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Seznam použitých zkratek: 
 
ÚSES – Územní systém ekologické stability 
STZ – zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
ÚP – územní plán 
EVL – evropsky významná lokalita 
ÚPD – územně plánovací dokumentace 
ČOV – čistírna odpadních vod 
OÚ – obecní úřad 
ATS – automatická tlaková stanice 
VN – vysoké napětí 
VVN – velmi vysoké napětí 
ZD – zemědělské družstvo 
STL – středotlaký plynovod 
ŽP – životní prostředí 
CR – cestovní ruch 
SLBD – sčítání lidu, bytů a domů 
k.ú. – katastrální území 
NRBK – nadregionální biokoridor 
PRÚOOK – Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 
VDJ – vodojem 
ÚAP – územně analytické podklady 
ÚP VÚC – Územní plán velkého územního celku 
RP – regulační plán 
v.t. – vodní tok 
RR – radioreléová trasa 
KD – kulturní dům 
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1. TEXTOVÁ ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
 

1.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

 
 

Z hlediska koordinace využití území z hlediska širších vztahů bylo řešení koordinováno 
s okolními obcemi a jejich schválenými, případně rozpracovanými ÚPD. 

 
Rozsah území řešeného územním plánem je dán rozlohou katastrálního území obce Radkova 

Lhota, které tvoří správní území Obce Radkova Lhota. Rozsah řešeného území ve správních hranicích 
obce má celkovou výměru 207 ha s 218 trvale bydlícími obyvateli (stav SLBD 2001).  

 
ÚPn Radkova Lhota řeší správní území Obce Radkova Lhota, které je totožné s územím 

Radkova Lhota. 
 
Řešené území leží v okrese Přerov, kraji Olomouckém. Pro řešené území je Magistrát města 

Přerova úřadem obce s rozšířenou působností. Řešené území sousedí s územím Zlínského kraje. 
 
Řešené území sousedí s následujícími katastrálními územími sousedních obcí: 

1. Radkovy (Olomoucký kraj) 
2. Bezuchov (Olomoucký kraj) 
3. Žákovice (Olomoucký kraj) 
4. Blazice (Zlínský kraj) 
5. Dřevohostice (Olomoucký kraj) 

 
1.1.1 Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Navržené řešení je plně v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Všechny 
jevy z ní vyplývající pro řešené území jsou zapracovány a zohledněny v řešení územního plánu.  
 
Konkrétně jsou respektovány tyto dokumenty: 

o Z Politiky územního rozvoje ČR vydané vládou České republiky usnesením č. 581 ze dne 
5.3.2007 nevyplývají pro řešené území žádné požadavky.  

o ÚP VÚC Olomoucké aglomerace ve znění její změny 
o Pokyny pro zpracování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje  
o PRÚOOK, pro řešené území z tohoto dokumentu nevyplývají žádné konkrétní požadavky. 

 

 
Z nadřazené ÚPD, ani z hodnocení dalších širších vztahů  žádné další požadavky pro řešení 

předmětného území nevyplývají s výjimkou územní rezervy pro lokalitu vhodnou pro akumulaci 
povrchových vod – Radkovy.  

Z hlediska souladu řešeného ÚP byl na konzultaci na MěÚ Přerov, OŽP konstatován nesoulad a 
neřešení rozporů mezi funkčním využitím ploch v oblasti RBC Dřevohostický les, území NATURA 2000 a 
lokalitu vhodnou pro akumulaci povrchových vod – Radkovy, která je v Pokynech pro zpracování Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK) uvedena jako územní rezerva. V textové části 
ZUR OK je tento záměr uveden v kapitole A.4.2 Plochy vhodné pro akumulaci povrchových vod, bod č.48, 
str.23, kde je uvedeno :“Chránit plochy územních rezerv vhodných pro akumulaci povrchových vod“. 
V dalších bodech je uvedeno: 

„48.1 Dosavadní využití ploch územních rezerv nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil 
nebo podstatně ztížil jejich budoucí využití. Kolize zájmů plynoucí z překryvů záměrů budou vyřešeny až 
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po stabilizaci názoru na počet, polohu a velikost hájených vodních nádrží (např. překryv zájmů k ochraně 
lokality pro akumulaci povrchových vod Hanušovice II a návrhu koridoru pro přeložku silnice II. tř.).“ 

 
Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že návrh řešení ÚP nenavrhuje způsob využití 

území (v místě lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod – Radkovy), které by znemožnilo nebo 
podstatně ztížilo její realizaci. Z toho vyplývá, že navržené řešení je v souladu se ZUR OK. 

 
  
Dalšími podklady jsou: 

o ÚAP Olomouckého kraje ze kterých vyplývá požadavek na respektování: 
-evropsky významné lokality Dřevohostický les (Natura 2000) 

o Územně technické podklady Olomouckého kraje ze kterých vyplývá požadavek na 
respektování: 
-záplavové území (záplavové území Moštěnky) 
-maloplošné zvláště chráněné území Dřevohostický les 
-evropsky významné lokalita Dřevohostický les (Natura 2000) 
-regionální biocentrum Dřevohostický les 
-vodní nádrž Radkovy – výhled 
 

1.1.2 Širší vztahy 
 
Obec Radkova Lhota se nachází v okrese Přerov (v jeho jihovýchodní části, cca 20 km od Přerova, 

15 km od Lipníka nad Bečvou), jihozápadně od Hranic. Zastavěné území obce je v nadmořské výšce cca 
258/260 m nad mořem. Komunikační sítí  silnic II. a  III. třídy je obec vhodně napojena na vyšší sídelní 
centra – Přerov, Bystřice pod Hostýnem, Hranice a Lipník nad Bečvou. 

Z hlediska vyjížďky a dojížďky za prací odhadujeme (z důvodu neexistence relevantních podkladů a 
dat), že Obec Radkova Lhota má deficitní bilanci vyjíždějících a dojíždějících za prací. Vyjíždějící 
obyvatelé směřují převážně do vyšších center v sídelní struktuře – Přerova, Hranic nebo Bystřice p.H.. 
(výjimečně Olomouce).  

Přestože organizační struktura osídlení přestala fungovat na administrativně stanovených vztazích a 
vazbách, nadále existuje vazba mezi bývalou spádovou obcí Dřevohostice, vazba na Přerov byla znovu 
posílena spádovostí k Přerovu jako k městu s rozšířenou působností. Jedná se o spádovost především ke 
školství, státní správě, zdravotnictví, pracovním příležitostem, kulturou a službami. 

Z hlediska širších územních vztahů je obec začleněna do systému nadřazené silniční sítě, do 
regionálního systému ekologické stability a rovněž je napojena na nadřazené sítě technické infrastruktury. 

 
Obce Radkova Lhota se dotýkají další strategické dokumenty, kterými jsou: 

 Strategie rozvoje mikroregionu Moštěnka 

 Strategie rozvoje MAS Partnerství Moštěnka 
 

Z uvedených strategických dokumentů   žádné konkrétní požadavky pro řešení předmětného území 
nevyplývají.  

 
 
1.1.3 Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury 

Řešeného území se z hlediska dopravy dotýkají zájmy silniční dopravy – stávající silnice   II. a 
III. třídy a soustava místních a účelových komunikací. 

Řešeným územím obce prochází silnice: 
II / 437 Přáslavice-Lipník nad Bečvou-Bystřice p.H.-Jablůnka 
III / 43724 Dřevohostice-Horní Nětčice – Býškovice, 

které zajišťují obslužnou funkci pro přilehlou zástavbu (v zastavěném území obce silnice 
III.třídy) a zároveň napojují obec v rámci širších územních vztahů. 

Hromadná přeprava osob je zajišťována linkovými autobusy. Železniční spojení je umožněno 
prostřednictvím železniční stanice Bystřice p.H., Přerov, Lipník nad Bečvou nebo Hranice.   

Řešeným územím jsou vedeny nadřazené sítě technické infrastruktury – vedení vysokého 
napětí 22 kVA (napojení na vedení VN 22 kV č.9). 
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Z hlediska zásobování vodou je obec napojena na skupinový vodovod Přerov  - větev 
Dřevohostice (napojení obce na VDJ Šibence 2x250 m3 s max. hlad. 298,95 m n.m.).  

Dále je řešené území napojeno na rozvody STL plynovodu a sdělovací rozvody (napojení na 
regulační stanici VTL/STL v Dřevohosticích).  

Odkanalizování obce je řešeno v rámci navržené koncepce odkanalizování obce – koncepce 
oddílné kanalizace s napojením na ČOV Radkova Lhota. 
 
 
1.1.4 Širší vztahy ÚSES  a dalších přírodních systémů  

Z hlediska širších územních vztahů je obec začleněna do systému ÚSES. V řešeném území 
jsou umístěny prvky regionálního a místního systému ÚSES, které navazují na prvky ÚSES na okolních 
katastrech. Do řešeného území dále zasahuje ochranná zóny nadregionálního biokoridoru K 151. Dále se 
v řešeném území nachází EVL Dřevohostický les -  Natura 2000. 

V řešeném území jsou vymezeny prvky ÚSES – biocentra a biokoridory, řešení je dále 
doplněno interakčními prvky. 

 
Návaznost konkrétních prvků ÚSES v konkrétních katastrálních územích: 

 RBC 159, regionální biocentrum - navazuje na vymezené regionální biocentrum na k.ú. 
Dřevohostice. 

 BC 10, lokální biocentrum – navazuje na k.ú. Radkovy, kde se nachází pokračování 
tohoto biocentra   

 BK 13, lokální biokoridor – navazuje na lokální biokoridor na k.ú. Radkovy 

 BK 4, lokální biokoridor – navazuje na lokální biokoridor na k.ú. Bezuchov 

 BK 10, lokální biokoridor – navazuje na lokální biokoridor na k.ú. Radkovy (v jihozápadní 
části řešeného území) a na k.ú. Blazice (v jihovýchodní části řešeného území), na 
tento lokální biokoridor navazuje na k.ú. Žákovice lokální biokoridor. 

 BK 15, lokální biokoridor – navazuje na lokální biokoridor na k.ú. Blazice 
 
Všechny navržené prvky ÚSES mají zajištěnou adekvátní návaznost na prvky ÚSES , které jsou navrženy 
v územních plánech sousedních obcí. 
 

1.2 Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění 
pokynů pro zpracování návrhu 

 
 
Splnění pokynů Zadání územního plánu Radkova Lhota: 
 
Všechny požadavky zadání územního plánu Radkova Lhota jsou splněny s výjimkou: 
 
Kapitola H) - Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin a geologické stavby území 

 Prověřit požadavek možnosti vymezení plochy pro těžbu nerostů – písku v místní části 
Kleštěnec. 

→Požadavek na prověření byl splněn. Výsledkem je nezapracování podnětu do řešení ÚPn Radkova 
Lhota z důvodů velké svažitosti a špatného dopravního napojení uvedené lokality a dále možného 
ohrožení sesuvů po těžby z hlediska stávající silnice II. A III. třídy. Závěr byl projednán na 
zastupitelstvu obce a závěr projektanta byl podpořen. 

 
Oproti Zadání územního plánu Radkova Lhota bylo požadováno navíc prověřit možnost vymezení plochy 
fotovoltaickou elektrárnu. Tato plochy byla vymezena v severní poloze od zastavěného území obce. 
 
Splnění pokynů pro zpracování návrhu ÚP Radkova Lhota: 
Koncept územního plánu Radkova Lhota nebyl zpracován, protože jeho zhotovení nebylo požadováno 
v Zadání ÚP Radkova Lhota (dle kapitoly N) Zadání ÚP Radkova Lhota). Důvodem pro nezpracování 
konceptu bylo neuplatnění požadavku na vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí a současně byl 
vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, a to s odůvodněním, že se řešení 
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návrhu ÚP Radkova Lhota bude plně respektovat území Natura 2000, jehož část zasahuje do řešeného 
území z k.ú. Dřevohostice. 
 
 

1.3 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně 
vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve 
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 

 
 

Navržené řešení vychází z potřeb a požadavků obce Radkova Lhota, jejich občanů a dalších 
zainteresovaných stran. Řešení bylo konzultováno se zástupci obce Radkova Lhota. Následně byl návrh 
vypracován s využitím Zadání ÚP Radkova Lhota a nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a 
prováděcích vyhlášek. Členění ploch s rozdílným využitím území bylo zpracováno v souladu s vyhláškou 
č.501/2006 Sb. a dále bylo využito dokumentu „Metodika digitálního zpracování územně plánovací 
dokumentace pro GIS“ – T-Mapy s.r.o., 29.6.2007. 

Všechny jevy, limity využití území a další prvky udržitelného rozvoje jsou respektovány 
v navrženém řešení a koncepce rozvoje sídla z nich vychází. 
 
Limity využití území: 
 

Limity využití území vyplývají z právních předpisů a správních rozhodnutí. V textové části jsou 
popsány všechny limity využití území, které se v řešeném prostoru nachází. V grafické části jsou uvedeny 
jen zobrazitelné limity využití území (1:5000). 

 

Ochrana přírody a krajiny 

 
Zvláště chráněná území přírody 

V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ve smyslu § 14 a násl. zákona č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ¨(přechodně chráněná plocha, národní park včetně zón a 
ochranného pásma, chráněná krajinná oblast včetně zón, národní přírodní rezervace včetně ochranného 
pásma, přírodní rezervace včetně ochranného pásma, národní přírodní památka včetně ochranného 
pásma, přírodní park, přírodní památka včetně ochranného pásma). 

Biosférická rezervace UNESCO, biopark UNESCO v území nejsou  
 
Ostatní chráněná území přírody 
 
Významné krajinné prvky 

V území se nacházejí následující významné krajinné prvky (VKP) taxativně vyjmenované v § 3 
odst. (1) písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – lesy, vodní toky 
(Moštěnka a Dolnonětčický potok)  a jejich údolní nivy.  Vedle zákonem obecně vyjmenovaných VKP se v 
k.ú. Radkova Lhota  další, ve smyslu § 6  zákona 114/92 Sb.registrované významné krajinné prvky 
nenacházejí. 

 
Natura 2000 
Do řešeného území zasahuje svým nejvýchodnějším okrajem evropsky významná lokalita 

(EVL) ze soustavy Natura 2000 ve smyslu §§ 45a-45d zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění. Převážná část rozlohy jejího území se nachází v katastru Dřevohostic. 

EVL CZ0710006 Dřevohostický les byla vymezena v nařízení vlády č. 132/2005 Sb. nad 
mapovým podkladem Základní mapy ČR 1 : 10 000. Tvoří ji lesní porosty. Předmětem ochrany této EVL 
jsou zachovalé karpatské, v menší míře polonské dubohabřiny, na některých místech i květnaté bučiny a v 
nivách toků jasanovo-olšové luhy. Z nelesních biotopů se na jižním okraji přírodního komplexu zachovaly 
zbytky extenzivních sadů s podrostem mezofilních ovsíkových luk a v nivě Dolnoněmčického potoka také 
fragmenty druhově bohatých pcháčových luk. 
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V řešeném území je lokalita tvořena nivou Dolnonětčického potoka a  lesním porostem  s 
přírodě blízkou dřevinnou skladbou (habr, dub, lípa, babyka, jasan, bříza, místy mohutné buky, v 
jihozápadní části s podílem modřínu). 

Ptačí oblasti ze soustavy Natura 2000 ve smyslu !§ 45e zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, do území nezasahují. 

 
Územní systém ekologické stability 
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je v 3 odst. (1) písm. a) zákona č. 114/1992 

Sb. definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní (lokální), regionální a nadregionální 
systém ekologické stability. Základními skladebnými částmi (prvky) ÚSES, definovanými v § 1 vyhlášky č. 
395/1992 Sb., jsou biocentra a biokoridory. 

Limitem využití území se ÚSES stává po schválení územně plánovací dokumentace, do které je 
zapracován. Pro řešené území z toho vyplývá, že limitem využití území je regionální a nadregionální 
ÚSES. V trase nadregionálního biokoridoru K 151 leží regionální biocentrum 159 Dřevohostický les, 
zasahující částečně do řešeného území v nivě Dolnonětčického potoka. Limitem využití území je také 
ochranná zóna nadregionálího biokoridoru, která zasahuje celé řešené území. 

 
 

Ochrana lesa 

Lesy jsou chráněny prostřednictvím zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon). 

 
Kategorie lesa 
Lesy se člení dle § 6 zákona č. 289/1995 Sb. podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to na 

lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. 
V řešeném území jsou zastoupeny výhradně lesy hospodářské. 
 
Ochranné pásmo lesa 
Pro dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa jakoukoliv činností související s 

územním plánováním je potřebný podle § 14 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. souhlas příslušného orgánu 
státní správy lesů.  

