovatel. 

Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednání. 

17 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 172 

Zpracovává pořizovatel. 

Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednání. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

P1. 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v rámci k. ú. Radimovice u Sychrova 

 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 

záboru (ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) 
Odhad výměry 

záboru, na které 
bude provedena 

rekultivace na 
zemědělskou půdu 

Informace 
o existenci 

závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace o 
existenci staveb k 
ochraně pozemku 

před erozní 
činností vody 

Informace 
podle 

ustanovení § 3 
odst. 1 písm. g) I. II. III. IV. V. 

PLOCHY BYDLENÍ 

Z34 BI 0,4240 0 0 0,4240 0 0 0 NE NE NE - 

Z35 BI 0,9981 0 0 0,3881 0,6100 0 0 NE NE NE - 

Σ 1,4221 0 0 0,8121 0,6100 0 0         
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PŘÍLOHA Č. 2 – TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN 

 

Text s vyznačením změn provedených Změnou č. 1 ÚP Radimovice je označen tímto způsobem: 

 původní text 
 nový text 
 vypuštěný text 

Kapitoly, podkapitoly a oddíly, které nejsou součástí textu s vyznačením změn nejsou řešením Změny č. 1 měněny. 

 

1. Vymezení zastavěného území 
Zastavěné území bylo vymezeno k 30. 11. 2013 4.7.2022 a zapracováno do grafické části ÚP - Základní 

členění území, Hlavní výkres, Koordinační výkres, Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. Zastavěné 
území zahrnuje intravilán sídel z roku 1966.  

3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných 
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně  

Plochy přestavby a asanace  

Jsou vymezeny plochy přestaveb P01, P02, P03 a P04. 

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

 

Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají jednoznačně celé administrativní území obce Radimovice. 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou z pohledu časového horizontu žádoucího využití členěny na: 

• plochy stabilizované (stav) - využití plochy se v návrhu nemění 

• plochy změn využití území (návrh) – plochy zastavitelné a plochy přestavby – využití plochy se v návrhu 
mění 
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Na plochách návrhu je přípustné stávající funkční využití a uspořádání území až do doby provedení změn jejich 
využití nebo uspořádání v souladu s návrhem územního plánu. Existující stavby a zařízení lze udržovat a 
opravovat, pokud není stavebním úřadem stanoveno jinak. 

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití: 

Ke každému typu plochy s rozdílným způsobem využití jsou územním plánem stanoveny podmínky 
pro využití ploch s určením:  

• převažujícího účelu využití (hlavního využití), pokud je možné jej stanovit  

• přípustného využití  

• popřípadě podmíněně přípustného využití  

• nepřípustného využití  

Stanovené podmínky pro využití platí jak pro plochy stabilizované, tak pro plochy změn. Ze stanovených 
podmínek pro jiné určení, než je převažující účel využití (hlavní využití) nevzniká dle těchto podmínek nárok na 
omezení kvality prostředí a pohody skutečného stávajícího užívání v souladu s převažujícím účelem využití 
(hlavním využitím).  
 

převažující účel využití (hlavní využití): definuje požadovaný (stávající nebo budoucí) základní charakter ploch, 
jenž vytváří základní urbanistickou kostru území z hlediska jeho účelného využití. Z hlediska rozhodování v území 
musí hlavnímu využití pro příslušnou plochu odpovídat skutečný nebo plánovaný způsob jeho využívání (a 
zejména umísťování činností a povolování staveb a kultur včetně jejich změn a změn v jejich užívání), a to v 
převažující míře. 

přípustné využití: jsou stavby, činnosti a využití území doplňující základní charakter ploch s rozdílným způsobem 
využití, jejich povolení váže na splnění podmínek obecně závazných předpisů (stavební zákon, vyhláška o 
obecných požadavcích na výstavbu, předpisy v oblasti životního prostředí,..)  
 
podmíněně přípustné využití: jsou stavby, činnosti a využití území, které lze jednotlivě povolit, nevyvolají-li 
svým vnějším působením riziko narušení základního charakteru funkční plochy, pro jejich povolení je kromě 
dodržení obecných podmínek nutné splnit další podmínky stanovené stavebním úřadem z hlediska:  

• významu stavby, činnosti a využití v širším území  

• zátěže, kterou stavba, činnost a využití území vyvolá na okolí svým provozem  

• charakteru zástavby, výšky a hmoty stavby ve vztahu k okolní zástavbě  

• napojení lokality na dopravní a technickou infrastrukturu  

 

nepřípustné využití: jsou obecně stavby, činnosti a využití území, které nesplňují podmínky činností převažujícího 
účelu využití (hlavního využití), přípustných a podmíněně přípustných nebo které nesplňují podmínky stanovené 
obecně závaznými předpisy a správními rozhodnutími, takovéto činnosti, stavby a kultury nesmí být v dané ploše 
s rozdílným způsobem využití umístěny nebo povoleny a musí být podnikány kroky k jejich vymístění. 

