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ÚVOD 
 
Územní plán Radslavice byl vydán Zastupitelstvem obce Radslavice dne 18.03.2010 formou 
opatření obecné povahy pod čj.: 269/10, které nabylo účinnosti dne 06.04.2010. Územní plán 
Radslavice platí pro správní území obce Radslavice, které je tvořeno katastrálním územím 
Radslavice u Přerova. Ve sledovaném období nebyla pořízena žádná jeho změna. 
Rada obce Radslavice usnesením z 8. schůze ze dne 24.04.2007 schválila žádost obce 
Radslavice, že pořizovatelem Územního plánu Radslavice bude Magistrát města Přerova, 
úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s 
pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších 
právních předpisů,  místně příslušný podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních 
obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností, ve znění pozdějších  právních předpisů,  který jako věcně příslušný podle ust. § 
6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, pořizuje na žádost obcí ve svém správním 
obvodu jejich územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci. 

Ve smyslu ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů 
pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté 
pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém 
období. V tomto případě se jedná o první zprávu hodnotící uplatňování územního plánu za 
uplynulé období 04/2010–04/2014. 
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ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
 

A. VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ VYHODNOCENÍ ZMĚN 
PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN (§ 5 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA), A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH 
NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

 
I. Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

 
A. Vymezení zastavěného území  

• Řešeným územím Územního plánu Radslavice je katastrální území Radslavice u 
Přerova  – ke změně rozsahu řešeného území nedošlo. 

• Zastavěné území Obce Radslavice je vymezeno k  01.02.2009 a tvoří je pět 
samostatných celků. Zastavěné území Obce Radslavice je vymezeno ve výkresech: 

    č. 1.  Výkres základního členění území  
    č. 2. Hlavní výkres – urbanistická koncepce a koncepce krajiny – překonáno realizací 

staveb v zastavitelných plochách, aktualizovat. 
 
B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 

systému sídelní zeleně 
• Největší rozsah navržených zastavitelných ploch představují v řešeném území plochy 

smíšené obytné SO, určené především pro výstavbu rodinných domů, včetně 
občanského vybavení, sportovních zařízení, ploch veřejně přístupné zeleně, 
odstavných a parkovacích ploch, apod. Tyto plochy jsou navrženy v návaznosti na 
současně zastavěné území v lokalitách V zahradách (plocha č. Z5) – záměr 
realizován částečně, Přerovská I. (plocha č. Z6) – záměr nerealizován, Přerovská II. 
(plocha č. Z7) – záměr nerealizován, Tučínská I. (plocha č. Z8) – záměr 
nerealizován, Tučínská II. (plocha č. Z9) – záměr nerealizován, Sever (plocha č. Z13) 
– záměr nerealizován, Sportovní (plocha č. Z17) – záměr realizován částečně a U 
Koupaliště (plocha č. Z21) – záměr nerealizován.  

• Zastavitelné plochy občanského vybavení se nenavrhují – nevyhovující, ve 
sledovaném období byla zaznamenána nová potřeba - zájem o zřízení plochy pro 
kynologický areál. 

• Zastavitelné plochy tělovýchovných a sportovních zařízení OS jsou navrženy na ulici 
Trávník (plocha č. Z3) – záměr nerealizován, na ulici Sportovní (plocha č. Z18) – 
záměr nerealizován, a pro rozšíření koupaliště (plocha č. Z20) – záměr nerealizován.   

• Pro vybudování areálu pro in-line bruslení je navržena plocha bruslařského areálu BA 
(plocha č. Z23) – záměr nerealizován.  

• Stávající hřbitov je navržen k rozšíření - plocha hřbitova OH (plocha č. Z1) – záměr 
nerealizován. 

• Stávající plochy výroby zemědělské VZ zůstávají beze změny, nové se nenavrhují – 
vyhovující, nová potřeba nebyla ve sledovaném období zaznamenána.  

• Pro rozvoj výroby nezemědělské se navrhují plochy výroby drobné VD (plochy č. Z12 a 
Z16) – záměr z části realizován, provést opravu formální chyby v textu – nejedná 
se o plochu č. Z12, ale plochu č. Z15,  

• Na severním okraji zastavěného území se navrhují dvě plochy pro vybudování 
fotovoltaických elektráren – plochy fotovoltaických elektráren FE (plochy č. Z14 a č. 
Z24) – realizováno, plocha Z24 plně využita, Z14 využita částečně, další zájem 
neevidován. 
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• Stávající plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV, tj. plochy parků a parkově 
upravené plochy zůstávají beze změny, nové se nenavrhují – vyhovující, nová 
potřeba nebyla ve sledovaném období zaznamenána. 

• Plochy dopravy silniční DS určeny pro vybudování parkovišť jsou navrženy u hřbitova 
(plocha č. Z2) – záměr nerealizován, jižně ulice Přerovské (plocha č. Z10) – záměr 
nerealizován, u kostela (plocha č. Z11) – záměr nerealizován, na ulici Sportovní 
(plocha č. Z19) – záměr nerealizován a u dostihového areálu (plocha č. Z22) – záměr 
nerealizován.  

• Plocha technické infrastruktury TI pro vybudování nového vodního zdroje (plocha č. 
Z12) – záměr realizován. 

• Pro rozvoj obce Územní plán Radslavice vymezil zastavitelné plochy. Plochy přestavby 
a plochy sídelní zeleně nejsou územním plánem navrhovány. Využití zastavitelných 
ploch je uvedeno v následující tabulce: 

  Plocha č. Název Charakteristika  Využitelnost % 

Z 1 Hřbitov plocha hřbitova OH 0 

Z 2 Parkoviště U hřbitova plocha dopravy silniční DS 0 

Z 3 Zahrada plocha zeleně soukromé ZS  

Z 4 Sportovní areál Západ plocha tělovýchovných a 
sportovních zařízení OS 

0 

Z 5 V zahradách plocha smíšená obytná SO 81 

Z 6 Přerovská I. plocha smíšená obytná SO 0 

Z 7 Přerovská II. plocha smíšená obytná SO 0 

Z 8 Tučínská I. plocha smíšená obytná SO 0 

Z 9 Tučínská II. plocha smíšená obytná SO 0 

Z 10 Parkoviště Přerovská plocha dopravy silniční DS 0 

Z 11 Parkoviště U kostela plocha dopravy silniční DS 0 

Z 12 Vodní zdroj plocha technické  

infrastruktury TI 

100 

Z 13 Sever plocha smíšená obytná SO 0 

Z 14 Fotovoltaická elektrárna I. plocha fotovoltaické  

elektrárny FE 

90 

Z 15 U ČOV plocha výroby drobné VD 0 

Z 16 U Střelnice plocha výroby drobné VD 0 

Z 17 Sportovní plocha smíšená obytná SO 10 

Z 18 Sportovní areál Východ plocha tělovýchovných a 
sportovních zařízení OS 

0 

Z 19 Parkoviště U hřiště plocha dopravy silniční DS 0 

Z 20 Koupaliště plocha tělovýchovných a 
sportovních zařízení OS 

0 

Z 21 U Koupaliště plocha smíšená obytná SO 0 

Z 22 Parkoviště  plocha dopravy silniční DS 0 
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U dostihového areálu 