 

Ochrana podzemních a povrchových vod 

 
 
Řešení respektuje ust. § 49, odst. 2, písm. b) a c)  zákona 254/2001 Sb., kterým se stanoví oprávnění při 
správě vodního toku.  
Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím 
projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to u drobných 
vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 
 

Ochrana před záplavami 

 
Hranice záplavového území 
Na k.ú. obce Radkova Lhota (do jižní části k.ú.) zasahuje vyhlášeno záplavové území vodního 

toku Moštěnka, které bylo vyhlášeno referátem životního prostředí OkÚ Přerov pod č.j. ŽP/6472/7084/02-
R, ze dne 1.10.2002. 

 

Ochrana ovzduší 

 
5.7.1 Oblast vyžadující zvláštní ochranu ovzduší 
Řešené území je územím se zhoršenou kvalitou ovzduší. 
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Ochrana staveb 

 
Ochrana staveb melioračního odvodnění 
V řešeném území jsou situovány podzemní stavby melioračního odvodnění. 
 

Ochrana památek 

 
Území archeologického zájmu 
Z hlediska ochrany archeologických památek je řešené území územím s archeologickými 

nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Při náhodném nálezu 
archeologických prvků, při stavební činnosti v tomto území musí být postupováno podle §22 a 23 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

(zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění) 
 
Nemovitá kulturní památka 
V řešeném území se nenachází žádná kulturní památka zařazená do Ústředního seznamu 

nemovitých kulturních památek. 
 
Ochranné pásmo nemovité kulturní památky 
V řešeném území (k.ú. Radkova Lhota) není situováno ochranné pásmo nemovité kulturní 

památky. 
 
Památková rezervace 
V řešeném území (k.ú. Radkova Lhota) není situována památková rezervace 
 
Vesnická památková zóna 
V řešeném území (k.ú. Radkova Lhota) není situována vesnická památková zóna. 
 

Ochrana technické infrastruktury 

 
Pro zásobování vodou 
(Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích) 
 
Ochranné pásmo přívodního a zásobovacího řadu 
ÚPD respektuje ochranné pásmo vodovodního řadu: 
-do průměru 500 mm včetně činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí vodorovně na obě strany 
-u průměru nad 500 mm činí 2,5 m od vnějšího líce potrubí vodorovně na obě strany.    
 
Ochranné pásmo kmenové stoky 
ÚPD respektuje ochranné pásmo kanalizačních stok: 
-do průměru 500 mm včetně činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí vodorovně na obě strany 
-u průměru nad 500 mm činí 2,5 m od vnějšího líce potrubí vodorovně na obě strany.    
 
Pro zásobování elektrickou energií 
(zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických 

odvětvích) 
 
Při řešení výstavby a realizaci veškerých záměrů v řešeném území bude nutné mimo jiné 

přihlédnout k ochranným pásmům elektroenergetických zařízení. Tato musí odpovídat zákonu č. 458 / 
2000 Sb., kde § 46 stanovuje: 

(3) Ochranné pásmo zařízení elektrizační soustavy - nadzemního vedení je souvislý prostor 
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo 
na vedení, která činí od krajního vodiče veden na obě jeho strany: 
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a) u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně  
1. pro vodiče bez izolace                                7 m, 

       2. provodiče s izolací základní                            2m, 
       3. prozávěsná kabelová vedení         1 m, 
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně      12 m, 
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně     15 m, 
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně     20 m, 
e) u napětí nad 400 kV        30 m, 
f) uzávěsného kabelového vedení110 kV        2 m, 
g) uzařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence              1 m. 
 
 
(6) Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti  
a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším jak 52 kV 

v budovách  20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí úrovně nad 1 kV a menším 

než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m, 
c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí úrovně nad 1 kV 

a menším než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m 
u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění. 
 
(8) V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení , výrobny elektřiny a elektrické 

stanice  je zakázáno 
a) zřizovat  bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé, nebo výbušné látky, 
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 
c) provádět činnosti ohrožující vedení, spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup 

k těmto zařízením. 
(9) V ochranném pásmu nadzemního  vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst 

porosty nad výšku 3 m. 
                (10) V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět 
vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 

(11) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života , 
zdraví , nebo bezpečnosti osob, může provozovatel přenosové soustavy , nebo příslušný provozovatel 
distribuční soustavy udělit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu.Souhlas není součástí 
stavebního řízení u stavebního úřadu a musí obsahovat podmínky , za kterých byl udělen.  

(12) Fyzické či právnické osoby zřizující zařízení napájená stejnosměrným 
proudem v bezprostřední blízkosti ochranného pásma s možností vzniku bludných proudů poškozujících 
podzemní vedení jsou povinny tyto skutečnosti oznámit provozovateli přenosové soustavy , nebo 
příslušnému provozovateli distribuční soustavy a provést opatření k jejich omezení. 

(13)  Veškeré výjimky pro výstavbu plošných a podobných zařízení (parkoviště, 
hřiště apod.) nutno projednat se správcem sítě. U venkovního vedení NN se vzdálenosti od budov řídí 
příslušnými technickými normami (ČSN 33 3300/83). 

(14) Výjimky z ochranných pásem povoluje ministerstvo. 

§ 45 
(4) Ochranná pásma stanovená dle dosavadních předpisů a výjimky o ochranných pásmech 

udělené podle dosavadních předpisů zůstávají zachovány i po skončení účinnosti tohoto zákona. 
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Pro zásobování plynem 
(zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických 

odvětvích) 
 

Ochranná pásma plynovodů stanoví Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích  458/2000 Sb. 

Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor v bezprostřední blízkosti 
plynárenského zařízení vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynárenského zařízení měřeno 
kolmo na jeho obrys, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu. 

 
Ochranné pásmo plynovodu podle průměru potrubí (podle § 26 zák. č. 458/2000 Sb.): 
-u ostatních plynovodů a přípojek       4 m 
-u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném 

území obce          1 m 
-u technologických objektů      4 m 

Ochranná pásma stanovená podle dřívějších předpisů a výjimky z nich, udělené před nabytím 
účinnosti zákona č. 458/2000 Sb., zůstávají v platnosti. 

 
Pro přenos informací 
(Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích ve znění pozdějších novel) 
 
Ochranné pásmo kabelů a zařízení telekomunikací 
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení, chránící podzemní dálkový kabel včetně 

zařízení, jež je jeho součástí je široké 2 m a probíhá v celé délce kabelové trasy.  
Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích ve znění pozdějších novel. 
 

Ochrana dopravní infrastruktury 

 
Ochranné pásmo silnice II. třídy nebo III. třídy 
Mimo souvisle zastavěnou část obce je stanoveno v souladu se zněním zákona č. 13/1997 Sb. 

(§30), O pozemních komunikacích,  silniční ochranné pásmo, z něhož vyplývá vzdálenost pásma od osy 
vozovky  silnice II. třídy a III. třídy - 15 m. 
 

Rozhledové pole úrovňových křižovatek pozemních komunikací 
V rozhledovém poli nesmí být nic, co by ztěžovalo rozhled. Např. nesmí být v rozhledovém poli 

vysazovány stromy a keře, zřizovány zídky a ploty, uskladňovat posypové, stavební a jiné hmoty a 
provádět jakékoliv zemní úpravy, pokud by pro rozhled nepříznivě zasahovaly do výše větší než 0,9 m nad 
vozovkou. Rozhled nesmí být omezován ani stavbami jakéhokoliv určení. 

 
 

Zvláštní zájmy – obrana státu 
 

Ochrana z hlediska obrany a bezpečnosti státu 
Celé řešené území se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany ČR (ust. § 175 odst.1 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Celé řešené území je situováno v ochranném pásmu leteckých radiových zabezpečovacích 

zařízení Ministerstva obrany. 
 
 
1.3.1 Zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty 

Navržené řešení vychází z potřeb obce definovaných v Zadání ÚP a projednaných na veřejných 
jednáních. Variantní řešení nebylo požadováno v zadání. Řešení navazuje na průzkumy a rozbory z roku 
2007. 
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Koridory a trasy dopravní a technické infrastruktury jsou stabilizovány a nejsou navrhovány žádné 
zásadní přeložky ani nové trasy. Jsou pouze provedeny lokální úpravy trasy vzdušného vedení VN-22 kV 
a dále lokální úpravy tras STL plynovodu v místech rozvojových ploch. Prvky dopravní a technické 
infrastruktury jsou nově navrženy v místech rozvojových ploch v souladu se zadáním a celkovou 
urbanistickou koncepcí obce. 

Výsledné řešení navazuje na zvažovaná řešení v rámci zpracování návrhu. 
Plochy změn z hlediska ploch pro bydlení, hromadné rekreace, technické infrastruktury a ploch 

smíšeného využití navazují na stávající dopravní skelet obce a také navazují na sítě technického vybavení 
území. 

Obec Radkova Lhota se nachází v území, které neposkytuje mnoho možností na její harmonický a 
vyvážený rozvoj.  

Z východní strany je rozhodujícím limitem využití plochy lesa, který je součástí ploch NATURA 
2000 a regionálního systému ÚSES a nedovoluje v tomto směru jakýkoliv rozvoj. Další bariérou v tomto 
směru rozvoje je dramatický terénní reliéf.  

Ze severní strany je limitujícím faktorem stávající plocha fungujícího zemědělského areálu. Areál je 
plně funkční a všechny objekty a plochy fungují pro živočišnou výrobu. Z hlediska údržby kulturní 
zemědělské krajiny a z hlediska ekonomické základny území je tento fakt pozitivním jevem, avšak 
z hlediska umisťování rozvojových ploch je to bariéra, kterou je nutné respektovat ať už z hlediska 
zápachu, tak i z hlediska případné hlukové zátěže. 

Z východní strany je dalším limitujícím prvkem rozvoje obce plošný interakční prvek a terénní reliéf. 
V jižní části obce je limitujícím faktorem stávající vodní tok se záplavovým územím a břehovou zelení, 
který je součásti ÚSES. V jihozápadní části obce je nevyhovující reliéf terénu z hlediska napojení na 
kanalizační systém a v této části obce je problematické také dopravní napojení na stávající dopravní 
skelet obce. Z výše popsaných limitů rozvoje sídla vychází jako nejméně problémové území 
v severozápadní části obce – směrem od Radkov. V této části je možné realizovat rozvojové plochy pro 
individuální bydlení. Další plochy pro bydlení jsou vymezeny v plochách stavebních proluk v samotné 
Obce Radkova Lhota a dále částečně ve východní části obce v návaznosti na navrženou plochu 
smíšeného využití. 

Z hlediska kvality zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany ZPF lze konstatovat, že kvalitní půdy 
se nacházejí v severozápadní a jižní části od obce a horší kvalita půd je v severní a východní části. 

 
Všechny uvedené jevy v území jsou limitujícími prvky či bariérami, které výrazně ovlivňují 

urbanistický návrh rozvoje obce Radkova Lhota. 
 
Pro návrh urbanistické koncepce rozvoje obce Radkova Lhota byly rozhodující tyto fakty: 

1. obec se bude rozvíjet s hlavní funkcí bydlení, která vyžaduje kvalitní a ničím zásadně nerušené 
plochy bez možných budoucích střetů v území  

2. obec se bude rozvíjet jako rostoucí sídlo s rostoucím počtem trvale bydlících osob. Tento fakt 
stále více a více podporuje poptávka po stavebních pozemcích v obci hlavně investorů z Přerova 
a okolí, kteří hledají klidné bydlení v okolních obcích s krátkou dojížďkovou vzdáleností a 
vybaveností obce inženýrskými sítěmi. Obě tyto podmínky obec splňuje, proto je značný zájem o 
výstavbu rodinných domů v tomto území. Další rozvoj bude výrazným faktorem při stabilizaci a 
rozvoji stávající obce v návaznosti na rozvoj dalších služeb a doprovodných činností. 

 
Při zhodnocení rozvojových podmínek obce, zhodnocení bariér rozvoje obce a při zhodnocení 

majetkoprávních vztahů z hlediska možné majetkoprávní nedostupnosti pozemků byly zvažovány tyto dvě 
možné varianty rozvoje obce: 

1. rozvíjet obec severozápadním směrem, kdy návrhové plochy by navazovaly na navržené místní 
komunikace a navržené sítě technického vybavení. Tato varianta má nevýhody z hlediska 
blízkému vztahu s areálem stávající fungující zemědělské živočišné výroby. Výhodou řešení je 
vhodná orientace sklonu svahu z hlediska oslunění stavebních pozemků a vztah k ČOV.  

2. rozvíjet obec východním směrem na půdách méně kvalitních s návazností na stávající technickou 
a dopravní infrastrukturu. Nevýhodou řešení je blízkost průjezdních komunikací. 
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Při zvažování obou základních variant rozvoje obce byla nakonec vybrána varianta kombinující oba 
hlavní směry rozvoje s maximální eliminací negativních jevů v obou variantách. Varianta druhá byla 
výrazně zredukována o plochy blížící se k areálu zemědělské živočišné výroby a byly ponechány 
rozvojové plochy v návaznosti na stávající zástavbu obce a dále v této oblasti byla navržena plocha 
smíšeného využití. Hlavní směr rozvoje však byl zvolen z hlediska prostorových možností v severozápadní 
části obce. V této lokalitě jsou navrženy nejvýznamnější rozvojové plochy obce. Koncepce při tvorbě byla 
konzultována se zástupci obce a dále byly do ní částečně promítnuty požadavky vznesené jednotlivými 
vlastníky pozemků, kteří na svých pozemcích zvažují výstavbu rodinných domů. 

Uvedené řešení bylo kompromisem mezi všemi požadavky kladenými na vymezení stavebních 
pozemků (zastavitelných ploch) z hlediska zástavby individuálního bydlení, případně dalšími funkcemi. 

Návrh plochy smíšeného využití (SP-plochy smíšené výrobní) vychází z požadavku na stabilní a 
vyvážený rozvoj obce i z hlediska vymezení ploch pro vytvoření ekonomické základny obce v návaznosti 
na plochy bydlení a stabilizaci obyvatel v obci i z hlediska pracovních příležitostí. Umístění plochy bylo 
zvoleno v návaznosti na stávající vedení VN, umístění stávajícího areálu zemědělské výroby a vhodné 
dopravní dostupnosti. 

V návaznosti na plochy bydlení a plochy smíšeného využití byly vymezeny plochy zeleně – sídelní 
a krajinné, které vytvoří příznivé životní prostředí v obci a v krajině. Součástí návrhu je také návrh plochy 
pro úpravu koryta vodního toku v jižní části obce z důvodu záplav, které obec sužují. Z hlediska 
protipovodňových opatření je navrženo také částečné ohrázování obce v jižní části zastavěného území 
obce. 

Součástí navržené koncepce je i návrh jednotlivých prvků ÚSES, které vycházejí z generelu 
místního plánu ÚSES a dalších relevantních podkladů. Tento návrh byl doplněn o síť interakčních prvků. 
Interakční prvky jsou většinou vymezeny podél původních účelových komunikací v návaznosti na původní 
a stávající držbu jednotlivých zemědělských pozemků. Dále na přání zástupců obce byly vymezeny nové 
plochy lesní a dále nové plochy krajinné zeleně. Tímto systémem dojde k výraznému posílení ekologické 
stability řešeného území a dále k ochraně zemědělské půdy před větrnou a vodní erozí. 

 
Při návrhu všech rozvojových ploch bylo přihlíženo k tomu, aby nevznikaly zbytkové plochy 

zemědělské půdy nebo plochy špatně zemědělsky obhospodařovatelné, dále se přihlíželo na stávající 
koncepci inženýrských sítí, dopravního řešení a to vše s ohledem na ochranu stávajících hodnot území. 

 
V rámci návrhu urbanistické koncepce byla navržena plocha sídelní zeleně, která bude plnit funkci 

izolační zeleně mezi plochami individuálního bydlení a stabilizovanou plochou zemědělské výroby. Tato 
plocha je situována v severozápadní části obce. Jako centrální prostor je stabilizována plocha v centru 
obce s dominantou – zvoničkou. 

Řešení návrhu územního plánu zohledňuje dokončenou komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. 
Radkova Lhota. 

 
Památky místního významu 
V k.ú. Radkova Lhota jsou rozmístěny tzv. „památky místního významu“ na které se sice 

nevztahuje ochrana podle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
nicméně dotvářejí kolorit obce a jejich zachování „in situ“ považujeme za nezbytné. Jde o tyto objekty: 

1. zvonice, 
2. boží muka, 
3. kamenný kříž z roku 1895, 
4. areál „zámečku“ z roku 1821. 

 
Všechny tyto kulturní hodnoty byly v návrhu ÚPn Radkova Lhota respektovány. 
 
