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Základní údaje 

Změna č.1 územního plánu řeší požadavek vlastníka pozemků na prověření umístění a potřebnosti 
koridoru TK2 a způsob odkanalizování plochy Z1 a části plochy P2 v souvislosti s požadavkem  na 
výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. st. 6. 

 

Územní plán Radvanice se změnou č.1 ÚP mění takto: 

ZM1/1 – zrušení koridoru TK2 

 

A.  Vymezení zastavěného území 

V prvním řádku se ruší datum 28. 2. 2018 a nahrazuje se datem 31.8.2018. 

B.  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje 

jeho hodnot 

Beze změny. 

 

Ruší se nadpis kapitoly ve znění: 

C. Urbanistická koncepce,  zastavitelných ploch, ploch přestavby  

         a systému sídelní zeleně 

Nahrazuje se nadpisem ve znění: 

C.  Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, 

vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných 

ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

 

Ruší se nadpis podkapitoly ve znění: 

C. 1. Urbanistická koncepce 

 

Nahrazuje se nadpisem ve znění: 

C. 1. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice 

C. 2. Vymezení zastavitelných ploch 

Beze změny. 

C. 3. Plochy sídelní zeleně 

Beze změny. 
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Ruší se nadpis kapitoly ve znění: 

D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně  podmínek pro její 

umísťování, včetně stanovení podmínek pro jejich využití 

 

Nahrazuje se nadpisem ve znění: 

 

D.  Koncepce veřejné infrastruktury, včetně  podmínek pro její 

umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, 

včetně stanovení podmínek pro jejich využití 

D. 1. Dopravní infrastruktura  

Beze změny. 

D. 2. Technická infrastruktura  

V tab. 3   Koridory pro technickou infrastrukturu se ruší třetí řádek ve znění: 

TK2 koridor pro kanalizaci – napojení lokality Z1 a P2 
Radvanice u Lipníka 
nad Bečvou 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Zásobování vodou  

Beze změny. 

 

Odkanalizování a čištění odpadních vod  

Ruší se poslední odrážka ve znění: 

 pro umístění kanalizačního sběrače pro odkanalizování ploch Z1 a P2  je navržen koridor TK2. 

ENERGETIKA 

Zásobování elektrickou energií  

Beze změny. 

 

Zásobování plynem  

Beze změny. 

 

Zásobování teplem 

Beze změny. 

SPOJE 

Beze změny. 

 



Změna č.1 Územního plánu Radvanice 

  

7 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Beze změny. 

D. 3. Občanské vybavení 

Beze změny. 

D. 4. Veřejná prostranství 

Beze změny. 

 

Ruší se nadpis kapitoly ve znění: 

E.  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch 

a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému 

ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, 

ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných 

surovin a podobně 

 

Nahrazuje se nadpisem ve znění: 

E.  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch 

s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení 

podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, 

prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před 

povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a 

podobně 

Beze změny. 

F.  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití s určením převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej 

stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je 

vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 

stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a 

stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 

krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 

stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

Beze změny. 
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G.  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 

a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit 

V tab. 1  Veřejně prospěšné stavby se ruší sedmý řádek ve znění: 

VT3 stavba kanalizace Radvanice u Lipníka nad Bečvou  

 

 

Ruší se nadpis kapitoly ve znění: 

H.   Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, 

pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je 

předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu 

katastrálního území a případně dalších údajů podle  § 5 odst. 1 

katastrálního zákona 

 

Nahrazuje se nadpisem ve znění: 

H.  Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných 

prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí 

prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, 

názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle  § 8  

katastrálního zákona 

I.  Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 

stavebního zákona 

Beze změny.  

J.  Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení 

možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

Beze změny.  

K.  Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách 

v území podmíněno dohodou o parcelaci 

Beze změny.  
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L.  Vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování 

o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, 

stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení 

dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti  

Beze změny.  

M.  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování 

o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání 

regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 

Sb., stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo 

na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené 

lhůty pro jeho vydání  

Beze změny.  

N.  Stanovení pořadí změn v území (etapizace)  

Beze změny.  

O.  Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných 

staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část 

projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

Beze změny.  

P.  Údaje o počtu listů změny č.1 územního plánu a počtu 

výkresů k němu připojené grafické části 

Obsah územního plánu Radvanice: 

Textová část - počet listů: 5 (9 stran) 

 

Grafická část - počet výkresů: 4 

I.1  Výkres základního členění území    v měřítku 1 : 5 000 

I.2  Hlavní výkres      v měřítku 1 : 5 000  

I.3  Koncepce dopravní a technické infrastruktury  v měřítku 1 : 5 000 

I.4  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1 : 5 000 

 

 

 