Typy ploch s rozdílným způsobem využití: 

Stanovenému typu plochy s rozdílným způsobem využití musí odpovídat způsob jeho využívání a zejména 
umísťování činností a povolování staveb a kultur včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Přitom musí být 
přihlédnuto k místním podmínkám urbanistickým, ekologickým, hygienickým a technickým. 

Plochy bydlení / individuální (BI) 

převažující účel využití (hlavní využití): trvalé rodinné bydlení  
Hlavní stavbou je pro daný účel využití rodinný dům venkovského typu. Rodinné domy venkovského typu jsou 
nízkopodlažní obytné objekty s podkrovím umístěné na více či méně rozptýlených parcelách určené pro 
individuální bydlení ve spojení se samozásobitelskou zemědělskou činností a s ní spojeným využitím podružných 
hospodářských objektů a zahrad, umožňujících chovatelské a pěstitelské využití samozásobovacího charakteru, 
mohou být spojeny s drobnými provozovnami vybavenosti a výrobních služeb provozovanými vlastními obyvateli 
objektu.  
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přípustné využití: integrovaná zařízení drobné vybavenosti a výrobních služeb místního významu, rodinná 
rekreace, veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu těchto ploch, místních komunikací a cest 
pro nemotorovou dopravu (zejména chodníky a cyklostezky) a ploch zeleně, nezbytná související technická 
vybavenost  
podmínka: Rozsah zařízení drobné vybavenosti a výrobních služeb místního významu integrovaných v obytném 
objektu nepřekročí objem hlavní obytné funkce jednotlivé funkce a tato činnost nebude svým charakterem 
obtěžovat obytnou funkci.  
 
podmíněně přípustné využití: zařízení vybavenosti a nerušící drobné výroby místního významu v samostatných 
objektech, bydlení v energeticky úsporných nebo soběstačných alternativních rodinných domech, rekreační 
bydlení a ubytování v penzionech do 20 lůžek, zařízení pro denní rekreaci obyvatel (hřiště), stávající zahrádky a 
chatové osady  
podmínka: Podmíněně přípustná zařízení vybavenosti místního významu (maloobchod, služby, ubytování, 
stravování, kulturní, vzdělávací, zdravotnická, sociální, tělovýchovná a správní zařízení) a drobné výroby místního 
významu (např. rodinné farmy spojující bydlení se zemědělskou výrobou přesahující výše uvedenou kapacitu) v 
samostatných objektech nepřevýší objem hlavního obytného objektu a nenaruší hygienické podmínky okolní 
obytné zástavby.  
 

nepřípustné využití: řadové rodinné domy a dvojdomy; mobilní domy; veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní 
účinky na životní prostředí překračují za hranicí pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v 
příslušných předpisech; veškeré stavby, činnosti a využití území, které nesplňují podmínky činností převažujícího 
účelu využití (hlavního využití), přípustného a podmíněně přípustného využití nebo které nesplňují podmínky 
stanovené obecně závaznými předpisy a správními rozhodnutími, takovéto činnosti, stavby a kultury nesmí být v 
dané ploše s rozdílným způsobem využití umístěny nebo povoleny a musí být podnikány kroky k jejich vymístění. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

Odstavení vozidel obyvatel a návštěvníků je řešeno zásadně ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, vždy 
mimo jakákoliv veřejná prostranství. 

Typologická forma 
staveb  

Výšková regulace 
zástavby  

Minimální výměra pro 
vymezování stavebních 
pozemků (m2)  

Intenzita využití (max. 
koeficient zastavění)  

Izolované RD  1NP+P, maximálně 2NP; 
pro plochy Z08 a Z06 je 

možné max. 2NP+P 

800 25% vztahující se k 
výměře 800m2, 

u větších pozemků bude 
koeficient úměrně nižší a 
bude zohledňovat míru 
zastavění sousedních 
pozemků se stejným 
funkčním využitím 

 

Hluk z dopravy: 

Podmínka pro Plochy bydlení / individuální (BI) 

Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže v nově navržených plochách v blízkosti silnic III. třídy a stavebník bude 
následně povinen v rámci stavby provést taková opatření, která povedou k odstranění negativních vlivů z provozu 
po silnicích III. třídy, učiní tak na vlastní náklady. Tato podmínka se vztahuje na všechny stavby na nově 
navržených plochách, které by mohly být ohrožené hlukem ze silnic III. třídy, nikoli jen na ty, které se vyskytují v 
jejich ochranném pásmu. Podmínka provedení zmíněných opatření na náklady stavebníka se vztahuje i na 
případy, kdy by výstavba na nově navržených plochách způsobila ve spojení s dopravou na předmětných silnicích 
III. (např. odrazem) ohrožení nepříznivými účinky hluku na již navržených či zastavěných plochách. 