 
Ochrany přírodních hodnot  
 

Na území obce Radkova Lhota je třeba respektovat  

 nedotknutelnost vyhlášené EVL Natura – Dřevohostický les 

 významné krajinné prvky vyjmenované zákonem ve vymezitelných hranicích  

 navržené prvky územního systému ekologické stability  
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 prostorovou a kulturně historickou dominantu zvoničky 

 volné dálkové a panoramatické pohledy na sídlo 

 stávající segmenty krajinné zeleně, např. lesní komplex Dřevohostický les 
 

 
1.3.2 Koncepce dopravní infrastruktury 
 

Řešeného území se z hlediska dopravy dotýkají zájmy silniční dopravy – stávající silnice   II. a 
III. třídy a soustava místních a účelových komunikací. 

Řešeným územím obce prochází silnice: 
II / 437 Přáslavice-Lipník nad Bečvou-Bystřice p.H.-Jablůnka 
III / 43724 Dřevohostice-Horní Nětčice - Býškovice 

které zajišťují obslužnou funkci pro přilehlou zástavbu (v zastavěném území obce) a zároveň 
napojují obec v rámci širších územních vztahů. 

Hromadná přeprava osob je zajišťována linkovými autobusy. Železniční spojení je umožněno 
prostřednictvím železniční stanice Přerov, Bystřice p.H., Lipník nad Bečvou, Hranice.   
 
Řešeným územím prochází tyto silnice II. a III. třídy: 
II / 437 Přáslavice-Lipník nad Bečvou-Bystřice p.H.-Jablůnka 
-jedná se o asfaltovou silnici, která je v území stabilizována a nepředpokládá se s úpravou její trasy. 
Případné úpravy se budou týkat zlepšení technických parametrů stávající trasy. Silnice je vedena při 
západním okraji řešeného území bez vztahu k zastavěnému území obce. Silnice nezabezpečuje přímou 
obsluhu přilehlých objektů. 
III / 43724 Dřevohostice-Horní Nětčice - Býškovice 
-jedná se o asfaltovou silnici, která je v území stabilizována a nepředpokládá se s úpravou její trasy. 
Případné úpravy se budou týkat zlepšení technických parametrů stávající trasy. Silnice je 
vedenazastavěným územím obce i mimo zastavěné územím obce. Silnice v obci zabezpečuje přímou 
obsluhu jednotlivých staveb a pozemků na ně navazujících  a mimo zastavěné území zabezpečuje  
dopravní obslužnost přilehlých zemědělsky obdělávaných pozemků. 
 

Na silnicích III.třídy není nutné navrhovat zklidňující opatření při vjezdech do obce z důvodu nízké 
dopravní zátěže na těchto silnicích.  

 
V území, z hlediska neexistence relevantních dat na silnici III.třídy č. 43724, nebylo provedeno 

vyhodnocení hlukové zátěže z průjezdné dopravy obcí. Na základě průzkumů a rozborů a znalosti území 
lze konstatovat, že se nejedná o značně dopravně zatížený tah. Silnice II/437 neprochází zastavěným 
územím obce a nemá na utváření urbanistické koncepce sídla vliv (cca 1 km od obce). 
 

Silnice budou respektovány a budou i nadále v území plnit svoji funkci. Silnice dostatečně 
vyhovují stávající dopravní zátěži v území. 

 
V rámci návrhu dopravního řešení byla navržena koncepce dopravy v klidu – odstavování a 

parkování vozidel u objektů občanského vybavení. Všechny tyto plochy jsou navrženy jako součást ploch 
pro dopravu nebo ploch veřejné zeleně. Jsou navrženy parkoviště před objektem OÚ a u plochy 
hromadné rekreace (jezdecký areál). 

 
Návrh řešení respektuje ochranná pásma dopravní infrastruktury – 15 m od osy silnice III.třídy. 
 
Stávající síť místních obslužných komunikací zůstává beze změn stabilizována a je navržena 

doplňující síť místních komunikací (MK), které napojují navržené – rozvojové plochy v obci (bydlení, 
smíšená plocha). MK jsou z hlediska dopravního zatížení zatříděny do dvou kategorií – funkčních tříd – 
C3 a D1. 

 
Účelová – zemědělská doprava – se odehrává po stávajících silnicích II. a III.třídy a dále po 

stávajících a navržených místních  a účelových komunikacích. Stávající stav vyhovuje současným a 
budoucím potřebám z důvodu malé dopravní zátěže zemědělskou dopravou a vyhovujícím zpřístupněním 
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zemědělských pozemků. Z hlediska zpřístupnění jednotlivých vlastnických parcel bude možné budovat 
účelové komunikace v krajině v návaznosti na stanovené přípustnosti v podmínkách využití ploch 
s rozdílným způsobem využití.  

 
Pěší doprava se odehrává po nesoustavné síti jednostranných chodníků podél silnice III.třídy. 

tato siť bude dobudována tak, aby v rámci celého zastavěného území a zastavitelných ploch byly 
vybudovány alespoň jednostranné chodníky podél silnice III. třídy. 

Cyklistický provoz se v současné době odehrává po stávajících silnicích II. a III.třídy, místních 
komunikacích (MK) a účelových komunikacích. Tento stav zůstane zachován. 

 
V obci jsou umístěny autobusové zastávky (každá v jednom směru) na silnici III/43724. Další 

zastávka je v řešeném území situována na křižovatce silnic II. a III.třídy u Domova důchodců ve východní 
části řešeného území. 

Docházková vzdálenost zastávek HD v obci -  400 m - pokryje převážnou část obce včetně 
nových návrhových lokalit. 

Další zastávka není v řešeném území situována ani se s jejím návrhem neuvažuje. 
Umístění zastávek pro zastavení autobusů je stabilizováno. Dojde pouze k úpravě technických 

parametrů v rámci stávajících ploch dopravy. 
 

 
Z hlediska kapacit odstavných a parkovacích stání jsou navrženy dostatečné plochy. 

Kapacity navržených odstavných a parkovacích míst: 
 

Druh objektu Poč. míst Stav/návrh 
OÚ + kulturní dům 5 V rámci areálu KD a OÚ 

Sportovní areál-jezdecký 15 15/0-podél silnice III.třídy - stav 

Sportovní plochy za KD 5 0/5-v samostatné ploše RH 

 
Stávající parkovací plochy u jezdeckého areálu budou upraveny z hlediska technických a 

dopravních předpisů. 
 
 
1.3.3 Koncepce technické infrastruktury 
 

Zásobování vodou 
ÚPD počítá se zachováním stávajícího systému zásobování obce vodou-napojení na skupinový 

vodovod Přerov. 
Zásobení obce je součástí skupinového vodovodu Přerov větev Dřevohostice. Vodovod je v 

majetku obce, ve správě VaK Přerov a.s. - provoz Přerov. 
Jedná se o skupinový vodovod Přerov - větev Dřevohostice. Zdrojem je prameniště s ÚV 

Troubky, odkud je voda čerpána do vodojemu Švédské Šance 2x5000 m3 s max. hlad. 277,0 m n.m. 
Odtud jde voda gravitačně z přívodního řadu větev Moštěnice - Želatovice, odbočkou v Prusích z 
azbestocementu DN 300, přes Domaželice do Turovic s přečerpáním do vod. Šibence 2x250 m3 s max. 
hlad. 298,95 m n.m. Z tohoto vodojemu jsou gravitačně zásobeny obce Dřevohostice, Turovice, Radkovy, 
Radkova Lhota, kam patří též domov důchodců v Lhotsku. Přívodný řad z vodojemu je z PVC DN 200 po 
odbočku do Lipové v Dřevohosticích, dále pak DN 150. 

ÚPn počítá se zachováním napojení obce Radkova Lhota na skupinový vodovod (na stávající 
rozvody, vodojem a čerpací stanici). Návrh počítá se stávající distribuční sítí, která bude postupně 
rozšiřována s ohledem na územní rozvoj obce. Veřejné řady budou dimenzovány s ohledem na 
zásobování území požární vodou. Vodovodní řad bude upraven v návaznosti na požadované hodnoty a 
parametry (rozmístění hydrantů, odběrních míst,…). 

Nové rozvody pitné vody budou realizovány v rozvojových lokalitách obytné a smíšené funkce.  
Nově navrhované lokality v obci budou napojeny na veřejný vodovod. Vodovodní řady jsou 

navrhovány zaokruhované nebo větevné.  
V případě potřeby bude na vodovodní řad rozvojových území obce osazena ATS , která bude 

zajišťovat dostatečné tlakové poměry v těchto částech obce. 
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Potřebná akumulace vody pro zásobování obce pitnou a užitkovou vodou, včetně uvažovaného 
nárůstu plánované zástavby, bude zajištěna kapacitou stávajícího vodojemu.  

Stávající areál zemědělské výroby je zásobován z vlastních studní, bez napojení na obecní 
vodovod. Tento stav zůstane zachován. V případě nutnosti bude areál napojen na skupinový vodovod. 

V rámci zástavby v zastavěném území a zastavitelných plochách je možné provádět přeložky a 
úpravy stávajících tras technické infrastruktury. 
 

Výpočet potřeby vody : 
 
Návrh  
I. Průměrná denní potřeba vody pro obyvatelstvo Qp je navržena dle Směrnice č.9/73 sb. 

Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR z 20.7.1973. Dle čl. IV/A 14 se předpokládá potřeba 
vody 230 l.os-1.d-1, ale vzhledem k tomu, že jde o rodinné domy, je potřeba snížena dle čl. 4 o 40% na 
138 l.os-1.d-1 a občanská a technická vybavenost obcí do 1000 obyvatel 20 l.os-1.d-1. 

 
 -Potřeba vody pro bytový fond : 
271 osob   x 138 l.os-1.d-1     37398 l.d-1 

  
-Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost : 
271 osob   x 20 l.os-1.d-1      5420 l.d-1 

 

bytový fond a obč. vybavenost celkem       42818 l.d-1 

Qp = 0,5 l.s-1 

 

-Potřeba vody pro zemědělství : 

Zaměstnanci  

0 

Živočišná výroba: : 

89 ks jalovic     x50 l.ks –1.d-1     4450 l.d-1 

 
zemědělství celkem         4450 l.d-1 

Qp = 0,05 l.s-1 

 

-Výroba a průmysl –stav+návrh: 

Zaměstnanci  

15 osob   x 90 l.os-1.d-1       1350 l.d-1 

 
výroba a průmysl celkem        1350 l.d-1 

Qp = 0,016 l.s-1 

 
Součet průměrné denní potřeby vody:      48618 l.d-1  
Qp =           0,56 l.s-1 

 
II. Maximální denní potřeba vody Q

m 

Q
m 

= Qp-obyv+obč. vyb. x 1,5 + Qp-podnik (výroba + zemědělství) =       70027 l.d
-1 

 Qm =           0,8 l.s-1 
 
III. Maximální hodinová potřeba vody Qh l.s-1 

-špička 14-15 hod 
nerelevantní výpočet 

-špička 19 - 20 hod 
 Qh = Qm-obyv+obč. vybav. x 1,8+ 0,5625 x Qp-(zemědělství) =     118111 l.d-1 

 Qh =           1,37 l.s-1 
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Rozhodující pro stanovení max. hodinové potřeby je větší z hodnot. Rozhodující je špička mezi 
19 a 20 hodinou, která činí 1,37 l.s-1. 
 

IV. Roční potřeba vody Qr 

Qr = 42818 x 365 + 4450 x 365 + 270x1350 =     17617320 l.r-1 
  
Qr =           17617 m3.r-1 

 
Tlakové poměry 
Osazení vodojemu je pro zásobování obce dle vyjádření provozovatele vyhovující. 
V případě potřeby bude na vodovodní řad rozvojových území v severní a jižné části obce 

osazena ATS , která bude zajišťovat dostatečné tlakové poměry v těchto částech obce. 
 
Návrh akumulace vodojemu 
Akumulace vodojemu je pro zásobování obce dle vyjádření provozovatele vyhovující. 

 
 

Odkanalizování 
Stávající rozvod obecní kanalizace zůstane stabilizován a dobudován v zastavěném území a 

zastavitelných plochách, a bude sloužit jako dešťová kanalizace zaústěná do vodního toku. V celém 
zastavěném území a zastavitelných plochách bude vybudována splašková kanalizace, která bude 
gravitačně svedena na navrženou čistírnu odpadních vod. 

Bude realizován navržený systém záchytných příkopů proti přívalovým vodám v severní části 
obce a bude napojen na tuto dešťovou kanalizaci svedenou do vodního toku. Příkopy při napojení na 
dešťovou kanalizaci budou opatřeny lapači splavenin. Každý investor bude na svém pozemku realizovat 
taková opatření, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů a aby zajistil vsak nárůstu odváděných 
dešťových vod z pozemku.  

 
Splaškové vody budou řešeny dobudováním jednotné kanalizace, která bude svedena do 

nejnižšího místa v obci kde bude situována ČOV. Kanalizace je navržena jako gravitační s jedním 
povodím.  

 
Do doby vybudování kanalizační sítě v obci, bude veškerá nová zástavba povolována za 

předpokladu vybudování domovní ČOV nebo žump, do kterých budou sváděny splaškové odpadní vody 
z objektů. Žumpy budou umístěny tak, aby po vybudování kanalizace a napojení na ČOV mohla být 
žumpa zrušena a provedeno přímé napojení kanalizační přípojkou na obecní kanalizaci. Dešťové vody 
budou sváděny do zvláštních jímek pro další využití, nebo budou vypouštěny do stávající jednotné nebo 
dešťové kanalizace , případně přímo do recipientu. 
 

Odvádění dešťových vod z nově zastavovaného území do toku nesmí způsobit zhoršení 
odtokových poměrů, tj. musí být řešeno tak, aby nedocházelo ke zvýšení stávajícího odtokového 
součinitele a dešťové vody byly v maximální možné míře zdrženy nebo zachyceny k vsakovaní v dané 
lokalitě – formou vsaků a nádrží na dešťovou vodu. 

Vlastníci pozemku jsou povinni zajistit, aby nedocházelo k zhoršování odtokových poměrů, 
odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. 

 
 

Celou stávající stokovou síť navrhujeme upravit tak, aby splňovala všechny požadavky zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů a příslušných norem, 
především ČSN 73 67 01 – stokové sítě a kanalizační přípojky. Situování stok je zřejmé z grafické 
dokumentace – výkres vodního hospodářství. 

 
Koncepce odvádění a likvidace odpadních vod je v souladu s PRVKOK. 
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Likvidace odpadních vod: 
 
V rámci návrhu řešení likvidace odpadních vod v obci Radkova Lhota navrhujeme vybudování 

navrženého systému jednotné kanalizace s ČOV v obci Radkova Lhota – v řešeném území obce Radkova 
Lhota 

 
Znečistění odpadních vod z obce Radkova Lhota: 
Množství splaškových odpadních vod Q24  48,6 m3.d-1 

Navržený počet trvale bydlících obyvatel  271 osob 
Množství EO v obci    298 EO 
 
Znečistění odpadních vod odtékajících na ČOV (splaškových), se započítáním navrženého 

přírůstku obyvatel a prům. výroby: 
 
BSK5    298 EO x 0,054 kg.ob-1.d-1 = 16,092 kg.d-1  
CHSK    298 EO x 0,120 kg.ob-1.d-1  = 35,76 kg.d-1  
NL    298 EO x 0,055 kg.ob-1.d-1  = 16,39 kg.d-1  
RL    298 EO x 0,125 kg.ob-1.d-1  = 37,25 kg.d-1  
N    298 EO x 0,011 kg.ob-1.d-1  = 3,278 kg.d-1  
Pc    298 EO x 0,0025 kg.ob-1.d-1  = 0,745 kg.d-1  

 
Výpočet množství splaškových vod 
-Splaškové sítě se dimenzují na max. hodinový odtok splašků. Do výpočtu nejsou zahrnuty 

odpadní vody živočišné výroby, protože ty jsou shromažďovány v jímkách zem. družstva a pak vyváženy. 
 Množství splaškových vod se stanoví podle vzorce: 
 

Qh = Q m x k x 2 
kde 
-Qm je maximální denní spotřeba vody (l.d-1) 
-k  koeficient denní nerovnoměrnosti (3,5) pro 400 obyvatel 
-hodnota 2 je dána hodnotou rezervy 100% 
 

Qh =  48618 x 3,5 x 2 = 340326 l.d-1 
Qh = 3,94 l.s-1 

 
-Průměrné množství splaškových vod je totožné s průměrnou potřebou pitné vody. Do výpočtu 

nejsou zahrnuty odpadní vody živočišné výroby, protože ty jsou shromažďovány v jímkách zem. družstva 
a pak vyváženy. 