Z 23 Bruslařský areál plocha bruslařského areálu 
BA 

0 

Z 24 Fotovoltaická elektrárna II. plocha fotovoltaické  

elektrárny FE 

100  

 

D. Dopravní a technická infrastruktura 
     DOPRAVA 

• Pro směrovou úpravu silnice II/434 v západní části území obce je vymezena plocha 
dopravního koridoru DK1 – záměr nerealizován, 

• Pro směrovou úpravu silnice II/434 na jihozápadním okraji zastavěného území 
Radslavic a pro úpravu křižovatky se silnicí III/43414 je vymezena plocha dopravního 
koridoru DK2 – záměr nerealizován,  

• Pro úpravy křižovatky silnice II/434 se silnicí III/43417 je vymezena plocha 
dopravního koridoru DK3 – záměr nerealizován, 

• Síť místních komunikací v řešeném území je navrženo doplnit o přístupové trasy pro 
nově navrhované funkční plochy, a to: 
- novou obslužnou komunikaci pro dopravní obsluhu navržených zastavitelných ploch 

v severní části obce ve dvoupruhové kategorii, včetně spojky s ulicí Sportovní – 
záměr nerealizován v rozsahu navrhovaném územním plánem, ale pouze 
formou oprav,  

- novou spojovací komunikaci mezi úseky ul. Sportovní vedenou kolem sportovního 
areálu (fotbalového hřiště) ve dvoupruhové kategorii – záměr nerealizován 
v rozsahu navrhovaném územním plánem, ale pouze formou oprav, 

- nové místní komunikace pro navržené zastavitelné plochy v západní části obce ve 
dvoupruhové kategorii, včetně zapojení do přeložky silnice II/434– záměr 
nerealizován, 

- novou „záhumenní“ místní komunikaci pro navržené zastavitelné plochy vedenou 
podél jižního okraje zástavby Radslavic ve dvoupruhové kategorii – záměr 
nerealizován, 

• Vybrané stávající trasy místních komunikací je navrženo stavebně upravit. Jde o tyto 
návrhy: 
- přebudování ul. Sportovní z důvodu navrhovaného rozšíření sportovních aktivit a 

vrámci zlepšení dopravní obsluhy stávajících i nových zastavitelných ploch – záměr 
nerealizován, 

- přebudování úseku ul. Trávník mezi křižovatkou s ulicí V Zahradách a novou 
plochou zástavby na dvoupruhovou kategorii – záměr realizován částečně, 

• Pro osobní automobily obyvatel bytových domů budou vybudovány další kapacity, a 
to formou stání na terénu v rámci příslušných ploch bydlení v bytových domech BH, 
příp. na plochách dopravy silniční DS  – záměr nerealizován, 

• Pro parkování osobních automobilů u objektů občanského vybavení budou 
vybudovány další kapacity – záměr nerealizován, 

• Pro bezkolizní pohyb chodců v zastavěném území budou dobudovány chodníky 
podél silničních průtahů – záměr nerealizován, 

• Pro bezkolizní pohyb cyklistů jsou navrženy samostatné cyklistické stezky event. 
stezky pro společný provoz chodců a cyklistů – záměr realizován z větší části. 

• Pro vybudování bruslařského areálu pro in-line bruslení (plocha č. Z23). – záměr 
nerealizován.  
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  

• Vodní zdroje pro zásobování obyvatel pitnou vodou budou posíleny o nový zdroj – vrt 
– záměr realizován. Současně vodovodní síť obce byla napojena na skupinový 
vodovod Přerov.  Zabývat koncepcí zásobování vodou.   

• Minimální potřebná akumulace vody pro obec Radslavice je 265,5 m3 včetně 
požadované akumulace požární vody. Vzhledem k nedostačujícímu objemu 
vodojemu je navrženo vodojem rozšířit o 100 m3 – záměr nerealizován. 

• Potřeba požární vody bude pokryta z požární nádrže za Hasičskou zbrojnicí – 
vyhovující i pro další období. 

• S ohledem na výškové uspořádání stávající a navrhované zástavby (nadmořská 
výška obce je 219 – 227 m) je celé území zařazeno do jednoho tlakového pásma a 
tlak zajištěn stávajícím vodojemem s výškami hladin 253,3 – 248,3 m n. m. – text 
vypustit, svou povahou patří do části II. Odůvodnění územního plánu. 

• Trasy navrhovaných vodovodních řadů navazují na stávající síť, jsou navrženy 
v dimenzích DN 100 a DN 80. Poloha nových vodovodních řadů bude dále 
upřesňována podrobnější projektovou dokumentací. Dimenze řadů je nutno 
považovat za orientační a upřesnit je s ohledem na protipožární zabezpečenost 
jednotlivých objektů – text vypustit, svou povahou patří do části II. Odůvodnění 
územního plánu. 

• Likvidace odpadních vod bude zajištěna v čistírně odpadních vod situované na 
severním okraji zástavby obce. Navrhované kanalizační stoky navazují na stávající 
jednotnou gravitační kanalizaci s návrhem rekonstrukce nevyhovujících stok a 
vybudováním několika nových úseků. Po kompletní rekonstrukci a výstavbě 
kanalizace a ČOV se předpokládá napojení 100 % obyvatel obce a tím zrušení 
septiků a žump – záměr realizován částečně.   

• Urbanistické záměry územního plánu nevyvolávají žádné požadavky na směrové 
úpravy vodních toků. Nejsou navrhovány změny tras toků ani jejich zatrubňování – 
vyhovující i pro další období.  

• Kolem drobných vodních toků v zastavěném území je nutno zachovat alespoň 
jednostranný nezastavěný manipulační pás v šířce minimálně 6 m od břehové čáry, 
aby bylo možno vykonávat údržbu toků pomocí techniky – text vypustit, svou 
povahou patří do části II. Odůvodnění územního plánu jako limit využití území.  

• V severovýchodní části řešeného územím je navrženo vybudování rybníka – záměr 
nerealizován. 