V ochranném pásmu železnice bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno nepřekročení maximální 
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovských prostorech staveb a venkovních prostorech. 

Podmínka pro Z08: 
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Dodržení nezastavitelného pásma 25m od okraje lesa. 

Podmínka pro Z03: 

Dodržení nezastavitelného pásma 50 m od okraje lesa 

Podmínka pro všechny zastavitelné plochy individuálního bydlení (BI): 

V plochách bude prověřena a upřednostněna možnost likvidace přečištěných odpadních vod vsakováním na 
pozemku, která bude mít přednost před jímkou na vyvážení. 

Plošné a prostorové uspořádání ploch 

Jsou definovány následující plochy – zastavitelné a plochy přestavby:  
Tab. Přehled vymezených zastavitelných ploch a ploch přestavby 

k.ú. Radimovice u Sychrova (Pozn. rozloha jednotlivých ploch je orientační, zaokrouhlena na setiny ha) 

Označení 
plochy  

Navržená plocha s 
rozdílným způsobem 
využití  

Označení plochy s 
rozdílným 
způsobem využití  

Podmíněnost plochy (územní 
studií, regulační plánem, 
dohodou o parcelaci)  

Rozloha 
(ha)  

Plochy zastavitelné 

Z01  Plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené  

ZS  US3  0,04  

Z02  Plochy bydlení / 
individuální  

BI  US3  1,05 0,71 

Z03  Plochy bydlení / 
individuální  

BI  US3 0,12  

Z04  Plochy bydlení / 
individuální  

BI  -  0,28  

Z05  Plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené  

ZS  -  0,02  

Z06  Plochy bydlení / 
individuální  

BI  -  0,34  

Z08  Plochy bydlení / 
individuální  

BI  -  0,65  

Z09  Plochy veřejných 
prostranství se specifickým 
využitím  

PX  -  0,41  

Z10  Plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené Plochy bydlení / 
individuální 

ZS BI -  0,16  

Z11  Plochy bydlení / 
individuální  

BI -  0,25  

Z12  Plochy bydlení / 
individuální  

BI  -  0,47 0,18 

Z13  Plochy bydlení / 
individuální  

BI  -  0,46  

Z14  Plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené  

ZS  -  0,12  

Z15  Plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené Plochy bydlení / 
individuální 

ZS BI -  0,09  

Z16  Plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené Plochy bydlení / 
individuální 

ZS BI -  0,08  

Z17  Plochy bydlení / 
individuální  

BI  -  0,32  

Z18  Plochy bydlení / 
individuální  

BI  -  0,26  
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Z20  Plochy bydlení / 
individuální  

BI  ÚS1  0,53 0,62 

Z21  Plochy bydlení / 
individuální  

BI  ÚS1  0,25  

Z22  Plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené Plochy bydlení / 
individuální 

ZS BI ÚS1  0,14  

Z23  Plochy bydlení / 
individuální  

BI  ÚS1  0,31 0,33 

Z24  Plochy bydlení / 
individuální  

BI  ÚS1  0,48  

Z25  Plochy bydlení / 
individuální  

BI  ÚS1  0,86  

Z26  Plochy bydlení / 
individuální  

BI  -  0,25  

Z27  Plochy technické 
infrastruktury  

TI  -  0,15  

Z28  Plochy veřejných 
prostranství / veřejná 
zeleň  

ZV  US1  0,12  

Z29  Plochy veřejných 
prostranství / veřejná 
zeleň  

ZV  US1  0,05  

Z30  Plochy veřejných 
prostranství  

PV  US1  0,59 0,44 

Z31  Plochy veřejných 
prostranství  

PV  US3 0,15  

Z32  Plochy veřejných 
prostranství  

PV  -  0,05  

Z33  Plochy veřejných 
prostranství  

PV  -  0,13  

Z34 Plochy bydlení / 
individuální  

BI  - 0,42  

Z35 Plochy bydlení / 
individuální  

BI  - 1,00  

Z36 Plochy občanského 
vybavení 

OV - 0,04 

Plochy přestavby  
P01  Plochy bydlení / 

individuální  
BI  -  0,14  

P02  Plochy bydlení / 
individuální  

BI  -  0,42  

P03  Plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené  

ZS  -  0,20  

P04  Plochy veřejných 
prostranství  

PV  -  0,03  

 

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

 

V území se předpokládá zástavba v souvislejších rozvojových plochách, uplatňují se proto požadavky na 
prověření změn zastavitelných ploch územní studií ÚS1. 