 Celkový průměrný denní přítok splaškových vod na ČOV: 
    Q24 = 48618 l.d-1, tj. 48,6 m3. d-1 
  

Maximální denní přítok splaškových vod na ČOV: 
 

Qd = Q24 x kd  
( kd - koeficient denní nerovnoměrnosti)  
 
= 48,6 x 1,5 =  72,9 m3. d-1 

 
Výpočet množství dešťových vod 

 
Množství dešťových vod ze zastavěného území a zastavitelných ploch je předmětem této kapitoly. 
Dešťové vody jsou svedeny do jednotné kanalizace nebo přímo do otevřených příkopů. 
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Množství dešťových vod se stanoví podle vzorce: 
 

Q = φ x S x i 
Kde      

  -φ je součinitel odtoku, zpracovatel stanovil vzorový hektar, který odpovídá navrženému 
využití území, a odvodil z něj průměrný součinitel odtoku v hodnotě 0,21 

  -S je sběrná plocha (ha) 
  -i intenzita 15 minutové srážky při periodicitě 0,5 , tj. 150 l.s-1.ha-1 
 

Qh = 0,21 x 35,39 x 150 
Qh =  1114,785 l.s-1 

 
 

Odpadové hospodářství 
Likvidace komunálního odpadu bude v návrhovém období řešena svozem a odvozem mimo 

řešené území. Na řešeném území se skládkování odpadu nenavrhuje. Respektovat plán odpadového 
hospodářství Olomouckého kraje. 

 
Všechny subjekty v řešeném území – nové i stávající – musí mít zajištěn odvoz a likvidaci 

odpadů specializovanými firmami. Umístění nádob či kontejnerů na odpad musí jednotliví investoři řešit na 
svých vlastních pozemcích bez nároků na veřejná prostranství. 

 
Odpad musí být separován – tříděn již u původců – právnické, fyzické osoby, popř. obec. Obec 

na základě vyhlášky bude proto požadovat třídění odpadů obyvatelstvem. Za tímto účelem jsou v řešeném 
území umístěny sběrná stanoviště separovaného odpadu. Stanoviště musí být veřejně přístupné 
s obsluhou nebo bez obsluhy.  

 
Likvidace odpadu bude v návrhovém období řešena svozem a následným odvozem mimo řešené 

území. Na řešeném území se skládkování odpadu nenavrhuje. 

Na poli nakládání s odpady v obci Radkova Lhota řešit: 

 zamezit vytváření divokých skládek, i formou represívních opatření, 

 zajištění odvozu inertního odpadu výhradně na povolené skládky - variantním řešením k 
individuálnímu odvozu je přistavení velkoobjemového kontejneru. 

Doporučit lze též rozšíření sortimentu ve sběru tříděného odpadu (např. o papír, textil). 
 

Orientační výpočet množství odpadu od obyvatelstva: (pouze pro bytový fond) 
-počet obyvatel    271 osob 
-odpad     0,55 kg.d-1 
-hmotnost na 1 m3   0,8 t 
-celkem odpadu za den   0,19 m3 
-celkem odpadu za rok   68 m3 

 

Zásobování elektrickou energií 
Stávající vzdušné vedení VN 22 kV– je stabilizováno. Návrh nepředpokládá přeložky VN-22kV 

s výjimkou přesunu stávající trafostanice ZD (t2-ZD). Návrh předpokládá vybudování nové distribuční 
trafostanice v lokalitě Z2 (t1–obec). V souvislosti s návrhem plochy pro fotovoltaickou elektrárnu bude 
vybudována nová trafostanice (t3-FVE) v ploše této elektrárny a bude na stávající vzdušné vedení VN 
napojena zemní vedením VN. 

Stabilizovat stávající rozmístění všech ostatních trafostanic, realizovat případné posílení 
tranformátorů stávajících trafostanici obce v návaznosti na rozvojové záměry územního rozvoje a 
vybudování nové trafostanice ve východní části obce. 

Koncepce zásobování obce elektrickou energií umožňuje zásobování elektrickou energií území 
celé obce (neuvažuje se  s vytápěním objektů a příp. přípravou TUV).  

Do nových ploch rozvoje obce zavést rozvody veřejného osvětlení. 
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Návrhová bilance potřeby elektrické energie: 
 
ÚPn Radkova Lhota rozděluje volné stavební plochy na plochy s rodinnými domy, smíšené plochy výroby 
a služeb.  
Vstupní údaje pro výpočet návrhové bilance: 
 
Budovy pro bydlení: 
Elektrizace bytů                                     stupeň A 
Max. soudobý příkon bytu                     7,00 kW 
Soudobost pro skupinu bytů                  dle ČSN 33 2130, Příloha 2        
                                                                                                             
Budovy pro podnikatelské aktivity: 
Pro potřebu výpočtu bylo stanoveno kvalifikovaným odhadem měrné zatížení soudobým příkonem 10 
W/m2 podlahové plochy. 
 

 
                   Byty         Podnikatelské a jiné aktivity       Výpočtový výkon 

   Počet    Pb              m2    Pp     (W/m2)               KW 

Poč.bytů 18 7,0        48 

Smíšená pl.    20000 10 20 

         35       20000            111 

 
Stávající rezervovaný výkon                                                                160,00 kW (distribuční) 
Plochy bytové zástavby                                                                         107+48 kW  
Plochy výroby a služeb                                                                          20+20 kW 
Plochy technické – ČS                                                                         5,00 kW 
Veřejné osvětlení                                                                                    1,60 kW    
Celkem                                                                                               201,6 kW 
 
Při  konečném   výpočtovém  výkonu  201,6  kW by byl stávající  transformátor obce vytížen. Proto je ve 
východní části obce navržen nový transformátor. 

Návrh a výkon trafostanice (v řešeném území): 
 

 nová     doplňuje             konstrukce       velikost      cílové osazení 

   t1 
(obec) 

        T1 (obec): 
stávající 
trafostanice 
v jižní části obce 

         Příhradová/sloupová       400 kVA          320 kVA 

 
Po navržené úpravě, spočívající v doplnění stávajícího transformátoru 160kVA o další o výkonu 160 kVA  
bude součet výpočtového výkonu pokryt instalovaným výkonem distribučního transformátoru. Při 
postupném řešení výstavby bude napřed posilován stávající transformátor a až pak bude realizována 
nová trafostanice.  
 
     Návrh řešení: 
 
           Stávající transformační stanice ozn.T1-obec (stávající trafostanice v jižní části obce) bude 
stabilizována a nově doplněna novým transformátorem 160 kVA . 
Stávající trafostanice T-2 (ZD) bude přesunuta v trase stávajícího vzdušného vedení vysokého napětí a 
nahrazena trafostanicí t-2 (ZD). 
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           Z hlediska využití návrhových ploch s rodinnými domy bude stávající vrchní distribuční vedení NN 
rekonstruováno a přípojky NN k  RD budou vedeny kabelem ve výkopu.  
 
Nové trasy kabelových rozvodů NN v návrhových plochách budou vedeny v chodnících a zelených pásech 
k nim přilehlých. 
 
           Nově bude vybudován okruh veřejného osvětlení na nově vzniklé komunikaci mezi návrhovými 
plochami   pro bydlení v místě navržených rodinných domů. Trasy VO budou uloženy souběžně s rozvody 
NN v chodnících a zelených pásech k nim přilehlých.   
 

Zásobování teplem 
 
Obec Radkova Lhota je zásobena zemním plynem, proto navržené řešení počítá s využitím 

zemního plynu v rozsahu celého řešeného území.  
Koncepce zásobování teplem je řešena na základě systému lokálního vytápění rodinných domků 

a samostatných kotelen pro objekty občanské vybavenosti a podnikatelské sféry. 
Plynofikované zdroje v řešeném území budou osazovány kotli s vysokou účinností a nízkým 

obsahem NOX ve spalinách. 
Palivo – energetická bilance tepelných zdrojů bude preferovat využití zemního plynu pouze 

s minimální doplňkovou funkcí elektrické energie, a to jen v nezbytné míře. 
V budoucnu lze rovněž počítat s využíváním netradičních zdrojů energie, jako jsou sluneční 

kolektory zvl. pro přípravu TUV, tepelná čerpadla apod. 
Areál zemědělské výroby není vytápěn zemním plynem. V případě potřeby bude areál 

napojen na rozvody zemního plynu. 
Koncepce zásobování teplem neuvažuje s využitím centrálního zásobování tepla. 
Navržené řešení respektuje Územní energetickou koncepci Olomouckého kraje. 

 

Zásobování plynem 
ÚPD respektuje stávající rozvody STL, včetně přívodního řadu obce a navrhuje jejich rozšíření 

v rámci výstavby nových lokalit. 
V ochranných pásmech plynovodů nevysazovat zeleň, aby při provádění pravidelné údržby a 

při odstraňování poruch nebyla ničena příp. poškozována. 

 
Návrh ÚPD respektuje vybudované plynovodní řady. V rámci řešení navrhujeme rozšíření 

plynovodní sítě STL v návaznosti na realizaci navrhované výstavby tak, aby bylo zásobováno plynem celé 
zastavěné území obce včetně navržených ploch k zastavění. 
 

Bilance potřeby plynu pro stávající a navržené objekty bydlení, vybavenosti a výroby 
(odborný odhad zpracovatele ÚPD) 

-vychází z metodiky směrnice č. 12 ČPP 

Druh použití Průměrná spotřeba plynu 

m3.rok-1.odb.-1 Qm3.hod-1.odb.-1 Q1m3.hod-1.odb.-1.souč. 

Příprava jídel (vaření) 150 1,2 0,19 

Příprava TUV (ohřev) 500 2,2 0,36 

Vytápění RD 3000 2,8 1,53 

Součet   2,08 m3.hod-1 

Potřeba plynu: 
(kvalifikovaný odhad zpracovatele ÚPD) 
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A) Obyvatelstvo 
V obci Radkova Lhota je plyn v převážné míře využíván pro TUV, vytápění a vaření v rodinných 

domcích – kategorie obyvatelstvo. Předpokládá se s 95% plynofikací objektů (odběrů v roce 2015-91, 
z toho 95% celkem 69+19=88 odběrů). 

 
-TUV+vaření+vytápění 
53 odb. x 2,08 = 110,24 m3.h-1 
53 odb. x 3650 = 193450 m3.r-1 
-TUV+vaření 
0 odb. x 0,6 =  0 m3.h-1 
0 odb. x 650 = 0 m3.r-1 
zbytek objektů je řešen jinými druhy energií 
 
Obyvatelstvo celkem:  

Objekt-odb. Hodinová spotřeba m3.h-1 Roční spotřeba m3.r-1 

53 odb., stav+návrh 110,24 193450 

celkem 110,24 m3.h-1 193450 m3.r-1 

 
B) Maloodběry 
Maloodběry celkem:  

Objekt-odb. Hodinová spotřeba m3.h-1 Roční spotřeba m3.r-1 

stav+návrh 6,6 9000 

celkem 6,6 m3.h-1 9000 m3.r-1 

Výpočet potřeby plynu v plochách výrobních a smíšených bude upřesněn (pro neznalost 
případných aktivit) v následné předprojektové dokumentaci jednotlivých investičních záměrů. 

 
C) Velkoodběry 

Objekt-odb. Hodinová spotřeba m3.h-1 Roční spotřeba m3.r-1 

1 ks – ZD.-návrh 10 25000 

Plocha smíšených aktivit 12 29000 

Celkem 22 m3.h-1 54000 m3.r-1 

 

D) Rekapitulace bilance 

Horní Nětčice Počet odběratelů tis. m3/r m3/hod. 

obyvatelstvo 

maloodběry 

velkoodběry 

53 

2 

2 

193,45 

9 

54 

110,24 

6,6 

22 

Celkem:  256,45 138,84 

 

Celkový předpokládaný odběr zemního plynu: 256,45 tis. m3/r. 
 

Vodní toky 
Respektovat trasy vodních toků  a melioračních svodnic, zachovat je ve své původní přirozené 

stopě bez  jejich úprav či zatrubňování. 
Respektovat doprovodnou zeleň vodních toků.  
Realizovat protipovodňová opatření v rozsahu správního území obce Radkova Lhota: 
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1. ohrázování obce v jižní části zastavěného území kolem v.t. Moštěnka-podél vodního 
toku realizovat násyp pro protipovodňovou ochranu obce bez zásahu do vodního toku a 
jeho břehových porostů 

2. v rámci protipovodňových opatření provést další nespecifikované úpravy ÚP 
v návaznosti na stanovené přípustnosti v podmínkách využití ploch s rozdílným 
způsobem využití 

3. Chránit plochy územních rezerv vhodných pro akumulaci povrchových vod – vodní nádrž 
Radkovy jako plochy územní rezervy. 

 
Chránit plochy územních rezerv vhodných pro akumulaci povrchových vod. Dosavadní využití ploch 

územních rezerv nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil jejich budoucí 
využití. Kolize zájmů plynoucí z překryvu záměrů budou vyřešeny až po stabilizaci názoru na počet, 
polohu a velikost hájených vodních nádrží. 

 
Správci vodních toků mohou užívat pozemky po obou stranách vodního toku 6 m od břehové 

čáry – u Dolnonětčického potoka a 8 m od břehové čáry u Moštěnky. 
 
Návrh řešení respektuje stanovené záplavové území, vyhlášené rozhodnutím OkÚ Přerov, 

referátem životního prostředí, čj.: ŽP/6472/7084/02-R dne 1.10.2002. Záplavové území je zakresleno 
v grafické části dokumentace. 

 
V rámci koncepce byl převzat zámět z ÚTP Olomouckého kraje na výhledovou plochu 

akumulace vod – vodní nádrž Radkovy. 
 
Vlastníci pozemků jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, 

odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny (§27 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách)  

 
Návrh řešení nezhoršuje odtokové poměry v území. 

 
 

Sdělovací kabely – místní síť-Telefonica O2 a.s. 
Obec je plně telefonizována a kapacita sítě plně postačuje stávajícím i návrhovým 

potřebám obce. 
V této části ÚP nejsou na řešení kladeny žádné požadavky. 

 

Dálkové kabely 
V řešeném území se nachází dálkové kabely a zařízení , které jsou ve správě 

společnosti Telefonica O2, a.s. 
-viz. grafická dokumentace  
V této části ÚP nejsou na řešení kladeny žádné požadavky. 

 

TV signál 
 
Televizní a rozhlasový signál (FM-VKV) je v současné době šířen výhradně od pozemních 

vysílačů vzdušnou cestou. 
Jednotlivé systémy příjmů v obci: 
-individuální příjem v obci  -antény u RD 
-individuální příjem rozšířený  -anténa + přijímací soustava /parabola) + zesilovač 
Příjem televizního signálu je z televizního vysílače:  
Brno – Kojál    9. Kanál (NOVA) 
     29. kanál (ČT1) 
     46 kanál (ČT2) 
Jihlava-Javořice   11. kanál (TV NOVA) 
     25. kanál (ČT 1) 
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     42. kanál (ČT 2) 
     59. kanál (Prima) 
Třebíč-Klůčovská hora   11. kanál (TV NOVA) 
     28. kanál (ČT 1) 
     45. kanál (ČT 2) 
V této části ÚP nejsou na řešení kladeny žádné požadavky. 

 

Radioreléové spoje 
Katastrálním územím obce Radkova Lhota neprochází žádné RR trasy. 
Na k.ú. Radkova Lhota nejsou umístěny žádné základnové stanice mobilních operátorů. 
V této části ÚP nejsou na řešení kladeny žádné požadavky. 

 
Místní rozhlas 

Místní rozhlas je v obci ve vyhovujícím stavu a je stabilizován. Do nových míst územního 
rozvoje budou jeho rozvody rozšířeny. 

 

Kabelová televize 
Obec Radkova Lhota nemá vybudovaný rozvod kabelové televize. Její rozvod v obci je 

přípustný. 
 

Radonové riziko 
Podle podkladů Univerzity Palackého v Olomouci (1997) se celé řešené území (katastrální 

území) nachází v kategorii velmi nízkého radonového rizika. Z tohoto závěru nevyplývají na řešení 
územního plánu žádné požadavky. 
 
 
1.3.4 Systém sídelní zeleně. 

 

Koncepce rozvoje sídel obvykle  počítá jednak s existencí funkčně samostatných ploch zeleně, 
jednak s existencí zeleně v jiných funkčních plochách. 

Plochy sídelní zeleně jsou převážně veřejně, případně omezeně přístupné, plní estetickou, rekreační 
a mikroklimatickou funkci. Jsou tvořeny plochami sídelní zeleně, plochami krajinné zeleně a plochami 
lesů. 

Zeleň uvnitř jiných ploch s rozdílným způsobem využití není v rámci územního plánu vylišena jako 
funkčně samostatná – tvoří doplňkovou funkci k jiné hlavní funkci plochy – dle přípustnosti nebo 
podmíněně přípustné dle jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.  

Nově je navrhovaná izolační zeleň mezi zemědělskou farmou a plochami bydlení které na ni navazují 
západním směrem (ZX – zeleň ostatní). 