     ENERGETIKA, SPOJE  
• V souvislosti s uvažovanou výstavbou velkého energetického zdroje v Blahutovicích a 

vyvedením výkonu z tohoto zdroje je nutno respektovat navrženou územní rezervu 
pro vedení VVN 2 x 400 kV – nutno prověřit ponechání územní rezervy.  

• Potřebný transformační výkon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení a 
podnikatelské aktivity bude zajištěn výstavbou 2 nových distribučních trafostanic (TR 
N1 – 2) spolu s rozšířením veřejné sítě NN – záměr realizován, 

• Plynofikace nové zástavby bude zajištěna rozšířením stávající středotlaké plynovodní 
sítě – záměr realizován částečně (ulice Příčná).  

• Bude zachován decentralizovaný způsob vytápění pro stávající i novou výstavbu s 
individuálním vytápěním RD, objektů druhého bydlení a samostatnými kotelnami pro 
objekty vybavenosti a podnikatelských aktivit. V palivo - energetické bilanci bude 
preferováno využití zemního plynu pro 90 %, bytů, část objektů druhého bydlení, 
vybavenost a podnikatelské aktivity – vyhovující i pro další období. 

     ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Odpady z řešeného území budou odváženy na řízenou skládku mimo řešené území. Na 
řešeném území nebude budována žádná nová skládka – vyhovující i pro další období.  
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Závěr: Zabývat se potřebou vymezení ploch pro umístění kontejnerových stání na 
separaci odpadů. 

     OBČANSKÉ VYBAVENÍ   

• Stávající zařízení občanského vybavení zůstanou zachována – zabývat se 
rozsahem vymezených ploch občanské vybavenosti (hasičská zbrojnice a 
kulturní dům) pro případnou potřebu jejich rozšíření,  

• Navrhují se nové plochy tělovýchovných a sportovních zařízení: 
• pro vybudování nového sportovního areálu na ulici Trávník (plocha č. Z4) – záměr 

nerealizován, 
• pro rozšíření sportovního areálu na ulici Sportovní (plocha č. Z18) – záměr 

nerealizován, 
• pro rozšíření koupaliště (plocha č. Z20) – záměr nerealizován, 
• pro vybudování bruslařského areálu pro in-line bruslení (plocha č. Z23) – záměr 

nerealizován. 
• Zařízení občanského vybavení mohou dále vznikat kdekoliv v plochách smíšených 

obytných SO a v plochách bydlení v bytových domech BH. Realizace zařízení 
občanského vybavení komerčního typu je přípustná i na plochách výroby zemědělské 
VZ a výroby drobné VD – vyhovující i pro další období. 

      VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  

• Stávající veřejná prostranství zůstanou zachována – vyhovující i pro další období.  

• Jako nová veřejná prostranství se vymezují navržené místní komunikace pro obsluhu 
nově navržených zastavitelných ploch – záměr částečně realizován, kapacita je 
zatím dostačující, další není potřeba navrhovat. 

 
E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změnu v jejich využití  
V krajině jsou vymezeny následující plochy s rozdílným využitím: 
- plochy zemědělské  NZ – zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu včetně 

pozemků vodních toků a břehové zeleně, plochy účelových komunikací apod.;  na těchto 
plochách se nepřipouštějí žádné nové stavby s výjimkou staveb liniových (komunikace, 
cyklostezky, inženýrské sítě), staveb doplňkových zařízení pro zemědělskou výrobu 
(přístřešky pro pastevní chov dobytka, napaječky, stavby pro letní ustájení dobytka, 
stavby pro skladování sena a slámy, včelínů), staveb přístřešků pro turisty, drobných 
sakrálních staveb, staveb vodních nádrží a staveb na vodních tocích, apod.   

- plochy náletové zeleně NN - zahrnují pozemky se vzrostlou zelení na nelesní půdě; 
připouští se zde pouze stavby zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, 
stavby přístřešků pro turisty, drobné sakrální stavby, stavby komunikací, stavby sítí 
technické infrastruktury, stavby malých vodních nádrží apod. 

- plochy lesní NL – zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně pozemků a staveb 
lesního hospodářství, s výjimkou ploch biocenter a biokoridorů ÚSES; na těchto plochách 
lze realizovat pouze stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek, k provozování 
myslivosti a lesního hospodářství, stavby zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a 
krajiny, stavby přístřešků pro turisty, stavby účelových komunikací, stavby chodníků a 
stezek pro pěší, stavby cyklostezek, stavby vodních nádrží a stavby na vodních tocích    

- plochy lesoparku RL - zahrnují plochu lesa na ulici Sportovní; tento les je určen pro lesní 
hospodářství se zvýšenou rekreační funkcí a připouští se zde pouze stavby sloužící 
lesnímu hospodářství a myslivosti, stavby zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a 
krajiny, stavby přístřešků, altánů, prolézaček, apod., drobné sakrální stavby, stavby 
pěších, cyklistických a účelových komunikací, stavby technické infrastruktury, stavby 
vodních nádrží a stavby na vodních tocích  
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- plochy vodní a vodohospodářské VV – zahrnují plochy stávajících a navržených vodních 
nádrží a toků 

- plochy územního systému ekologické stability ÚSES – zahrnují ekologickou kostru území 
– biokoridory a biocentra, představují těžiště zájmu ochrany přírody v území a základní 
předpoklady jeho ekologické stability; na těchto plochách se nepřipouští žádná výstavba, 
s výjimkou zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, sítí technické 
infrastruktury, jejichž trasování mimo plochy ÚSES by bylo neřešitelné nebo ekonomicky 
nereálné a staveb malých vodních nádrží a staveb na vodních tocích; nezbytné střety 
komunikací a sítí technické infrastruktury s plochami ÚSES je nutno minimalizovat 
– podmínky prověřit a aktualizovat ve spojitosti s ust. § 18 odst. 5 stavebního 
zákona ve znění pozdějších předpisů.  

Územní systém ekologické stability   
• Pro zajištění územního systému ekologické stability jsou v územním plánu vymezeny 

základní prvky – biocentra, propojená biokoridory. V řešeném územé jsou vymezeny 
prvky lokální úrovně: lokální biocentra (LBC) a lokální biokoridory (LBK) a prvky 
nadregionální úrovně: nadregionální biokoridor (NRBK) s vloženými lokálními biocentry. – 
vyhovující i pro další období, vyžaduje pouze opravu gramatických chyb. 

• Chybějící části prvků jsou vymezeny v minimálních parametrech (velikosti biocenter, šířky 
biokoridorů). Existující, funkční i nefunkční části prvků jsou vymezeny rozměrech větších 
a jejich upřesnění - zmenšení je možné v další podrobnější územně plánovací nebo 
prováděcí dokumentaci za předpokladu dodržení dalších, metodikou předepsaných 
podmínek – vyhovující i pro další období, vyžaduje pouze opravu gramatických chyb 
a v dalším nelze uvádět odkazy na řešení podrobnější dokumentací a metodické 
podmínky. 