Rozhodování o využití stabilizovaných a rozvojových ploch musí zohlednit komplexní řešení, kterým je umisťování 
přiměřeného rozsahu veřejných prostranství, komunikací, zeleně a občanského vybavení za účelem dosáhnout 
optimálního uspořádání území v rámci daných ploch s rozdílným způsobem využití. Toto komplexní řešení bude 
podrobněji prověřeno územní studií. 

Vymezené plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie jsou 
zobrazeny ve výkrese Základního členění území. 

Prověření územní studií US1 bylo navrženo společné pro lokality Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25, Z28, Z29 a Z30. 

Podmínky pro pořízení studie: 

Územní studie podrobně upřesní: 

vhodné využití a intenzitu využití částí území vzhledem ke specifickým podmínkám ochrany přírody a 
krajiny, ev. k dalším typům ochrany hodnot v okolí řešeného území; 

nezastavitelné části zastavěných a zastavitelných ploch; 

koeficient zastavění pozemků; 

výškovou hladinu a odstupy objektů, s ohledem na ochranu dálkových pohledů na dominantu zámku 
Sychrov; 

vymezení prostorů pro veřejná prostranství; 

způsob napojení na dopravní infrastrukturu a prostupnost území; 

způsob napojení na technickou infrastrukturu; 

případně další podrobnosti dle požadavků obce nebo DO. 

Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 
je stanovena do doby prokázání potřeby změny Územního plánu Radimovice. Pokud nebude územní studie do 
této doby pořízena, dokumentace změny Územního plánu Radimovice prověří její potřebu v daném území a 
zároveň s ohledem na míru využití zastavěného území a potenciál rozvoje zastavitelných ploch, ve kterých bylo 
územní studií uloženo prověření změn jejich využití, prověří potřebu optimalizace rozsahu zastavitelných ploch. 

V území je třeba územní studií ÚS3 prověřit zvýšené riziko ohrožení území před erozí, povodněmi a splachy 
srážkových vod v souvislosti se schopností retence vod v území a změnami hydrologických poměrů. 

Vymezené plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie jsou 
zobrazeny ve výkrese Základního členění území. 

Prověření územní studií US3 bylo navrženo společné pro lokality Z01, Z02, Z03, Z31, K02, K03, K04. 

Podmínky pro pořízení studie: 

Územní studie podrobně: 

prověří retenční schopnost vymezeného území i se zohledněním jeho navazujícího okolí; 

prověří vliv navrhovaných zastavitelných ploch Z01, Z02, Z03 a Z31 na schopnost retence vody v území a 
případná rizika vzniku eroze, splachů srážkových vod nebo povodňového nebezpečí v území; 

upřesní a navrhne vhodné využití a intenzitu využití navržených ploch změn vzhledem k výše popsaným 
rizikům (vzniku eroze, splachů vod a povodňových); 

upřesní a navrhne vhodné využití a intenzitu využití zastavitelných ploch vzhledem ke specifickým 
podmínkám ochrany přírody a krajiny, ev. k dalším typům ochrany hodnot v okolí řešeného území; 
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prověří změnu a vliv hydrologických poměrů; 

navrhne nebo zpřesní koeficient zastavění pozemků a nezastavitelné části zastavěných a zastavitelných 
ploch; 

navrhne nebo zpřesní potřebná opatření a stavby k eliminaci nebo minimalizaci výše zmíněných rizik 
(vzniku eroze, splachů vod a povodňových) tak, aby tato opatření neměla negativní vliv na stabilizované 
plochy; 

prověří stav a funkčnost technické infrastruktury ve vymezeném území, zejména lokální vedení dešťové 
kanalizace a vodovodu, a navrhne řešení, které zajistí v případě potřeby jejich požadovanou funkci a bude 
v souladu s dalšími opatřeními na výše uvedené problémy; 

prověří případně další podrobnosti dle požadavků obce nebo DO. 

Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 
je stanovena do doby prokázání potřeby změny Územního plánu Radimovice. na 6 let od nabytí účinnosti opatření 
obecné povahy jímž se vydává Změna č. 1 ÚP Radimovice. Pokud nebude územní studie do této doby pořízena, 
dokumentace změny Územního plánu Radimovice prověří její potřebu v daném území a zároveň s ohledem na 
míru využití zastavěného území a potenciál rozvoje zastavitelných ploch, ve kterých bylo územní studií uloženo 
prověření změn jejich využití, prověří potřebu optimalizace rozsahu zastavitelných ploch. 
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JEVY SCHVALOVANÉ

hranice zastavitelné plochy  - ke zrušení

hranice zastavě ného území - ke zrušení

nová hranice zastavitelné plochy

nová hranice zastavě ného území

Z36 označení zastavitelné plochy
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BI změ na rozdílného způsobu vy užití
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Celé správní území o bce je zájmo vým územím Ministerstva o brany ČR
z hlediska po vo lo vání vyjmeno vaných druhů staveb
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zastavitelná plocha s vyhodnocením záboru ZPF