 
1.3.5 Koncepce uspořádání krajiny  

 

Rekreační využívání krajiny obyvateli obce je vázáno na přítomnost lesních komplexů převážně mimo 
řešené území, vodních toků a jejich niv, vodní nádrže mimo řešené území a jezdeckého areálu. 
Řešení územního plánu rozvíjí plochy lesa pro zkvalitnění estetického vzhledu obce a zvýšení 
biodiversity krajiny a plochy pro hipposporty. 
 

Krajina Radkovy Lhoty je členěna na 

 plochy lesní – vymezené za účelem zajištění podmínek pro využití pozemků pro les. Plochy lesní 
jsou navržené k rozšíření ve čtyřech lokalitách. Největší se předpokládá v návaznosti na stávající 
les v SZ okraji území. Zvýšení lesnatosti se dosáhne výsadbou tří drobných polních lesíků a 
zalesněním suchého úpadu v SZ části území. Dvě z uvedených výsadeb jsou zároveň interakčními 
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prvky. Tyto plochy jsou vymezené také za účelem zajištění podmínek ochrany evropsky významné 
lokality a regionálního biocentra Dřevohostický les. 

 plochy zemědělské - vymezené za účelem zajištění podmínek pro zemědělské využití. Z  důvodu i 
z důvodů ekologických a estetických  je třeba zemědělskou část krajiny rozčleňovat krajinnou 
vegetací, např. doprovodnými stromořadími podél stávajících polních cest. Zemědělské plochy je 
možno převést do ploch lesa, a to v těch případech, kdy se jedná o pozemky ohrožené vodní erozí, 
málo kvalitní a těžce obhospodařované a jejichž zalesnění nepoškodí cenné biotopy a krajinný ráz 
území a to v návaznosti na podmíněně přípustné využití ploch zemědělských - Z. 

 plochy vodní a vodohospodářské – upravují trasu vodního toku z hlediska umístění ploch 
ohrázování obce jako ochrany před povodněmi. 

 plochy krajinné zeleně  - vymezené za účelem zajištění  podmínek pro podporu biodiverzity a 
pestré krajinné mozaiky. Zahrnují v prvé řadě přírodě blízké ekosystémy stávající a navrhované 
plochy lokálního územního systému ekologické stability.  

 

Koncepce uspořádání krajiny vychází ze základních krajinných charakteristik, včetně zájmů 
ochrany přírody a zachování a zvýšení estetických a ekologických kvalit  krajiny, podporu 
mimoprodukčních funkcí zemědělských ploch a ploch lesa.  

 

 
1.3.6 Ochrana přírody a krajiny 
 

Ochranou a respektováním přírodních hodnot území je myšlena např. ochrana následujících prvků: 
Zvláště chráněná území  

V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ve smyslu § 14 a násl. zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ¨(přechodně chráněná plocha, národní park 
včetně zón a ochranného pásma, chráněná krajinná oblast včetně zón, národní přírodní rezervace včetně 
ochranného pásma, přírodní rezervace včetně ochranného pásma, národní přírodní památka včetně 
ochranného pásma, přírodní park, přírodní památka včetně ochranného pásma).  

Biosférická rezervace UNESCO, biopark UNESCO v území nejsou  
Natura 2000 

Do řešeného území zasahuje svým nejvýchodnějším okrajem evropsky významná lokalita (EVL) ze 
soustavy Natura 2000 ve smyslu §§ 45a-45d zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění. Převážná část rozlohy jejího území se nachází v katastru Dřevohostic. 
EVL CZ0710006 Dřevohostický les byla vymezena v nařízení vlády č. 132/2005 Sb. nad mapovým 
podkladem Základní mapy ČR 1 : 10 000. Tvoří ji lesní porosty. Předmětem ochrany této EVL jsou 
zachovalé karpatské, v menší míře polonské dubohabřiny, na některých místech i květnaté bučiny a v 
nivách toků jasanovo-olšové luhy.  
V řešeném území je lokalita tvořena nivou Dolnonětčického potoka a  lesním porostem  s přírodě blízkou 
dřevinnou skladbou (habr, dub, lípa, babyka, jasan, bříza, místy mohutné buky, v jihozápadní části s 
podílem modřínu). 
Ptačí oblasti ze soustavy Natura 2000 ve smyslu § 45e zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, do území nezasahují. 
 
Významné krajinné prvky 
V území se nacházejí významné krajinné prvky (VKP) taxativně vyjmenované v § 3 odst. (1) písm. b) 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – lesy, vodní toky (Moštěnka a 
Dolnonětčický potok)  a jejich údolní nivy.  Vedle zákonem obecně vyjmenovaných VKP se v k.ú. Radkova 
Lhota  další, ve smyslu § 6  zákona 114/92 Sb.registrované významné krajinné prvky nenacházejí. 
Územní plán předpokládá zásah do významného krajinného prvku  - tok Moštěnky, kde se předpokládá 
přeložka toku a ohrázování. 
 
Památné stromy 
V území se nenacházejí. 
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Projektant garantuje nezhoršení kvality ovzduší v návaznosti na zvolené řešení s ohledem na podrobnost 
dokumentace – územní plán. 

 
1.3.7 Územní systém ekologické stability 
 
V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability krajiny 
(ÚSES) definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se lokální (místní), regionální a nadregionální 
systém ekologické stability. Skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky. 

 Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. jako 
biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci 
přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

 Biokoridor je definován rovněž prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb. 
jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak 
umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

 Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení 
ostatních ekologicky významných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní 
krajinu do větší vzdálenosti. Jde o lokality zabezpečující dílčí, avšak základní funkce organismů. 
Často plní v krajině i další funkce (protierozní, krajinotvornou, estetickou). 

 

ÚSES je zařazen mezi akce ve veřejném zájmu v souladu §4 odst. 1 zák. č. 114/92Sb., v platném znění, z 
hlediska zásad ochrany významných krajinných prvků a prvků ÚSES není dovoleno neumisťovat stavby 
s výjimkou výjimečného křížení liniových a  další aktivity vedoucí ke snižování ekologické stability ploch. 

 

Regionální a nadregionální ÚSES 

Základním vstupním podkladem je ÚP VÚC Olomouckého kraje  který  poskytuje přehled o základní 
lokalizaci biocenter regionálního a nadregionálního významu a jejich propojení biokoridory regionálního a 
nadregionálního významu. 

Základem ÚSES ve zkoumané oblasti je nadregionální biokoridor K 151, větev mezofilní hájová, 
reprezentující okrajové partie karpatské podprovincie. 

Nadregionální biokoridor je obecně dán osou biokoridoru, tj. vlastním biokoridorem v šíři 50 m, a 
nárazníkovou zónou, v ideálním případě o šíři 2 km na obě strany od osy biokoridoru. V této zóně by měla 
být zahuštěna síť lokálních biocenter. Nadregionální a regionální biokoridory jsou jednotně značeny v 
celostátním systému. Zatímco osa nadregionálního biokoridoru do řešeného území nezasahuje, 
v nárazníkové zóně se nachází řešené území celé. 

V trase nadregionálního biokoridoru K 151 leží regionální biocentrum 159 Dřevohostický les, zasahující 
částečně do řešeného území v nivě Dolnonětčického potoka.  

Na úrovni lokálního územního systému ekologické stability prochází územím tři větve lokálního ÚSES. 
Z nich dvě reprezentující  vlhká a pomáčená stanoviště sledují tok Moštěnky a Dolnonětčického potoka (s 
biocentry mimo řešené území ). Třetí větev reprezentující stanoviště normálních hydrických řad  prochází 
od zámečku Lhotsko (z biocentra Lhotsko) po jihovýchodně a jižně orientovaných svazích Kleštěnce do 
regionálního biocentra Dřevohostický les.  

V rámci lokálního ÚSES jsou v území navrženy ještě interakční prvky, které zahrnují jednak přírodě blízké 
stávající i navrhované porosty drobných  lesíků, doprovodné porosty polních cest, a navržená protierozní 
opatření. 

Oproti dříve zpracovanému generelu bylo v dílčích částech pozměněno řešení místního ÚSES např. 
větším návrhem interakčních prvků chápaných jakou souvislé výsadby domácích lesních dřevin 
odpovídajících stanovišti.  
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Všechny tyto prvky a další plochy zeleně budou mít významný vliv na řešení větrné a vodní eroze 
v řešeném území. 

Limitující prostorové a funkční parametry ÚSES 

Jednou z podmínek zabezpečení funkčnosti základních skladebných částí ÚSES (a tedy i systému jako 
celku) je dodržení jejich limitujících prostorových parametrů. V případě biocenter je limitujícím 
parametrem minimální potřebná výměra, v případě biokoridorů jsou limitujícími parametry maximální 
přípustná délka a minimální potřebná šířka. Interakční prvky žádné limitující parametry stanoveny 
nemají.  
Limitující prostorové parametry pro biocentra a biokoridory v rozlišení podle jejich biogeografického 
významu a podle typů požadovaných cílových společenstev jsou uvedeny v základní metodické příručce 
pro tvorbu ÚSES – Rukověti projektanta místního územního systému ekologické stability z roku 1995. 
Základních skladebných částí ÚSES v řešeném území se týkají následující limitující parametry: 

Minimální velikost lokálních biocenter  

 společenstva lesní – minimální výměra 3 ha; 

 společenstva luční – minimální výměra 3 ha; 

 společenstva mokřadní – minimální výměra 1 ha; 

 společenstva kombinovaná – minimální výměra 3 ha; 

Maximální délka lokálních biokoridorů a možnost jejich přerušení: 

 společenstva lesní – maximální délka 2 000 m, možnost přerušení do 15 m; 

 společenstva mokřadní – maximální délka 2 000 m, možnost přerušení do 50 m zastavěnou 
plochou, do 80 m ornou půdou, do 100 m ostatními kulturami; 

 společenstva luční – maximální délka 1 500 m, možnost přerušení i 1 500 m; 

 společenstva kombinovaná – maximální délka 2 000 m, možnost přerušení do 50 m zastavěnou 
plochou, do 80 m ornou půdou, do 100 m ostatními kulturami; 

Minimální šířka lokálních biokoridorů: 

 společenstva lesní – minimální šířka 15 m; 

 společenstva mokřadní – minimální šířka 20 m; 

 společenstva luční – minimální šířka 20 m. 

Parametry interakčních prvků nejsou stanoveny. 

Minimální parametry prvků ÚSES neznamenají, že je není možno tyto parametry zvětšit v případech,  kdy 
to umožňují přírodní podmínky, či vlastnické vztahy. V případě některých prvků ÚSES v obci Radova 
Lhota tak došlo k rozšíření lokálního biokoridoru až na šířku 50m na obecním pozemku. 

Oproti Generelu ÚSES pro řešené území jsou (na základě úpravy hranic ÚSES z hlediska aktualizace pro 
ZUR OK) IP 58 a IP 12 včleněny do RBC 159, tzn. tyto IP nejsou v dokumentaci zakresleny (jsou součástí 
RBC 159. 

Popis jednotlivých prvků ÚSES: 

Označení: RBC 159  

Název: Dřevohostický les  

Typ prvku ÚSES: Regionální  biocentrum 159  

Výměra: 6,7 ha v k.ú. Radkova Lhota  
Charakteristika: zachovalé karpatské, v menší míře polonské dubohabřiny, na některých místech 

i květnaté bučiny a v nivách toků jasanovo-olšové luhy. Z nelesních biotopů se 
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na jižním okraji přírodního komplexu zachovaly zbytky extenzivních sadů s 
podrostem mezofilních ovsíkových luk a v nivě Dolnoněmčického potoka také 
fragmenty druhově bohatých pcháčových luk. V řešeném území okraj biocentra  
tvořen nivou Dolnonětčického potoka. 

Návrh opatření:  Realizovat prvek ÚSES výsadbou autochtonních dřevin dle STG. 

Označení: BC 8  

Název: Lhotsko 

Typ prvku ÚSES: Lokální biocentrum 

Výměra: 3 ha 

Charakteristika:  Severní část je tvořena přírodní části parku u zámečku Lhotsko, užívaného jako 
domov důchodců.Vlastnímu vývoji ponechaná část parku, do které prakticky 
nikdo nevstupuje, se přiblížila přírodnímu stavu. V porostu dominují kvalitní 
jedinci jasanu, dubu, javoru, lípy, vtroušeně bříza, třešeň, v keřovém patru 
převládá svída. Mimo park je orná půda ohrožená erozí. 

Návrh opatření:  Realizovat prvek ÚSES v jižní části jako výsadbu autochtonních dřevin dle STG. 

Označení: BC 9  

Název: Dřevohostický les  

Typ prvku ÚSES: Lokální  biocentrum   

Výměra: 3,8 ha v k.ú. Radkova Lhota  
Charakteristika: Volná plocha, místy ohrožovaná vodní erozí. V řešeném území navazuje na 

okraj regionálního biocentra RBC 159. 

Návrh opatření:  Realizovat prvek ÚSES výsadbou autochtonních dřevin dle STG. 

Označení: BC 10a 

Název: U Radkovy Lhoty 

Přesah do k.ú.: Radkovy 

Typ prvku ÚSES: Lokální biocentrum 

Celková výměra: 3 ha 

Výměra v k.ú.: 0,41 ha 

Charakteristika:  V severní části plocha podmáčených druhově pestrých travinobylinných 
společenstev oddělených od obce meandrujícím tokem s vyvinutým břehovým 
porostem (převažuje olše šedá,  vrba, místy jasan, třešeň, ojediněle lípa). V jižní 
části plocha orné půdy. Niva Moštěnky. 

Návrh opatření:  Realizovat biocentrum v jižní části formou zatravnění a výsadby autochtonních 
dřevin dle STG. Neupravovat tok, zachovat kontinuitu břehových porostů, 
zachovat extenzivní louky. 

Označení: BC 10b 

Název: U Radkovy Lhoty 

Přesah do k.ú.: Radkovy 

Typ prvku ÚSES: Lokální biocentrum 

Celková výměra: 3 ha 

Výměra v k.ú.: 0,99 ha 

Charakteristika:  V severní části plocha podmáčených druhově pestrých travinobylinných 
společenstev oddělených od obce meandrujícím tokem s vyvinutým břehovým 
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porostem (převažuje olše šedá,  vrba, místy jasan, třešeň, ojediněle lípa). V jižní 
části plocha orné půdy. Niva Moštěnky. 

Návrh opatření:  Zachování druhu pozemku jako trvalý travní porost s využitím jako extenzivní 
louka a zachování stávajícího břehového a doprovodného porostu Moštěnky. 

Označení:  BK 4 

Název:  Dolnonětčický potok 

Přesah do k.ú.: Bezuchov,  Oprostovice, Žákovice 

Celková délka : 1,8 km 

Výměra v k.ú.: 650 m 

Charakteristika:  Tok Dolnonětčického potoka se zatravněnými břehy a nesouvislými břehovými 

porosty s vrbami a topoly, vesměs zmlazenými. 

Návrh opatření:. Výsadba  kvalitního  břehového  porostu  s druhovou skladbou olše lepkavá, 

vrby bílá, jasan ztepilý  

Označení: BK 10 

Název: Moštěnka 

Přesah do k.ú.: Radkovy, Žákovice 

Typ prvku ÚSES: Lokální biokoridor 

Celková délka: 2 000 m 

Délka v k.ú.: 1000 m 

Charakteristika:  Přírodě blízký vodní tok s břehovým a doprovodným porostem (vrba, olše, jasan, 
topol). 

Návrh opatření:  Doplnit břehové a doprovodné porosty autochtonními dřevinami dle STG, 
postupně potlačit nevhodné kultivary topolu. 

Označení: BK 15 

Přesah do k.ú.: Radkovy, Blazice 

Typ prvku ÚSES: Lokální biokoridor 

Celková délka: 1 700 m 

Délka v k.ú.: 1400 m 

Charakteristika:  Orná půda, místy ohrožovaná vodní erozí. V západní části trasa prochází v 
krátkém úseku lesním porostem s přírodě blízkou dřevinnou skladbou. Dominuje 
dub letní, lípa malolistá, habr obecný, jasan ztepilý, bříza bílá, buk lesní. 

Návrh opatření:  Realizovat biokoridor formou skupin stromů a keřů dle STG na mezi 
s protierozní funkcí. 

Označení: IP 2 

Typ prvku ÚSES: Interakční prvek  

Délka 750 m 

Výměra: 0,71ha  
Charakteristika:  Polní cesta ve vrcholové poloze 
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Návrh   Výsadba stromořadí ovocných dřevin podél cesty  

V remízu realizovat zalesnění domácími listnatými dřevinami odpovídajícími 

stanovišti. Hlavní dřevinou by měl být dub zimní, buk lesní a vtroušeně habr 

obecný, lípa malolistá , javor mléč, jeřáb břek, jasan, jilm habrolistý.. 