• Všechny prvky s výjimkou větve vodního nadregionálního biokoridoru K 143 vedené po 
toku Bečvy jsou navrženy jako prvky lesní. Minimální nutné parametry pro prvky 
vymezené s cílovými společenstvy lesními jsou: lokální biocentrum - minimální výměra 3 
ha tak, aby plocha s pravým lesním prostředím byla 1 ha (šířka ekotonu je asi 40 metrů); 
lokální biokoridor - maximální délka je 2 000 m a minimální šířka 15 metrů, možnost 
přerušení je na 15 metrů – vyhovující i pro další období, vyžaduje pouze upřesnění 
nekonkrétního údaje u šířky ekotonu. 

• Ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru je 2 km od jeho osy a všechny prvky ÚSES 
v tomto ochranném pásmu jsou součástí nadregionálního ÚSES – vyhovující i pro další 
období. 

• Křížení biocenter a biokoridorů s jiným způsobem využití území:  
- křížení biocenter a biokoridorů s pozemními trasami (komunikacemi, apod.) je řešeno 

řerušením biokoridoru; 
- křížení s nadzemními elektrickými vedeními – plocha v ochranném pásmu bude 

obhospodařována jako trvalý travní porost nebo v kombinaci s keři a mladými nebo 
malými stromy; 

- křížení s vodními toky – bude udržován břehový stromový porost toku mimo vlastní 
koryto s cílem výchovy maximálně stabilního porostu (preference pozitivních probírek)  

    – vyhovující i pro další období, vyžaduje pouze opravu gramatických chyb. 

Prostupnost krajiny  
• Stávající síť místních a účelových komunikací v krajině je zachována – vyhovující i pro 

další období. 
• Stávající vyznačené cyklotrasy č. 5, 6035 a 629 budou zachovány, navrhuje se 

alternativní vedení cykloturistických tras mimo centrální zástavbu obce (po ul. Sportovní a 
nové „záhumenní“ komunikaci) a v rámci zvýšení bezpečnosti provozu cyklistů a jeho 
oddělení od motorové dopravy se navrhují i samostatné stezky pro cyklisty. Ty jsou 
navrženy podél silnice II/434 (úsek mezi Radslavicemi a Sušicemi), podél silnice III/43415 
a mezi Radslavicem a Kozlovicemi (zcela mimo prostory silničních komunikací) – záměr 
částečně realizován, aktualizovat. 
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Protierozní opatření  
Protierozní význam bude mít realizace chybějících biokoridorů a biocenter ÚSES – záměr 
nerealizován, trvá. 
Ochrana před povodněmi 
Pro ochranu před se záplavami z okolních vodních toků je na jihovýchodním okraji 
zastavěného území navrženo vybudování ochranné hráze, která zabrání ohrožení vodních 
zdrojů – záměr nerealizován. 
Podmínky pro rekreační využívání krajiny  
Pro rekreační využití se na ulici Sportovní navrhuje lesopark – realizováno. 
Vymezení ploch pro dobývání nerostů  
Plochy pro dobývání nerostů nejsou vymezeny – beze změny, vyhovující i pro další 
období. 

F.  STANOVENÍ PODMÍNEK  PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ 

V řešeném území jsou vymezeny následující typy ploch :  
plochy bydlení: 
- plochy smíšené obytné      SO 
- plochy bydlení v bytových domech     BH 
plochy občanského vybavení: 
- plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury   OV 
- plochy tělovýchovných a sportovních zařízení  OS 
- plochy dostihového areálu     DA 
- plochy bruslařského areálu     BA 
- plochy hřbitovů       OH 

  plochy veřejných prostranství        PV 
plochy dopravní infrastruktury: 
- plochy dopravy silniční      DS 
- plochy dopravních koridorů      DK 
plochy technické infrastruktury     TI 
plochy výroby a skladování: 
- plochy výroby zemědělské      VZ 
- plochy výroby drobné       VD 
- plochy fotovoltaické elektrárny     FE 
plochy systému sídelní zeleně:  
- plochy zeleně na veřejných prostranstvích    ZV 
- plochy zeleně soukromé     ZS 
plochy volné krajiny: 
- plochy zemědělské       NZ 
- plochy náletové zeleně      NN 
- plochy lesní        NL 
- plochy lesoparku      RL 
- plochy vodní a vodohospodářské     VV 
- plochy územního systému ekologické stability       ÚSES 

– prověřit a aktualizovat podmínky pro využití ploch s ohledem na novou 
legislativu, 

– případné doplnění nového typu plochy při záměru na vymezení plochy pro 
kynologický areál. 

G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 
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STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A 
STAVBÁM VYVLASTNIT  

VD1 Přeložka silnice II/434 v západní části Radslavic (obchvat Kozlovic) ve dvoupruhové 
směrově nerozdělené kategorii včetně úpravy ostatní komunikační sítě (parc. č. 
1014/1, 1014/2, 1014/3, 705/1, 1011, 677/1, 677/2, 677/3, 677/4, 677/5, 677/7, 677/12) 
nerealizován 

VD2 Přeložka silnice II/434 na vjezdu do obce ve dvoupruhové směrově nerozdělené 
kategorii včetně úpravy ostatní komunikační sítě (parc. č. 937/1, 937/2, 937/3, 677/68, 
584/16, 1014/1, 1014/2, 1014/3, 677/50, 677/52, 677/54, 677/56, 677/57, 677/59, 
677/61, 677/63, 677/64, 677/67) – záměr nerealizován 

VD3 Přestavba křižovatky silnic II/434 a III/43417, včetně nezbytných úprav okolní 
komunikační sítě (parc. č. 290, 983/1, 983/2, 210/1, 978/1, 244, 246) – záměr 
nerealizován 

VD4 Stezka pro cyklisty event. pro společný provoz chodců a cyklistů mezi Radslavicemi a 
Kozlovicemi (parc. č. 1009/2, 677/35, 677/67, 677/68, 937/1, 937/2, 937/3)  – záměr 
nerealizován 

VD5 Stezka pro cyklisty event. pro společný provoz chodců a cyklistů podél silnice III/43415 
(parc. č. 930/2, 930/3, 929/2, 1052, 1047/2, 940, 877/ 4, 877/10, 877/11, 877/22, 873/1, 
873/2, 873/3, 873/4, 873/5, 873/6, 876/13, 961) ) – záměr realizován, vypustit 