Označení: IP 3 

Typ prvku ÚSES: Interakční prvek  

Výměra: 0,8 ha stav, 0,81 ha návrh 

Charakteristika:  Izolovaný lesík v drobné depresi s přírodě blízkou dřevinnou skladbou 
(převažuje jasan, méně vrba, bříza, lípa, dub, slivoň). na něj naváže návrhová 
plocha ve vrcholové partii Kleštěnce. 
V teréní depresi podporovat rozvoj domácích stanovištně odpovídajících dřevin, 

V remízu realizovat zalesnění domácími listanatými dřevinami odpovídajícími 

stanovišti. Hlavní dřevinou by měl být dub zimní, buk lesní a vtroušeně habr 

obecný, lípa malolistá , javor mléč, jeřáb břek, jasan, jilm habrolistý.. 

Označení: IP 4 

Typ prvku ÚSES: Interakční prvek  

Délka: 300 m 

Charakteristika:  Orná půda ohrožená erozí. 

Návrh opatření:  Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

Označení: IP 5 

Typ prvku ÚSES: Interakční prvek  

Délka: 450 m 

Charakteristika:  Orná půda ohrožená erozí. 

Návrh opatření:  Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

Označení: IP 6 

Typ prvku ÚSES: Interakční prvek  

Délka: 529 m 

Charakteristika:  Orná půda ohrožená erozí. 

Návrh opatření: Osázet domácími dřevinami dle STG. 

Označení: IP 7 

Typ prvku ÚSES: Interakční prvek  

Výměra : 4,25 ha 

Charakteristika:  Orná půda v prostoru terénní deprese. Ohrožení vodní erozí. 

Návrh opatření:  Vytvořit zatravněný průleh, prostorově stabilizovaný autochtonními dřevinami dle 
STG, jako je vrba, jasan, javor mléč, javor klen, olše lepkavá, lípa velkolistá. 

Označení: IP 8 

Typ prvku ÚSES: Interakční prvek  

Délka: 500 m 
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Charakteristika:  Polní cesta s doprovodným pásem travinobylinných společenstev a řadou slivoní 
při jihozápadní straně. Místy eutrofizováno. 

Návrh opatření:  Zabránit pokračování eutrofizace. Dosazovat uhynulé dřeviny. 

Označení: IP 9 

Typ prvku ÚSES: Interakční prvek  

Délka: 250 m 

Charakteristika:  Doprovodný pás polní cesty (travinobylinná společenstva, řada slivoní). 

Návrh opatření:  Nahrazovat uhynulé ovocné dřeviny novými. 

 

Označení: IP 13 

Typ prvku ÚSES: Interakční prvek  

Délka: 500 m 

Charakteristika:  Orná půda ohrožená erozí. 

Návrh opatření:  Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

 

Označení: IP 59 

Typ prvku ÚSES: Interakční prvek  

Délka: 300 m 

Charakteristika:  Zatravněná polní cesta s částečně dochovaným stromořadím švestek. 

Návrh opatření: Doplnit stromořadí výsadbou švestky domácí – odrůd resistentních proti šarce. 

 

Označení: IP 64 

Typ prvku ÚSES: Interakční prvek  

Délka: 450 m 

Výměra lesíka 2,5 ha 

Charakteristika:  Travnatá polní cesta s doprovodem ovocných dřevin a návrhová plocha lesíka  
Návrh opatření: Nahrazovat uhynulé dřeviny u polní cesty, 

V remízu realizace zalesnění domácími listanatými dřevinami odpovídajícími 

stanovišti. Hlavní dřevinou by měl být dub zimní, buk lesní a vtroušeně habr 

obecný, lípa malolistá , javor mléč, jeřáb břek, jasan, jilm habrolistý.. 

Označení: IP 66 

Typ prvku ÚSES: Interakční prvek  

Délka: 350 m 

Charakteristika:  Orná půda ohrožená erozí. 

Návrh opatření: Postupně naorat mez. Osázet domácími dřevinami dle STG. 

 

Označení: IP 67 

Typ prvku ÚSES: Interakční prvek  
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Délka: 300 m 

Charakteristika:  Polní cesta se zbytky švestkového stromořadí. 

Návrh opatření: Doplnit výsadby o ovocné stromy. 

Označení: IP 68 

Typ prvku ÚSES: Interakční prvek  

Délka: 200 m 

Charakteristika:  Široký pás trvalé vegetace v prostoru úvozu při polní cestě. Vzrostlé dřeviny 
(dub, topol, třešeň, ořešák), travinobylinná společenstva jsou značně 
eutrofizovaná. 

Návrh opatření: Zabránit pokračování eutrofizace. Podporovat přirozenou dřevinnou skladbu. 

Označení: IP 69 

Typ prvku ÚSES: Interakční prvek  

Délka: 70 m 

Charakteristika:  Pravobřežní krátký přítok Moštěnky - odvodňovací příkop. Řídké porosty 
kříženců topolů. 

Návrh opatření: Rekonstruovat břehový porost - vysadit olši lepkavou, jasan. 
 
 
 
1.3.8 Pokud byly stanoveny plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve vyhlášce o 

obecných požadavcích na využívání území, uvede se odůvodnění  
Plochy s rozdílným způsobem využití byly zařazeny dle členěné příslušné vyhlášky. Dále bylo využito 
projektu Sjednocení jako podrobnějšího podkladu pro členění ploch s rozdílným způsobem využití. 
 

 

 

1.3.9 Účelné využití zastavěného území a potřeba vymezení zastavitelných ploch 
V současné době je stávající zastavěné území využito s několika nezastavěnými plochami v rámci 
zastavěného území, které byly přednostně navrženy k zastavění. Po zastavění těchto ploch bude 
zastavěné území využito bez větších proluk a nezastavěných ploch v rámci zastavěného území. Ani toto 
řešení nestačilo k pokrytí rozvojových potřeb obce, proto bylo nezbytné vymezit návrhové ploch 
v návaznosti na zastavěné území. Nevymezením těchto rozvojových ploch by byl zastaven další možný 
rozvoj obce a její další růst. Potřeba vymezit návrhové plochy pro bydlení vyplynuly z požadavků místních 
obyvatel, kteří chtějí stavět rodinné domy v obci Radkova Lhota a dále ze zkušeností představitelů obce  o 
zájem investorů o koupi pozemků na výstavbu rodinných domů. 
 
 

Demografické charakteristiky 
Demografické charakteristiky obce Radkova Lhota jsou uvedeny v předcházející kapitole. Je 

využito zdrojů SLBD 2001.(pramen-ČSÚ ČR), případně dalších podkladů ČSÚ. 
 
Z uvedených údajů je patrný setrvalý stav snižování počtu trvale bydlících obyvatel až do roku 

1991, kdy dochází ke zlomu a počet obyvatel opět roste až na 215 v roce 2008. V současné době má 
obec 208 trvale bydlících obyvatel, což lze považovat za mírný výkyv. 
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Počet obyvatel: 

Rok Počet obyvatel Rok Počet obyvatel 

1850 133 1997 253 

1900 218 1998 247 

1930 207 1999 255 

1950 126 2000 254 

1970 232 2001 212 

1980 221 2002 209 

1994 156 2003 199 

1995 117 2004 210 

1996 249 2005 204 

 
Počet obyvatel – SLBD 2001 

Obec Počet obyvatel 

Radkova Lhota 218 

Součet 218 

 
 
Struktura obyvatelstva  podle věku a ekonomické aktivity 
Věková struktura obyvatel je v zásadě vyvážená, přesto částečně odráží obvyklý trend 

venkovských sídel. Částečně uspokojujícím je počet obyvatel v předproduktivním věku. 
V předproduktivním věku je 20, tj. cca 9,17% z celkového počty trvale bydlících obyvatel, v produktivním 
věku je 62 osob, tj. cca  28,44% a v poproduktivním věku je 136 osob, tj. cca 62,38% obyvatel ze všech 
trvale bydlících osob. 

Z hlediska vzdělanostní struktury obyvatel obce převládají osoby se základním a odborným 
vzděláním bez maturity nad dalšími (vyššími) stupni vzdělání. 

Z hlediska ekonomických odvětví převládá zemědělství a lesnictví s průmyslovou výrobou nad 
dalšími druhy ekonomických aktivit. 

 
Statistické výsledky jsou zkresleny umístěním Domova důchodců na k.ú. obce Radkova Lhota, 

kdy obyvatelé DD jsou zapsáni k trvalému pobytu v obci Radkova Lhota. 
 
Struktura bytového fondu 
Struktura bytového fondu je obdobná jako u podobných obcí. Přiměřená je  míra neobydlenosti 

stávajících objektů, která při SLBD 2001, činila 10 domů z celkového množství 35 domů.  
 

Demografické tendence 
Z výše uvedených údajů vyplývá, že demografická struktura obyvatel je v zásadě dobrá (až na 

některé charakteristiky), dostupnost a napojení sídla na obce a města vyššího řádu je vyhovující, proto lze 
předpokládat rozvoj obce do budoucna. Rozvoj bude realizován výstavbou nových objektů na návrhových 
plochách a v prolukách k zastavění. 

 
 Tabulka vývoje počtu obyvatel 

 1. Realistická varianta 2. Optimistická varianta 

2001 218 218 

2010 210 obyvatel 215 obyvatel 

2020 225 obyvatel 235 obyvatel 
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Při stanovení návrhového počtu obyvatel obce jsme vycházeli z retrospektivního vývoje počtu 
obyvatel obce, ze státních a evropských prognóz, které předpokládají postupný úbytek a stárnutí 
populace. Zároveň předpokládáme určitý stupeň reemigrace (reurbanizace), který je možno očekávat 
v souvislosti s následujícími ekonomickými faktory: 

-restrukturalizace sekundárního sektoru 
-liberalizace nájemného v bytových domech a z toho vyplývající sociální dopady na 

obyvatelstvo ve městech 
-zájem o bydlení mimo centra měst. 
-dobrá dopravní dostupnost 
-existence technické infrastruktury v obci (s výjimkou splaškové/jednotné kanalizace s ČOV) 

 
 Z hlediska přípravy územního rozvoje obce Radkova Lhota se domníváme, že nemá-li se obec 
připravit sama o možnost zvýšení počtu obyvatelstva přílivem imigrantů, případně potenciálních 
pracovních příležitostí v terciéru (obchod, služby, školství, zdravotnictví apod.) měl by návrh územního 
plánu počítat s vývojem počtu obyvatel podle optimistické varianty. Pouze dostatečná nabídka vhodných 
rozvojových ploch pro bydlení a občanskou vybavenost může naplnit očekávání obce v tomto směru tj. 
skutečný nárůst počtu obyvatelstva a s tím spojený ekonomický růst obce. 

Zpracovatel ÚP doporučuje jako výchozí optimistickou variantu rozvoje obce , tj. 235 obyvatel. 
 

Zpracovatel ÚPO doporučuje jako výchozí optimistickou variantu rozvoje obce , tj. 235 obyvatel. 
Tato hodnota je však pouze orientační a v současné době není možné přesně odhadovat všechny trendy, 
které se do demografické části mohou promítnout. V současné době je značný nárůst poptávky po 
stavebních pozemcích v obci. Proto je návrh zastavitelných ploch naddimenzován, aby byla vytvořena 
dostatečná nabídka vhodných ploch k zastavění. Naddimenzování je také dáno majetkoprávní 
nedostupností, která v návrhu a úspěšnosti územního plánu hraje vysokou roli. Předpokládá se, že 
majetkoprávní dostupnost je cca 50-60% navržených ploch pro zastavění. 

 
Z hlediska všestranného rozvoje sídla jsou navrhovány nejen plochy zastavitelného území pro 

bydlení, ale také pro ekonomické aktivity – plochy smíšené. Tytu plochy by měly vytvořit dostatečný 
ekonomický potenciál obce a vytvořit pracovní příležitosti, které budou významně stabilizovat obyvatelstvo 
v obci. 

 
Plochy změn pro obytnou funkci jsou následující: 

Lokalita Výměra pozemku 
(ha) 

Počet domů Počet bytů Počet obyvatel 

Z5-BP 0,35 2 2 6 

Z1a-BP 1,68 8 9 27 

Z1b-BP 0,03 0 0 0 

Z2-BP 0,7 3 3 9 

Celkem 2,76 13 14 42 

Pozn.: ZÚ – zastavěné území, Z1-2 – vyznačení zastavitelných ploch pro bydlení, plochy Z1b-
BP je rozšířením stávající plochy (bez předpokladu výstavby nového objektu bydlení) 

 
Plochy změn pro hromadnou rekreaci: 

Lokalita Výměra pozemku (ha) Počet pracovních míst 

Z3 - RH 1,82 0 

Celkem 1,82 0 

Pozn.: Z3 – vyznačení zastavitelné plochy pro hromadnou rekreaci 
 
Plochy změn pro smíšenou funkci: 

Lokalita Výměra pozemku (ha) Počet pracovních míst 

Z2 - SP 0,65 15 

Celkem 0,65 15 

Pozn.: Z2 – vyznačení zastavitelné plochy pro smíšené plochy 
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Plochy změn pro technickou vybavenost - ČOV : 

Lokalita Výměra pozemku (ha)  

ZÚ- TV 0,19 - 

Celkem 0,19 - 

Pozn.: ZÚ – zastavěné území 
 
 

Dále jsou navrženy: 
o plochy pro silniční dopravu – plochy navrženým komunikací, které dopravně 

zpřístupňují navržené plochy zastavitelného území. 
o Plochy vodní – jedna plocha představuje návrh z důvodu protipovodňové ochrany obce.  
o Plochy zeleně jako izolační zeleň. 
o Plochy krajinné zeleně, plochy lesní mimo prvky ÚSES i v rámci ÚSES, které celý 

systém doplňují do jednoho funkčního celku a dále na jednotlivé plochy, které doplňují 
zeleň ve velmi zemědělsky využívané krajině. 

o Plochy ohrázování obce jako protipovodňové opatření. 
 
1.3.10 Důsledky řešení zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje  
Navržené řešení podporuje všestranný rozvoj obce a celého správního – řešeného - území. Z hlediska: 

a. horninového prostředí a geologie návrh ÚP nenavrhuje žádné řešení, které by mělo na tuto oblast 
negativní vliv. Návrhem prvků ÚSES se zamezí větrné a vodní erozi. 
b. Vodního režimu nejsou navrhovány žádná negativní opatření. Likvidace odpadních vod je řešena 
v návaznosti na navržené řešení – návrh ČOV na k.ú. Radkova Lhota. Návrh ÚSES zamezí vodní 
erozi. Z hlediska stávajících vodních zdrojů – studní – zůstává stávající stav beze změn. Návrhem 
ohrázování dojde k vytvoření protipovodňové ochrany obce bez závažných zásahů do vodního režimu, 
dále požadavek na vsaky a nezhoršení odtokových poměrů v území stabilizuje vodní režim v území. 
c. Hygieny životního prostředí je zajištěn soulad mezi jednotlivými plochami s rozdílným využitím. 
Návrh řešení respektuje požadavky zákona č. 258/200 Sb. a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Návrh urbanistické koncepce rozvoje 
sídla v úrovni územního plánu garantuje nezhoršení kvality ovzduší a životního prostředí nad 
přípustnou míru.  
d. Ochrana přírody a krajiny je řešena v návrhu ÚSES a dalších kapitolách. Je navrženo takové 
řešení, které stabilizuje stávající hodnoty v území a navrhuje další opatření ke zlepšení ochrany 
přírody a krajiny – ÚSES,… 
e. Zemědělský půdní fond je stabilizován a řešením co nejméně narušen, je zajištěna ochrana 
zemědělských pozemků prvky ÚSES v návaznosti na větrnou a vodní erozi. Obhospodařování 
pozemků není nijak omezováno nevhodnými zásahy do zemědělské krajiny. 
f. Pozemků určených k plnění funkcí lesa – tyto jsou stabilizovány a respektovány vč, ochranného 
pásma. Návrh řešení nenavrhuje žádný zábor PUPFL. 
g. Veřejné a dopravní infrastruktury jsou stabilizovány stávající prvky dopravní a technické 
infrastruktury a v návaznosti na plochy rozvoje obce jsou navržena rozvody a trasy nové. Nadřazené 
prvky dopravní a technické infrastruktury jsou všechny respektovány. 
h. Sociodemografických podmínek je zajištěn návrhovými plochami další rozvoj obce tak, aby bylo 
zajištěno všestranné rozvíjení obce – plochy bydlení, plochy pracovních aktivit, plochy zeleně. 
i. Bydlení jsou všechny plochy stabilizovány a navržena jsou návrhové plochy zaručující další 
rozvoj sídla. 
j. Rekreace - nejsou navrženy rozvojové plochy z hlediska nevhodnosti územních podmínek. Je 
však umožněno formou vestaveb do stávajících objektů rozvíjet agroturistiku a navazující aktivity. 
k. Hospodářských podmínek jsou navrženy rozvojové plochy. Tyto plochy zajistí vznik nových 
pracovních míst přímo v obci a zajistí tím její další rozvoj. 
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1.3.11 Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

Navržené řešení je plně v souladu s cíli územního plánování. 
Zvláště jsou chráněny architektonické a urbanistické hodnoty území v rámci ochrany památek a 
urbanistického obrazu sídla, která návrh ÚP respektoval a vhodně na něj navázal dalšími rozvojovými 
lokalitami. 
Území je chráněno jak možným využitím jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, tak i dalšími 
prvky ochrany, které jsou uplatněny z hlediska zákonů a dalším opatření (PUPFL, ÚSES,…). 
 