VD6 Stezka pro cyklisty event. pro společný provoz chodců a cyklistů podél silnice II/434 
(parc. č. 533/1, 533/2, 533/ 4, 533/5, 533/6, 533/8, 533/10, 533/11, 533/13, 533/15, 
533/17, 533/18, 533/19, 533/20, 533/21, 533/22, 533/23, 533/24, 533/25, 533/26, 
533/27) – záměr realizován, vypustit 

VD7 Parkovací plocha jižně ul. Přerovské (parc. č. 593/1) – záměr trvá 
VD8 Parkovací plocha podél ul. U Kostela (parc. č. 46/1) – záměr trvá 
VD9 Parkovací plocha u hřbitova (parc. č. 962, 866) – záměr trvá 
VTV1  Vybudování nového vodního zdroje (parc. č. 575) – záměr realizován částečně,  
VTO 1   Vybudování ochranné hráze (parc. č. 576/5, 986, 561/4) – záměr trvá 
ÚSES     Založení prvků územního systému ekologické stability:  
ÚSES 1B – parc. č. 930/2, 931/1, 931/2, 
ÚSES 3A – parc. č. 949/1, 940, 873/10, 873/15, 873/23, 
ÚSES 3B – parc. č. 901/17, 1033/2, 873/26, 
ÚSES 4 – parc. č. 960, 486/2, 486/3, 486/4, 486/5, 486/6, 486/7, 486/8, 481/3, 481/4, 1034, 
ÚSES 5 – parc. č. 1034, 486/9, 486/10, 486/11, 486/12, 486/13, 486/14, 486/15,    486/16,       

486/17, 486/18, 486/19, 486/20, 486/21, 486/22, 957, 
ÚSES 6 – parc. č. 1035, 532/1, 532/2, 532/4, 979, 1039, 1036, 540/13, 540/15, 540/16, 

540/18, 540/20, 540/21, 540/23, 540/26, 540/36,  
ÚSES 7 – parc. č. 540/39, 540/40, 
ÚSES 8 – parc. č. 540/28, 540/29, 540/31, 540/34, 540/35, 540/37, 618/20, 618/25, 618/26, 

584/44, 584/46, 584/48, 584/49, 584/52, 584/53, 584/54, 584/55, 994, 1041/1, 
561/1, 561/12, 561/14, 561/17, 561/18, 561/19, 561/20, 

ÚSES 9 – parc. č. 762/28, 762/29, 762/30, 677/21, 677/28, 661/1, 661/4, 661/5, 661/9, 
661/10, 1044/1, 1004, 

ÚSES 10A – parc. č. 762/11, 762/12, 762/13, 762/14, 762/15, 762/16, 762/17, 762/18, 
762/19, 762/20, 762/22, 

ÚSES 11 – parc. č. 762/39, 762/40, 762/41, 762/42, 762/43, 762/44, 762/45, 
ÚSES 12 – parc. č. 1021, 866, 1042/1, 798/36, 798/39, 798/40, 798/42, 798/44, 798/47, 

798/51, 798/53, 798/56, 798/58, 798/62, 798/65, 798/67, 798/68, 798/69, 
798/70, 798/72, 798/73, 798/78, 798/79, 798/50, 873/7, 873/9, 873/11, 873/12, 
873/13, 873/14, 873/16, 873/17, 873/19 

– záměry realizován částečně (místní trať V Krouhách), ostatní trvají. 
Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu  
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Tyto stavby a opatření nejsou Územním plánem Radslavice vymezeny – vyhovující i pro 
další období. 
Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  
Tyto plochy nejsou Územním plánem Radslavice  vymezeny – vyhovující i pro další 
období. 
H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO  
PO1 Výstavba sportovního areálu na ul. Trávník (parc. č.841/4, 841/5, 841/6, 841/7) – 

předkupní právo ve prospěch Obce Radslavice – nerealizováno, prověřit potřebu 
dalšího trvání, 

PO2 Rozšíření koupaliště (parc. č. 285/1, 284, 278/2) – předkupní právo ve prospěch Obce 
Radslavice – nerealizováno, prověřit potřebu dalšího trvání. 

I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ  

1. V Územním plánu Radslavice je vymezen 

–  koridor územní rezervy pro přeložku silnice II/434 do jižního obchvatu obce – 
prověřit nezbytnost vymezení územní rezervy, 

– územní rezerva trasy vedení 2x VVN 400 Blahutovice – Prosenice – Otrokovice, 
prověřit nezbytnost vymezení územní rezervy. 

 
II. Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán 

 
Územní plán Radslavice byl pořízen v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění právních předpisů platných k datu 
jeho vydání. Od tohoto data vstoupily v účinnost nové právní předpisy, které změnily 
podmínky, za nichž byl vydán.  

Dnem 1. ledna 2013 vstoupily v účinnost tyto nové právní předpisy: 

- zákon č. 350/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 
zákony (dále jen novela stavebního zákona), 

- vyhláška č. 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, 

- vyhláška č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Zásadní změny vyplývají zejména z požadavků uvedených v Čl. II Přechodná ustanovení 
zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 
zákony: 
- části územně plánovací dokumentace, které podle stavebního zákona ve znění účinném 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemohou být její součástí, se nepoužijí – je 
nutno prověřit. 

- úkol prověřit územní studií změny využití plochy nebo koridoru vymezených v územním 
plánu jako podmínka pro rozhodování pozbývá platnosti uplynutím 4 let ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona – požadavek nebyl v územním plánu stanoven, 

- vymezení předkupního práva v územním plánu, které je v rozporu s tímto zákonem, se 
nepoužije – je nutno prověřit, 
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- obsahuje-li územní plán vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácení stavební řízení, tak 
se tato část nepoužije – požadavek nebyl v územním plánu stanoven. 

Vláda České republiky dne 15. dubna 2015 usnesením č. 276 schválila Aktualizaci č. 1 
Politiky územního rozvoje České republiky. 

V platnost vstoupila aktualizovaná územně plánovací dokumentace kraje – viz vyhodnocení 
v kap. C.  

Byla pořízena aktualizace územně analytických podkladů – zohlednit aktualizaci.  
Do evidence územně plánovací činnosti byly zapsány nově pořízené územně plánovací 
podklady. Územní studie týkající se řešeného území: 
- Územní studie E1 Vedení 400 kV Nošovice - Prosenice a napojení velkého energetického 

zdroje na území Olomouckého kraje (Urbanistické středisko Brno, 12/2011) –  je nutno 
zohlednit.     

 
ZÁVĚR 

• Změnou územního plánu reagovat na nové legislativní předpisy, politiku územního 
rozvoje a následně schválenou nadřazenou územně plánovací dokumentaci a 
územně plánovací podklady. 

 
III. Udržitelný rozvoj území 
 
Žádné nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území vyvolané navrhovaným 
řešením Územního plánu Radslavice nebyly zjištěny.  
 
B. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ 

ANALYTICKÝCH PODKLADŮ  
 

Z Územně analytických podkladů ORP Přerov, aktualizace 2012 (Urbanistické středisko Brno 
spol. s r. o., 10/2012) vyplývají k řešení v územně plánovací dokumentaci obce Radslavice 
tyto problémy k řešení: 
1. cyklotrasa vedená po silnici III. třídy, 
2. chátrající areál ZD, 
3. nedostatek příležitostí pro rekreaci, 
4. zvyšování stability krajiny – ÚSES, 
5. aktualizovat a legalizovat OP vodních zdrojů (nesoulad skutečného stavu a ÚPn obce). 

Tato problematika je řešena v Územním plánu Radslavice následovně: 

Ad 1 Pro cyklisty jsou v řešeném území vymezeny cykloturistické trasy vedené po stávajících 
silničních, místních a účelových komunikací. Jde o dálkovou trasu č. 5 (Brno – Blansko – 
Prostějov – Olomouc – Přerov – Lipník n. Bečvou. – St. Jičín – Ostrava – Hlučín – Hať), 
označovanou jako tzv. Jantarová stezka a lokální trasy č. 6035 (Grymov – Radslavice – 
Pavlovice – Pod Krásnicí) a č. 6239 (Osek n. Bečvou – Bezuchov – Tučín – Grymov – Osek 
n. Bečvou). V územním plánu je navrženo alternativní vedení cykloturistických tras mimo 
centrální zástavbu obce (po ul. Sportovní a nové „záhumenní“ komunikaci) a v rámci zvýšení 
bezpečnosti provozu cyklistů a jeho oddělení od motorové dopravy se navrhují i samostatné 
stezky pro cyklisty. Ty jsou navrženy podél silnice II/434 (úsek mezi Radslavicemi a 
Sušicemi), podél silnice III/43415 a mezi Radslavicem a Kozlovicemi (zcela mimo prostory 
silničních komunikací). 

ZÁVĚR 
Navrhované dopravní řešení dle Územního plánu Radslavice lze pokládat za 
uspokojivé i pro další období a není potřeba řešit jeho změnu. 
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Ad 2 Farma Radslavice – živočišná výroba - kapacita  chovu skotu ve čtyřech stájích je 200 
ks výkrm skotu a 270 ks dojnic, sklady, silážní žlab. V současné době jsou pro živočišnou 
výrobu využity jen tři stáje, jedna ze stájí je v pronájmu firmy IMIT s.r.o. Přerov. Na žádost 
vedení Moravské zemědělské a.s. je výhledově ponechána u tohoto objektu možnost 
obnovení živočišné výroby, proto je do výpočtu ochranného pásma započtena i kapacita této 
stáje. Středisko mechanizace – samostatný areál s mechanizačními dílnami, kancelářemi, 
garážemi a zpevněnou odstavnou plochou a pro traktory a mechanizaci. 

ZÁVĚR 
Areál je plně využíván, řešení v územním plánu je vyhovující a navrhuje se pouze jeho 
doplnění izolační zelení. 
Ad 3   Řešené území nepatří mezi intenzivně rekreačně využívané oblasti, nejsou zde žádné 
objekty individuální (rodinné) rekreace.  

Ke druhému bydlení, široce definovanému, které zahrnuje všechny jeho formy, je využívána 
část trvale neobydlených bytů, mnohé z nich přitom nejsou vyjmuty z bytového fondu. 
Rozsah druhého bydlení je odhadován na cca 20 jednotek.  

Řešeným územím neprochází žádná značená turistická trasa, procházejí tudy dvě 
cykloturistické trasy – trasy č. 5, č. 6035 a č. 6239 V územním plánu je navrženo alternativní 
vedení cykloturistických tras mimo centrální zástavbu obce (po ul. Sportovní a nové 
„záhumení“ komunikaci) a v rámci zvýšení bezpečnosti provozu cyklistů a jeho oddělení od 
motorové dopravy se navrhují i samostatné stezky pro cyklisty. Ty jsou navrženy podél 
silnice II/434 (úsek mezi Radslavicemi a Sušicemi), podél silnice III/43415 a mezi 
Radslavicemi a Kozlovicemi (zcela mimo prostory silničních komunikací). 

Každodenní rekreaci slouží sportovní zařízení v obci – sportovní areál s fotbalovým hřištěm a 
tenisovými kurty, koupaliště, dětské hřiště. V územním plánu jsou navrženy další sportovní 
zařízení a areály. Současně je možné stavby pro rekreaci umísťovat do ploch s rozdílným 
způsob využití podle podmínek využití jednotlivých ploch.  
ZÁVĚR 
Navrhované řešení dle Územního plánu Radslavice lze pokládat za uspokojivé i pro 
další období. Případný trvající záměr na realizaci kynologického areálu je nutno řešit 
změnou územního plánu. 
Ad 4 Vymezení prvků územního systému ekologické stability je převzato z Generelu 
lokálního územního systému ekologické stability zpracovaného v r. 1992. Nově je vymezena 
lesní větev nadregionálního biokoridoru v poli mezi Radslavicemi a Grymovem, kde je 
převedení koridoru přes pole do 700 metrů a tedy bez potřeby vložení dalšího lesního 
biocentra na stávajících orných půdách. Místní trasy se pak odvíjejí od nadregionálního 
biokoriodoru k jihu nebo jsou s ním částečně souběžné.  

ZÁVĚR 
Navrhovaný rozsah územního systému ekologické stability je vyhovující. 
Ad 5 Zdrojem vody pro zásobování obyvatel obce pitnou vodou jsou v současné době dva 
zdroje - studna a vrt, nacházející se na východním okraji Radslavic. Studna má vyhlášena 
ochranná pásma, a to 1. stupně, 2. stupně vnitřní a 2. stupně vnější. Vrt ochranná pásma 
vyhlášena nemá. Vyhlášená ochranná pásma jsou územním plánem respektována. 

ZÁVĚR 
Změnou územního plánu aktualizovat limity využití území.  
 
C. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
 

I.   Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje 

14 



Vyhodnocení souladu navrhovaného řešení je vztaženo k  Politice územního rozvoje České 
republiky 2008 schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.7.2009. 

Řešené území není klasifikováno jako součást žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy a 
ani specifické oblasti vymezené Politikou územního rozvoje České republiky 2008. 

Navrhované řešení v plné míře respektuje zde obecně formulované republikové priority a 
dále v podrobnosti územního plánu rozpracovává rámcově stanovené požadavky kladené na 
následně zpracovávanou územně plánovací dokumentaci. 

Vláda ČR dne 9. srpna 2013 projednala Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje 
České republiky 2008 a na jejím základě rozhodla o zpracování návrhu aktualizace Politiky 
územního rozvoje České republiky v souladu s § 35 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
následně dne 15. dubna 2015 usnesením č. 276 schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního 
rozvoje České republiky. Aktualizací byl rozšířen okruh priorit v kap. 2 Republikové priority 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, které mají vazbu na problematiku 
řešeného území. 

ZÁVĚR 
Schválení aktualizace politiky územního rozvoje je nutno zohlednit v případné změně 
územního plánu Radslavice.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
II.   Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 
Současně byl soulad Územního plánu Radslavice vyhodnocen směrem k  Zásadám 
územního rozvoje Olomouckého kraje vydaným Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 
22.02.2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatření obecné povahy pod čj. 
KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 28.03.2008. Územní plán 
Radslavice respektuje zde uvedené záměry: 
- územní rezervu trasy vedení 2x VVN 400 Blahutovice – Prosenice – Otrokovice, 
- vymezený nadregionální biokoridor územního systému ekologické stability č. K 143 

(vodní, nivní osa) včetně jeho ochranné zóny. 

Z následné Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydané 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22.04.2011 formou 
opatření obecné povahy pod čj. KUOK 28400/2011, které nabylo účinnosti 14.07.2011, po 
přezkoumání vyplývá nový záměr: 
- zařazení části řešeného území do dalších specifických oblastí nadmístního významu – 

specifická oblast s vysokou koncentrací stávající a očekávané těžby ST 5. 

ZÁVĚR 
V hodnoceném období se změnily podmínky, za kterých byl posouzen soulad 
Územního plánu Radslavice s nadřazenou územně plánovací dokumentací - Územní 
plán Radslavice je nutno uvést do souladu se Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění. 
 
D. PROKÁZÁNÍ NEMOŽNOSTI VYUŽÍT VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY A 

VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE 
§ 55 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 
Využití zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Radslavice viz vyhodnocení bod 
A.  
 
ZÁVĚR 
Nové zastavitelné plochy pro bydlení není potřeba vymezovat, neboť kapacita 
nevyužitých zastavitelných ploch je i s rezervou dostačující pro další rozvoj obce. Jak 
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vyplývá z výše uvedeného přehledu, zastavitelné plochy vymezené Územním plánem 
Radslavice byly využity v minimální míře, další menší stavební aktivity jsou patrné 
v zastavěném území. Kapacita ploch pro bydlení má stále dostatečné rezervy i pro 
další období.  
Zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost – potřeba nových ploch se odvíjí od 
konkrétního záměru investora na vybudování kynologického cvičiště.   
 
E. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU V ROZSAHU 

ZADÁNÍ ZMĚNY 
Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu jsou zpracovány v souladu s ust § 
11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů, v rozsahu přílohy č. 6. 
 

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

 
(1) Při řešení změny vycházet z rámcových zásad uvedených v čl. 2 Republikové priority 

územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území Aktualizace č. 1 Politiky 
územního rozvoje České republiky schválené Vládou České republiky dne 15. dubna 
2015 usnesením č. 276.  
 

(1) Ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) vydaných Zastupitelstvem 
Olomouckého kraje dne 22.02.2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatření 
obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 
28.03.2008, ve znění aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 
vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 
22.04.2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 28400/2011, které nabylo 
účinnosti 14.07.2011, Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění 
zapracovat: 
- zařazení části řešeného území do dalších specifických oblastí nadmístního 

významu, jako specifické oblasti s vysokou koncentrací stávající a očekávané 
těžby ST5. 

- závěry vycházející z nově evidovaných územních studií týkajících se řešeného 
území. 
 

(2) Návrh změny územního plánu v konečném důsledku však vždy konfrontovat s 
dokumentem politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentací zásad 
územního rozvoje v aktuálních zněních. 
 

(3) Navrhovaným řešením respektovat limity využití území a chránit jeho hodnoty. 
Vycházet přitom z podkladu, kterým jsou zpracované Územně analytické podklady 
územního obvodu ORP Přerov v platném znění. 
 

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

(4) V souladu s ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů 
provést aktualizaci hranice zastavěného území.    

(5) Provést aktualizaci seznamu zastavitelných ploch. 
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(6) Prověřit možnost vymezení nové zastavitelné plochy, která by umožnila zřízení 
kynologického cvičiště s potřebným zázemím. Jedná se o lokalitu tvořenou pozemky 
p. č. 840/8, 840/9, 840/15, 840/16, 840/10 a 840/11. 

 

(7) Zvážit využití zbytkové plochy v zastavitelné ploše Z14 - FE plochy fotovoltaické 
elektrárny – navrhnout případně i jiné využití resp. vypuštění této plochy, avšak zde 
s ohledem na ust. § 102 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů. 

(8) Zabývat se potřebou vymezení samostatných ploch pro umístění kontejnerových 
stání na separaci odpadů. 

(9) Zabývat se rozsahem vymezených ploch občanské vybavenosti (hasičská zbrojnice a 
kulturní dům) pro případnou potřebu jejich rozšíření,  

 

(10) Prověřit Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s ohledem na 
aktuální legislativu a judikaturu.   

 

(11) Prověřit ukazatele prostorového uspořádání a ty, které již nemohou být součástí 
Územního plánu Radslavice ve smyslu Čl. II, Přechodná ustanovení, bodu 4 zákona 
č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související 
zákony, vypustit. 

(12) provést opravu formální chyby v textu – nejedná se o plochu č. Z12, ale plochu č. Z15 
 

2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 

 
(14) V části vodního hospodářství uspořádat text tak, aby jednotlivosti, které nemohou být 

součástí výrokové části územního plánu, byly přesunuty do odůvodnění, a výrokovou 
část tvořily toliko zásady odpovídající podrobnosti územního plánu. 

 

(15) V souvislosti s případným vymezením nové zastavitelné plochy občanské 
vybavenosti řešit nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
 

(16) Zabývat se koncepcí zásobování pitnou vodou - aktualizovat v souladu s Plánem 
rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje v aktualizovaném znění. 
 

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

(17)  Ve spojitosti s ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů 
upravit podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území. 
 

(18) V části řešení Územního systému ekologické stability:  
– Přesunout do odůvodnění odkazy na podrobnější projektovou dokumentaci a 

metodické pokyny, 
– upřesnit nekonkrétní údaje u šířky ekotonu. 
– z důvodu realizace cyklotras aktualizovat část Prostupnost krajiny.  