V územním plánu jsou respektovány kulturní památky obce Radkova Lhota, na které se sice nevztahuje 
ochrana podle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nicméně 
dotvářejí kolorit obce a jejich zachování „in situ“ považujeme za nezbytné. Jde o tyto objekty: 

1. zvonice 
2. boží muka 
3. kamenný kříž z roku 1895 
4. areál „zámečku“ z roku 1821 

 
Dále je uplatněna požadavek na ochranu archeologických nálezů: 

Z hlediska ochrany archeologických památek je řešené území územím s archeologickými 
nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Při náhodném nálezu 
archeologických prvků, musí být postupováno podle §22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Urbanistické hodnoty území obce jsou maximálně chráněny urbanistickým návrhem, který 

respektuje současnou urbanistickou struktury a rozvíjí ji novým návrhem zastavitelných ploch. Z hlediska 
architektonických hodnot jsou stanoveny regulativy prostorového uspořádání území, které budou 
maximálně navazovat na současnou zástavbu a budou vytvářet jednotný celek obce. 

 
Ochrana nezastavěného území je řešena v rámci ploch s rozdílným způsobem využití, kdy 

nezastavěné a nezastavitelné plochy obklopují samotné sídlo a vytváření plochy přírodních a zemědělsky 
využívaných území. Jedná se převážně o plochy zemědělské půdy, plochy lesní a plochy krajinné zeleně. 
Součástí tohoto území jsou také plochy dopravy silniční a plochy vodní a vodohospodářské. 
 
 
 

1.4 Informace o výsledcích vyhodnocení  vlivů na udržitelný rozvoj území 
spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko 
nebo jeho část nebylo respektováno 

 
Zpracování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území není požadován, protože nebyl uplatněn 
požadavek na vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí a současně byl vyloučen významný vliv na 
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast a to s odůvodněním , že řešení návrhu ÚPn Radkova Lhota 
bude plně respektovat území Natura 2000, jehož část zasahuje do řešeného území z k.ú. Dřevohostice. 
 
Návrh ÚPn Radkova Lhota plně respektuje území Natura 2000 a žádným svým řešením do něj 
nezasahuje ani je jinak neovlivňuje. 
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1.5 vyhodnocení předpokládaných  důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

 
1.5.1 Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu 
vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu dle zákona 334/1992 
Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, § 3 a přílohy 3 této vyhlášky a Metodického pokynu odboru 
ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského 
půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb. 

 
1.5.2 Struktura půdního fondu v území 
 

Z hlediska využití území je dle údajů katastru nemovitostí katastrální území Radkova Lhota členěno 
takto: 
 

 plocha [ha] podíl ploch [%] 

Výměra celkem 209,53 100,00 

Zemědělská půda celkem 180,09 85,95 

z toho  orná půda  

 zahrady 

 ovocné sady 

 TTP 

171,46 

3,74 

3,71 

1,18 

81,83 

1,79 

1,77 

0,56 

Lesní pozemky 6,77 3,23 

Vodní toky a plochy 3,00 1,43 

Zastavěné plochy 4,08 1,95 

Ostatní plochy 15,59 7,44 

Z přehledu vyplývá, že zemědělská půda tvoří více než 80 % z celkové výměry katastru a je v 
převážné míře zorněna. Ostatní kultury mají řádově menší zastoupení. 
 

 
1.5.3 Bonitované půdně ekologické jednotky 

Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) 
definovaných vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších právních 
předpisů, vyjadřuje: 
l. místo - Klimatický region 
2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka (HPJ) - je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná 
půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního 
profilu a vláhového režimu v půdě. 
4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice 
5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy 
 
Pomocí tohoto kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I. – V.) dle 
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k 
odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu. 
Podle klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je rovněž stanovena základní sazba odvodů při 
záboru zemědělské půdy ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb. 
 
Řešené území leží v klimatickém regionu T3 – teplém, mírně vlhkém, v kódu BPEJ označeném číslicí 
3. Průměrná roční teplota činí 7 - 9O C, roční úhrn srážek se pohybuje od 550 - 700 mm. 
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Z hlavních půdních jednotek jsou zde zastoupeny tyto: 

14 - Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových hlínách 
(prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí, středně těžké 
s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry. Nacházejí se především na svazích jižní a 
západní expozice v jižní a východní části řešeného území. 

20 - Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i 
pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních sedimentech 
a podobné, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středné skeletovité, často i 
slabě oglejené. Nacházejí se na svahu východní a jihovýchodní expozice východně od zemědělského 
areálu. 

43 - Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středné těžké, ve 
spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsi, se sklonem k převlhčení. Nacházejí se ve vrcholových 
partiích a na svazích severní a severozápadní expozice v severní části katastru. 

58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo 
středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění 
příznivé. Nacházejí se podél vodních toků při západní, jižní a jihovýchodní hranici katastru. 

Z hlediska agronomické kvality se jedná převážně o půdy s průměrnou produkční schopností ve II. až 
IV. třídě ochrany. Nejcennější půdy, zařazené do II. třídy ochrany, tj. půdy v daném klimatickém 
regionu s nadprůměrnou produkční schopností, se nacházejí podél vodních toků při západní, jižní a 
jihovýchodní hranici katastru a v polní trati Zátoky severozápadně od obce. Půdy s podprůměrnou 
produkční schopností ve IV. třídě ochrany se nacházejí v nevelkém rozsahu v polní trati Široké 
v sousedství zemědělského areálu severovýchodně od obce. Převážnou část zemědělské půdy 
v katastru tvoří půdy střední kvality s průměrnou produkční schopností, zařazené do III. třídy ochrany. 
 

 
1.5.4 Investice do půdy 

Na 61 ha zemědělské půdy v katastru bylo v  minulosti vybudováno odvodnění.  
Územní plán navrhuje k zástavbě pouze jedinou odvodněnou lokalitu. Před zahájením výstavby je 
třeba prověřit funkčnost zařízení, aby při jeho narušení nedošlo k podmáčení širšího okolí lokality. 

 
1.5.5 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

V katastrálním území Radkova Lhota se nachází funkční areál zemědělské prvovýroby –ZD 
Dřevohostice. 

 
1.5.6 Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

Zemědělská půda v řešeném území je soustředěna do větších pozemků orné půdy. 
V území proběhla a byla dokončena komplexní pozemková úprava, z této situace také vychází 

řešení územního plánu. 

 
1.5.7 Opatření k zajištění ekologické stability 

Pro zajištění ekologické stability v řešeném území je součástí předkládané dokumentace návrh 
místního ÚSES. 

 
1.5.8 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Obec Radkova Lhota se nachází v území, které neposkytuje mnoho možností na její harmonický 
a vyvážený rozvoj.  

Ze severovýchodní strany je rozhodujícím limitem majetkoprávní nedostupnost jednotlivých 
pozemků a dále vzdušné vedení VN. Další bariérou v tomto směru rozvoje jsou plochy zemědělské 
výroby, která limituje rozvoj ploch pro bydlení v severní části obce. Areál je využit a částečně umožňuje 
svou intenzifikací využití ploch další činnosti. Velkým problémem areálu je majetkoprávní rozdrobení 
jednotlivých parcel a tím velice problematická další činnost v území. 
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Ze severozápadní strany je limitujícím faktorem kvalita půd, které jsou zde zařazeny do II. třídy 
ochrany.. 

Z jižní strany je zase limitujícím faktorem průběh katastrální hranice, kdy tyto pozemky nejsou již ve 
správním území obce Radkovy a tato lokality je nevhodná k zastavění i z hlediska konfigurace terénu a 
situování vodního toku, který má vyhlášené záplavové území. 

Z jihozápadní části obce je limitem zdroj vody a záplavové území. 
 
Všechny uvedené jevy v území jsou limitujícími prvky či bariérami, které výrazně ovlivňují 

urbanistický návrh rozvoje obce Radkova Lhota. 
 
Pro návrh urbanistické koncepce rozvoje obce Radkova Lhota byly rozhodující tyto fakty: 

1. obec se bude rozvíjet s hlavní funkcí bydlení, která vyžaduje kvalitní a ničím nerušené plochy bez 
možných budoucích střetů v území (hluk, zápach,…). 

2. obec se bude rozvíjet jako rostoucí sídlo s rostoucím počtem trvale bydlících osob. Tento fakt 
stále více a více podporuje poptávka po stavebních pozemcích v obci hlavně investorů z okolí, 
kteří hledají klidné bydlení v okolních obcích s krátkou dojížďkovou vzdáleností a vybaveností 
obce inženýrskými sítěmi. Obě tyto podmínky obec splňuje, proto je značný zájem o výstavbu 
rodinných domů v tomto území. Další rozvoj bude výrazným faktorem při stabilizaci a rozvoji 
stávající obce v návaznosti na rozvoj dalších služeb a doprovodných činností. 

 
Při zhodnocení rozvojových podmínek obce, zhodnocení bariér rozvoje obce a při zhodnocení 

majetkoprávních vztahů z hlediska možné majetkoprávní nedostupnosti pozemků byly zvažovány tyto 
možné varianty rozvoje obce: 

1. rozvíjet obec severozápadním směrem, kdy návrhové plochy by navazovaly na navržené 
místní komunikace a navržené sítě technického vybavení. Tato varianta má nevýhody 
z hlediska majetkoprávní nedostupnosti pozemků, tudíž tato varianta by byla pouze na 
„papíře“ a byla by nerealizovatelná a dále by zasahovala do ploch ZPF ve II.třídě ochrany. 

2. rozvíjet obec severovýchodním směrem na pozemcích, které jsou však limitovány plochou 
zemědělské výrovy a vzdušným vedením VN. 

3. Zastavět pouze proluky v zastavěném území obce bez jejího dalšího možného rozvoje. 
 
Při zvažování těchto základních variant rozvoje obce byla nakonec vybrána varianta kombinující všechny 
tři možnosti. Koncepce při tvorbě byla konzultována se zástupci obce a dále byly do ní částečně 
promítnuty požadavky vznesené jednotlivými vlastníky pozemků, kteří na svých pozemcích zvažují 
výstavbu rodinných domů. 
Uvedené řešení bylo kompromisem mezi všemi požadavky kladenými na vymezení stavebních pozemků 
(zastavitelného území) z hlediska zástavby individuálního bydlení. 
Návrh plochy pro smíšené aktivity (SP) vychází z požadavku na stabilní a vyvážený rozvoj obce i 
z hlediska vymezení ploch pro vytvoření ekonomické základny obce v návaznosti na plochy bydlení a 
stabilizaci obyvatel v obci i z hlediska pracovní příležitostí. Umístění plochy bylo zvoleno v návaznosti na 
stávající vedení VN, umístění stávajícího areálu zemědělské výroby a vhodné dopravní dostupnosti. 
V návaznosti na plochy bydlení byly vymezeny plochy zeleně – krajinné, které vytvoří příznivé životní 
prostředí v obci a v krajině. Součástí bilanci (samostatných) je i návrh jednotlivých prvků ÚSES, které 
vycházejí z generelu místní plánu ÚSES, který byl zapracován do řešení územního plánu a byl 
koordinován s navrženým řešením i okolními katastry.. 
V návrhu urbanistické koncepce se uvažuje s rozvojem stávajícího jezdeckého areálu, který je situován 
v jihovýchodní části obce a v současné době neumožňuje dostatečný rozvoj jezdeckého sportu z hlediska 
kapacitního a také z hlediska technických parametrů kladených na tyto závodní areály. 
 
Při návrhu všech rozvojových ploch bylo přihlíženo k tomu, aby nevznikaly zbytkové plochy zemědělské 
půdy nebo plochy špatně zemědělsky obhospodařovatelné a aby nebyly navrhovány plochy podporující 
satelitní desurbanizační tendence. 
 
Řešení zohledňuje ukončenou komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Radkova Lhota. 
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Návrh územního plánu navrhuje v řešeném území lokality záboru zemědělské půdy pro: 

 bydlení v rodinných domech 

 plochy smíšené – plochy ekonomických aktivit 

 sídelní a krajinnou zeleň 

 dopravu 

 plochy technické vybavenosti - ČOV 

 ÚSES 

 Plochy hromadné rekreace 
 
V rámci urbanistické koncepce rozvoje obce jsou vymezeny tyto územní rezervy: 
 
R1 – územní rezerva pro situování ploch individuálního bydlení – BI 
 
R2 – územní rezerva pro situování ploch smíšených výrobních - SP 
 
R3 – územní rezerva pro umístění vodní nádrže Radkovy 
 
Řešení ÚPD nenavrhuje do územních rezerv žádné aktivity, které by znemožnily v budoucnu jejich využití. 
 
 (tyto plochy však nelze jako rezervy zastavět, proto nejsou v bilanci záborů ZPF uváděny) 
 
 
Popis jednotlivých navržených lokalit záborů ZPF: 

Lokalita č. B/1   

□ Lokalita o celkové výměře 0,35 ha, mimo zastavěné území, je tvořena ornou půdou ve III. 
třídě ochrany. Reálný zábor ZPF činí cca 0,04 ha. Lokalita leží na odvodněných pozemcích. 

►Návrhová plocha je situována v západní části obce v návaznosti na zastavěné území obce. 
Plocha nevytváří izolované „satelitní“  plochy bez vztahu k urbanistické struktuře obce. Plocha je určena 
k výstavbě cca 2 rodinných domů. V uvedené ploše došlo k odprodeji zájemcům o výstavbu rodinných 
domů v obci a vlastníci pozemků již připravují výstavbu rodinných domů. Jedná se o reálně zastavitelnou 
plochu bez majetkoprávních problémů či nedostupnosti dopravní a technické infrastruktury. Zastavění této 
plochy pomůže rozvoji obce z hlediska přílivu nových obyvatel a ke stabilizaci demografické struktury 
obce. Řešení navrhuje rozvojovou plochu bydlení v RD v návaznosti na zastavěné území a stávající 
urbanistickou strukturu obce a na předpokládanou demografickou projekci vývoje počtu obyvatel, která 
předpokládá s nárůstem obyvatel v obci z hlediska přílivu obyvatel z okolních území. Tento předpoklad je 
v současné době podložen reálným stálým zájmem o výstavbu v obci. Předmětná plocha těsně navazuje 
na připravovanou zástavbu rodinných domů na sousedních parcelách. Navržené řešení rozvíjí stávající 
urbanistickou strukturu obce ať již původní nebo nově založenou novou zástavbou z poslední doby. 
Rozvoj obce je možný do budoucna hlavně západním směrem, kde nejsou žádné limitující faktory rozvoje 
sídla (dle popisu koncepce rozvoje obce). Lokalita je také vhodně dopravně napojena a také vhodně 
navazuje na stávající trasy inženýrských sítí. Navržená plocha nevytváří nevhodně obhospodařovatelné 
okolní plochy pro zemědělskou výroby a nevytváří zbytkové plochy zemědělské půdy. 
Funkční určení pro plochu s rozdílným způsobem využití: 

BI - PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO 

Lokalita č. B/2   

□ Lokalita o celkové výměře 1,68 ha, částečně mimo zastavěné území - orná půda a částečně 
v zastavěném území (zahrada), je tvořena ornou půdou a zahradou ve III. třídě ochrany. Reálný zábor 
ZPF činí cca 0,16 ha.  

►Návrhová plocha je situována v západní části obce v návaznosti na zastavěné území obce. 
Plocha nevytváří izolované „satelitní“  plochy bez vztahu k urbanistické struktuře obce. Plocha je určena 
k výstavbě cca 8 rodinných domů. Řešení navrhuje rozvojovou plochu bydlení v RD v návaznosti na 
zastavěné území a stávající urbanistickou strukturu obce a na předpokládanou demografickou projekci 
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vývoje počtu obyvatel, která předpokládá s nárůstem obyvatel v obci z hlediska přílivu obyvatel z okolních 
území. Tento předpoklad je v současné době podložen reálným stálým zájmem o výstavbu v obci. 
Navržené řešení rozvíjí stávající urbanistickou strukturu obce ať již původní nebo nově založenou novou 
zástavbou z poslední doby. Lokalita je také vhodně dopravně napojena a také vhodně navazuje na 
stávající trasy inženýrských sítí. Navržená plocha nevytváří nevhodně obhospodařovatelné okolní plochy 
pro zemědělskou výroby a nevytváří zbytkové plochy zemědělské půdy. 
Funkční určení pro plochu s rozdílným způsobem využití: 

BI - PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO 
 

Lokalita č. B/3  

□ Lokalita o celkové výměře 0,70 ha, mimo zastavěné území, je tvořena ornou půdou ve IV. 
třídě ochrany. Reálný zábor ZPF činí cca 0,06 ha. 