 

(19) V souvislosti s případným vymezením nové zastavitelné plochy občanské 
vybavenosti řešit zásah do zemědělského půdního fondu a vyhodnotit důsledky 
navrženého řešení na zemědělský půdní fond. 

 
b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 

využití, které bude nutno prověřit 
 

(20) Změnou územního plánu prověřit aktuálnost záměrů, pro které byly v Územním 
plánu Radslavice vymezeny územní rezervy, a navrhnout jejich případné převedení 
z územních rezerv do ploch změn či jejich zrušení. Jedná se o: 
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- územní rezervu pro přeložku silnice II/434 do jižního obchvatu obce,  
- územní rezervu vedení VVN 2 x 400 kV Blahutovice – Prosenice – Otrokovice. 
 

(21) V případě trvání potřeby zařazení záměru do územních rezerv důkladně odůvodnit 
opodstatněnost takového řešení. 
 

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

(22) Veřejně prospěšné stavby a opatření realizované vypustit. 
 
 

(23) V souladu s Čl. II, Přechodná ustanovení, bodem 9. zákona č. 350/2012 Sb., kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, přehodnotit 
vymezení předkupního práva v Územním plánu Radslavice a to, které je v rozporu s 
tímto zákonem, resp. u něhož potřeba již pominula, vypustit. 
 

(24) U veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, u nichž se 
neuplatňuje předkupní právo, nebude dále uváděn výčet pozemků.  
 

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

(25) Pokud to návrh řešení změny územního plánu bude vyžadovat, vymezit plochy a 
koridory, pro které bude rozhodování o změnách jejich využití podmíněno vydáním 
regulačního plánu, případně zpracováním území studie nebo uzavřením dohody o 
parcelaci. V případě územní studie stanovit i lhůtu pro její pořízení. 
 

e) Případný požadavek na zpracování variant řešení 
 

(25) Změna územního plánu bude zpracována bez variant řešení s tím, že případná dílčí 
řešení, budou projednána a dohodnuta ještě v rozpracovanosti návrhu změny 
územního plánu. 
 

f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání 
obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
 

(26) Návrh změny územního plánu bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
právních předpisů,  jeho prováděcími vyhláškami v platném znění, a s dalšími 
obecně závaznými právními předpisy, platnými v době jeho zpracování, v členění: 
I. Změna územního plánu  
Textová část bude obsahovat změnová ustanovení, kterými se mění textová část I. 
Územní plán Územního plánu Radslavice. 
Grafická část bude obsahovat zákres změn nad katastrální mapou v rozsahu 
nezbytném pro vyjádření změn řešení a případných vyvolaných návazností. 
Budou doloženy výkresy, ve kterých dojde ke změně grafické části územního plánu, 
ve formátu výřezu, který obsahuje jevy dotčené a řešené předmětem změny.  
II. Odůvodnění 
Textová část odůvodnění bude obsahovat zdůvodnění navrhovaného řešení 
v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 
znění pozdějších předpisů, včetně náležitostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 
stavebního zákona.     
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Grafická část odůvodnění bude obsahovat výkresy, ve kterých dojde ke změně 
grafické části územního plánu, ve formátu výřezu, který obsahuje jevy dotčené a 
řešené předmětem změny. 
 

(27)   Změna územního plánu bude předána: 
- pro účely projednání ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a na CD nosiči se 

soubory ve formátu *pdf,  
- vydaná dokumentace v listinné podobě ve 4 vyhotoveních a na CD nosiči: 

grafická část ve formátech *dgn a *pdf, textová část ve formátech *doc, *xls a *pdf. 
 

(28) Dokumentace bude odevzdána ve složce formátu max. A3.  

(29) Pozornost věnovat gramatické správnosti textu, napravit stávající gramatické chyby. 
 

g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na 
udržitelný rozvoj území 
 

(30) Nedílnou součástí řešení změny územního plánu bude vyhodnocení vlivů územního 
plánu na životní prostředí zpracované, na základě § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu přílohy 
stavebního zákona, autorizovanou osobou dle § 10i odst. 4 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí. Požadavek se uplatňuje z důvodu vymezení ploch pro 
přeložku silnice II/434. 

 

(31) Vyhodnocení vlivů na životní prostředí musí postihnout vlivy navrhovaných změn na 
složky životního prostředí a na veřejné zdraví. 

 

(32) Součástí vyhodnocení bude i návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a 
kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí bude zpracováno zejména s ohledem na: 
- posouzení dopadů investičního záměru na krajinný ráz, na významné krajinné 

prvky, ovlivnění hydrologických poměrů, 
-   stávající a budoucí zátěž zájmového území hlukem a imisemi. 

 

(33) Bude vypracována kapitola Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska 
dotčeného orgánu ke koncepci s uvedením výroku, zda lze z hlediska negativních 
vlivů na životní prostředí s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem 
souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění, anebo nesouhlasit, a 
vyhodnocení záboru ZPF a nárůstu dopravy.  

 

(34) V případě, že z řešení navrhovaného změnou územního plánu vyplyne, že přeložka 
silnice II/434 bude nadále ponechána jako územní rezerva i pro další období, nebo 
bude tento záměr případně změnou územního plánu navržen ke zrušení, požadavek 
na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se neuplatňuje. V takovém případě 
se nepředpokládá, že navrhovaná koncepce by mohla mít samostatně nebo ve 
spojení s jinými koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a s ohledem na charakter 
požadované změny není ani nezbytné ani účelné ji komplexně posuzovat z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 

 
 

F. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (§ 19 ODST. 2 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA), POKUD JE POŽADOVÁNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ NEBO NELZE VYLOUČIT VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA EVROPSKY 
VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST 

 
(35) Viz bod E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání 

změny. 
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G. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU, JE-LI ZPRACOVÁNÍ VARIANT VYŽADOVÁNO 

 
(36) Viz bod E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání 

změny. 
 

H. NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU, POKUD ZE SKUTEČNOSTÍ 
UVEDENÝCH POD PÍSMENY A) AŽ D) VYPLYNE POTŘEBA ZMĚNY, KTERÁ 
PODSTATNĚ OVLIVŇUJE KONCEPCI ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

(37) Návrh na pořízení nového územního plánu se nepředkládá, neboť ze zprávy o 
uplatňování Územního plánu Radslavice za období 04/2010–04/2014  nevyplývá 
taková potřeba změny, které by podstatně ovlivnila koncepci stanovenou Územním 
plánem Radslavice. 

 
I. POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI NEGATIVNÍCH 

DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY VE VYHODNOCENÍ 
UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY 
 

(38) Žádné požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území se neuplatňují, neboť nijaké takové dopady ve 
sledovaném časovém období nebyly zjištěny ani prokázány. 

 
J.  NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

 
(39) Z provedené analýzy uplatňování Územního plánu Radslavice ve sledovaném 

období nevyplývá potřeba aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. 
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