►Návrhová plocha je situována ve východní části obce v návaznosti na zastavěné území 
obce. Plocha nevytváří izolované „satelitní“ plochy bez vztahu k urbanistické struktuře obce. Plocha je 
určena k výstavbě cca 3 rodinných domů. Řešení navrhuje rozvojovou plochu bydlení v RD v návaznosti 
na zastavěné území a stávající urbanistickou strukturu obce a na předpokládanou demografickou projekci 
vývoje počtu obyvatel, která předpokládá s nárůstem obyvatel v obci z hlediska přílivu obyvatel z okolních 
území. Tento předpoklad je v současné době podložen reálným stálým zájmem o výstavbu v obci. 
Navržené řešení rozvíjí stávající urbanistickou strukturu obce ať již původní nebo nově založenou novou 
zástavbou z poslední doby. Lokalita je také vhodně dopravně napojena a také vhodně navazuje na 
stávající trasy inženýrských sítí. Navržená plocha nevytváří nevhodně obhospodařovatelné okolní plochy 
pro zemědělskou výroby a nevytváří zbytkové plochy zemědělské půdy. 
Funkční určení pro plochu s rozdílným způsobem využití: 

BI - PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO 
 

Lokalita č. S/1  

□ Lokalita o celkové výměře 0,65 ha, mimo zastavěné území, je tvořena ornou půdou ve IV. 
třídě ochrany. Předmětem záboru je celá výměra lokality.  

►Návrhová plocha je situována v severovýchodní části obce v návaznosti na zastavěné území 
obce – stávající plochu zemědělského areálu. Tento areál je využit a z tohoto hlediska neumožňuje další 
rozvoj ekonomických aktivit v této ploše. V urbanistickém rozvoji obce se uvažuje s rozvojovou plochou 
pro podnikání a služby s vyloučením trvalého bydlení. Proto je navržena plochy smíšených aktivit 
v návaznosti na stávající areál zemědělské výroby. Plocha nevytváří izolované „satelitní“  plochy bez 
vztahu k urbanistické struktuře obce. Plocha je určena k výstavbě areálů a provozoven pro výrobu a 
služby. Řešení navrhuje rozvojovou plochu na předpokládanou demografickou projekci vývoje počtu 
obyvatel, která předpokládá s nárůstem obyvatel v obci. Navržené řešení vytváří možný rozvoj podnikání 
na zvýšení počtu obyvatel v obci a jejich stabilizaci v sídle i z hlediska možného získání zaměstnání. 
Navržené řešení rozvíjí stávající urbanistickou strukturu obce a v návaznosti na stávající areál zemědělské 
výroby vytváří vhodné podmínky pro rozvoj podnikání a tím i rozvoj celého sídla. Lokalita je také vhodně 
dopravně napojena a také vhodně navazuje na stávající trasy inženýrských sítí. Navržená plocha 
nevytváří nevhodně obhospodařovatelné okolní plochy pro zemědělskou výroby a nevytváří zbytkové 
plochy zemědělské půdy. 
Funkční určení pro plochu s rozdílným způsobem využití: 

SP - PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

Lokalita č. T/1 

□ Lokalita o celkové výměře 0,05 ha, v zastavěném území, je tvořena zahradou ve II. třídě 
ochrany. Předmětem záboru je celá výměra lokality.  

►Návrhová plocha pro umístění nové plochy ČOV obce. Navržené řešení umožňuje vybudovat 
ČOV a dále toto řešení umožňuje odkanalizování západní celé obce vč. nových rozvojových ploch. 
Navržená plocha nevytváří nevhodně obhospodařovatelné okolní plochy pro zemědělskou výroby a 
nevytváří zbytkové plochy zemědělské půdy. 
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Funkční určení pro plochu s rozdílným způsobem využití: 
TV - PLOCHY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Lokalita č. R/1 

□ Lokalita o celkové výměře 2,35 ha, mimo zastavěné území, je tvořena ornou půdou ve II., III. 
A IV. třídě ochrany. Předmětem záboru je celá výměra lokality.  

►Návrhová plocha pro rozvojovou plochu hromadné rekrace bude řešit rozvoj stávajícího 
jezdeckého areálu v obci Radkova Lhota, který je významnou regionální atraktivitou v oblasti cestovního 
ruchu a hromadné rekrace. Stávajíc areál má již svou historii a jeho zachování a rozvoj v území je 
významným prvkem v trvale udržitelném rozvoji obce. Stávající areál nedostačuje již potřebám jak 
z hlediska kapacity vybavenosti pro návštěvníky, tak i z hlediska rozměrových a plošných parametrů, které 
jsou kladené na dostihový sport. Tyto nedostatky výrazně limitují zachování aktivity v území a její další 
rozvoj, který v současných podmínkách nelze nijak řešit. Tato aktivita výrazně může pomoci rozvoji celé 
obce jak po stránce ekonomické, tak i po stránce kulturně společenské. Areál nelze umístit v jiné poloze 
v obci, protože navazuje na již vybudovaný areál, který je potřeba rozšířit z hlediska kapacitních ale také 
z hlediska závodních parametrů závodiště. Navržená plocha nevytváří nevhodně obhospodařovatelné 
okolní plochy pro zemědělskou výroby a nevytváří zbytkové plochy zemědělské půdy. 
Funkční určení pro plochu s rozdílným způsobem využití: 

RH - PLOCHY HROMADNÉ REKREACE 

Lokalita č. D/1  

□ Lokalita o celkové výměře 0,10 ha, mimo zastavěné území, je tvořena 0,08 ha orné půdy ve 
IV. třídě ochrany a 0,02 ha nezemědělských ploch. Předmětem záboru je veškerá zemědělská půda..  

►Návrhová plochy pro vybudování místní komunikace k navrženým plochám rozvoje – BI a 
SP. 
Funkční určení pro plochu s rozdílným způsobem využití: 

DS - PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY 

Lokalita č. Z/1  

□ Lokalita o celkové výměře 0,20 ha, mimo zastavěné území, je tvořena ornou půdou ve III. 
třídě ochrany. Předmětem záboru je celá výměra lokality. 

►Návrhová plocha pro umístění izolační (sídelní) zeleně v severní části obce. Plocha bude 
řešit oddělení plochy navržené pro zastavění rodinnými domy od plochy zemědělské výroby. Navržená 
plocha nevytváří nevhodně obhospodařovatelné okolní plochy pro zemědělskou výroby a nevytváří 
zbytkové plochy zemědělské půdy. 
 

Lokalita č. Z/2  

□ Lokalita o celkové výměře 2,34 ha, mimo zastavěné území, je tvořena ornou půdou ve II. a 
III. třídě ochrany. Předmětem záboru je celá výměra lokality. 

►Návrhová plocha pro umístění plochy lesa v severozápadní poloze od obce. Plocha bude 
řešit osázení ploch zalesněním s návazností na prvky ÚSES.  

Návrh zalesnění svahu severozápadní expozice, v návaznosti na stávající lesní porosty a 
ÚSES. Navržená plocha nevytváří nevhodně obhospodařovatelné okolní plochy pro zemědělskou výroby 
a nevytváří zbytkové plochy zemědělské půdy. 
Funkční určení pro plochu s rozdílným způsobem využití: 

L - PLOCHY LESNÍ 
 
 

Lokalita č. Z/3  

□ Lokalita o celkové výměře 3,05 ha, mimo zastavěné území, je tvořena ornou půdou ve II. a 
III. třídě ochrany. Předmětem záboru je celá výměra lokality. 
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►Návrhová plocha pro umístění plochy krajinné zeleně v severní poloze od obce. Plocha bude 
řešit osázení ploch krajinné zeleně s návazností na prvky ÚSES.  

Návrh výsadby krajinné zeleně svahu severozápadní expozice, v návaznosti na stávající lesní 
porosty, plochy krajinné zeleně a ÚSES. Navržená plocha nevytváří nevhodně obhospodařovatelné okolní 
plochy pro zemědělskou výroby a nevytváří zbytkové plochy zemědělské půdy. 
Funkční určení pro plochu s rozdílným způsobem využití: 

K - PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 
 
 

Lokalita č. O/1  

□ Lokalita o celkové výměře 0,16 ha, v zastavěném území, je tvořena 0,16 ha zahrady, ve III. 
třídě ochrany a 0,10 ha nezemědělských ploch. Předmětem záboru je veškeré zemědělské půda. 

►Návrhová plocha pro umístění ohrázování jižní části obce tím vyloučení této části sídla ze 
záplavového území. Navržená plocha nevytváří nevhodně obhospodařovatelné okolní plochy pro 
zemědělskou výroby a nevytváří zbytkové plochy zemědělské půdy. 
Funkční určení pro plochu s rozdílným způsobem využití: 

WP - VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY 
 

Lokalita č. V/1  

□ Lokalita o celkové výměře 1,09 ha, mimo zastavěné území, je tvořena 1,09 ha 
nezemědělských ploch. Plocha není předmětem záboru zemědělského půdního fondu, protože se jedná o 
nezemědělský pozemek (dle KN). Plochy není ani uvedena v bilančním vyhodnocení jednotlivých lokalit 
záborů ZPF. 
Funkční určení pro plochu s rozdílným způsobem využití: 

VP - PLOCHY SPECIFICKÉ VÝROBY 
 

Lokalita č. B/4  

□ Lokalita o celkové výměře 0,03 ha, mimo zastavěné území, je tvořena 0,03 ha 
nezemědělských ploch. Plocha není předmětem záboru zemědělského půdního fondu, protože se jedná o 
nezemědělský pozemek (dle KN). Plochy není ani uvedena v bilančním vyhodnocení jednotlivých lokalit 
záborů ZPF. 
Funkční určení pro plochu s rozdílným způsobem využití: 

BI - PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO 
 
 

Bilance záboru ZPF: 

V bilančním přehledu jsou u ploch pro bydlení uváděny kromě celkové výměry lokality také plochy 
reálného záboru, tj. zastavěné plochy pro jednotlivé domy včetně nutného zázemí. (cca 200 m2 na jeden 
dům). Zbývající části dotčených pozemků budou sloužit jako zahrady pro tyto domy.  

Územní plán obce Radkova Lhota navrhuje k záboru pro stavební funkce a zeleň celkem 11,61 ha 
pozemků. Reálný rozsah záboru pro navrhované řešení přitom činí cca 9,14 ha, ostatní plochy budou 
využívány jako zahrady u rodinných domů. 

Zábory pro základní prvky ÚSES byly vyhodnoceny pouze orientačně – cca 4,77 ha, z toho 4,77 ha 
pro biocentra. Konečné výměry a lokalizace lze upřesnit pouze při realizaci pozemkových úprav, kde jsou 
prvky ÚSES součástí polyfunkční kostry. Řešení zohledňuje ukončenou komplexní pozemkovou úpravu, 
které již vymezila parcely (ostatní plochy – zeleň) pro jednotlivé prvky ÚSES. 
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1.5.9 Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek v katastru dotčených 
předpokládaným záborem ZPF 

 

 BPEJ třída ochrany zemědělské půdy 

 31410 III 

 32011 IV 

 35800 II 

 32000 IV 

 34300 III 

 34310 III 

 
1.5.10 Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF pro stavební funkce a zeleň  

 

Zábor ZPF pro stavební funkce 
    

      

Označení 
lokality 

Účel záboru 
Vztah k zastavěnému 

území 
Kód BPEJ 

kultura 
Výměra (ha) 

Třída 
ochrany 

ZPF 

B/1  bydlení v RD    3.14.10  III 

    
 mimo zastavěné 
území  orná 

0,35 
  

        
 

  

    výměra  lokality   0,35   

    z toho zábor   0,04   

B/2  bydlení v RD    3.14.10  III 

  
  

 mimo zastavěné 
území  orná 1,68   

     v zastavěném území   
 

  
        

 
  

    výměra  lokality   1,68   
  

  
z toho zábor 

  
0,16 

  

B/3  bydlení v RD    3.20.11   IV 

  
  

 mimo zastavěné 
území  orná 0,70   

        
 

  

    výměra  lokality   0,70   

    z toho zábor   0,06   

S/1  smíšená plocha    3.20.11  IV 

  
  

 mimo zastavěné 
území  orná 0,65   

        
 

  
  

  zábor   
0,65 

  

T/1  ČOV    3.58.00  II 

    v zastavěném území  zahrada 0,05   
        

 
  

  
  zábor   

0,05 
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D/1  obslužná komunikace    3.20.00  IV 

  
  

 mimo zastavěné 
území  orná 0,08   

        
 

  
  

  zábor   
0,08 

  

Z/1  sídelní zeleň    3.14.10   III 

  
  

 mimo zastavěné 
území  orná 0,20   

        
 

  
  

  zábor   
0,20 

  

Z/2  les    3.14.10 
 

III 

  
  

 mimo zastavěné 
území  orná 0,64   

       3.14.00 
 

II 

  
  

 mimo zastavěné 
území  orná 1,70   

 
     

 
     

        
  zábor   

2,34 
  

Z/3  krajinná zeleň   3.58.00 
 

II 

  
  

 mimo zastavěné 
území  orná 0,49   

       3.43.10 
 

III 

  
  

 mimo zastavěné 
území  orná 2,56   

  
  zábor   

3,05 
  

R/1 hromadná rekreace   3.20.11 
 

IV 

  
  

 mimo zastavěné 
území 

 sad 
TTP 

 
0,36 

0,6   

      3.14.10 
 

III 

  
  

 mimo zastavěné 
území 

  
TTP 

 
0,38   

       3.58.00 
 

II 

  
  

 mimo zastavěné 
území 

 TTP 
sad 

0,97 
0,04   

        
 

  
  

  zábor   
2,35 

  

O/1  ohrázování vodního toku    3.58.00  III 

     v zastavěném území  zahrada 0,16   

      
  

  

      
  

  
        

 
  

  
  zábor   

0,16 
  

Výměra navrhovaných lokalit záboru ZPF      11,61   

Reálný zábor ZPF      9,14   

Plochy parcel účelových komunikací, vymezených v rámci komplexní pozemkové úpravy, 
nejsou zahrnuty do záboru ZPF, protože v rámci zápisu nových parcel do Katastru nemovitostí jsou 
uvedeny již jako ostatní plochy, jakož i některé parcely zeleně a stavebních ploch. 
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1.5.11 Bilanční vyhodnocení jednotlivých lokalit záboru ZPF pro ÚSES 
 

Zábor ZPF pro prvky ÚSES 
   

     

Označení prvku 
ÚSES 

Účel záboru 

Celková výměra 
prvku   v 

k.ú.Radkova 
Lhota (ha) 

ÚSES na ZPF 

BPEJ, třída 
ochrany 

Dotčená výměra 
ZPF (ha) 

BC 8  lokální biocentrum 1,21  3.58.00 (II) 1,21 

       3.14.10 (III)   

BC 10  lokální biocentrum 0,66  3.58.00 (II) 0,66 

RBC 159 regionální biocentrum 11,21 
3.58.00 (II) 
3.14.10 (III) 

2,9 

     
Celkem 13,08   4,77 

Pozn.: Ostatní prvky ÚSES jsou vymezeny ukončenou KPÚ jako ostatní plochy – zeleň. 

 
1.5.12 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 

k plnění funkcí lesa 

Vyhodnocení vychází ze Směrnice ministerstva zemědělství o postupu při ochraně pozemků určených 
k plnění funkcí lesa  č. 31/2000 ze dne 15. 2. 2000. 

Všeobecné údaje o lesích v řešeném území 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou definovány zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) 

v § 3 odst. 1. V řešeném území jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa především lesní pozemky dle 
evidence katastru nemovitostí.  

Navrhované řešení územního plánu Radkova Lhota nepředpokládá žádný zábor lesních ploch. 
Nedojde k dotčení pozemků lesních ploch. 

Realizace zamýšlených vegetačních úprav (tvorba ÚSES) se může částečně promítnout do 
změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch geograficky původních, z ekologického hlediska 
žádoucích dřevin. 

 

Navrhovaná opatření 

V souvislosti se začleněním řady lesních porostů území do návrhu ÚSES bude třeba postupně 
změnit dřevinnou skladbu ekologicky méně hodnotných porostů.  

Návrh řešení navrhuje rozšíření lesních ploch o nové rozvojové lesní plochy z důvodu zvýšení 
ekologické stability území a zamezení větrné a vodní erozi. 

Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa  

V územním plánu obce Radkova Lhota není navržen žádný zábor lesních pozemků. Navržené řešení nijak 
nezasahuje ani do OP lesních ploch. 


