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A.  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 
vztahů v území 

Změna č.2 územního plánu neovlivní území sousedních obcí.  

 

B.  Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě 
vyhodnocení souladu 

1. SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI K JEJÍ 
ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA   

2. S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU 
PODLE § 51 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA   

3. S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 54 
ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA   

4. S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY A O JEJÍM 
OBSAHU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 55 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA   

B. 1.  Vyhodnocení splnění požadavků zadání  

Změna č.2 ÚP Radvanice se pořizuje v souladu s ust. § 55a odst.1 stavebního zákona ve znění 
pozdějších právních předpisů zkráceným postupem. Proto nebylo zadání změny územního plánu 
zpracováno. 

Pořízení změny č.2 Územního plánu Radvanice a její obsah bylo schváleno na 12. Zasedání 
Zastupitelstva obce Radvanice, konaném dne 29.1.2020. 

Obsahem změny  č.2 jsou dílčí změny: 

Z2/1 - změnu využití stabilizované plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) na pozemku 83/1 v k.ú. 
Radvanice u Lipníka nad Bečvou ve prospěch plochy smíšené obytné – venkovské (SV) pro rozvoj 
urbanistické struktury Radvanic tak, aby došlo k rozšíření obytné části. 

Z2/2 -  rozšíření firmy Anděl Přerov s.r.o. o skladovací plochu, což vede ke změně plochy zemědělské 
(NZ) na p.č. 635/5, 635/21, 635/6, 635/22, 365/7 a 635/74 ve prospěch plochy výroby a skladování – 
drobná řemeslná výroba (VD) a současně rozšíření plochy Z3 na těchto pozemcích. 

Z2/3 - změnu koncepce odkanalizování obce Radvanice z jednotné kanalizace na oddílnou. 

Z2/4 - změnu využití stabilizované plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) na pozemcích 725/1 a 
722/1 v k.ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou ve prospěch plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 
pro rozvoj urbanistické struktury Radvanic tak, aby došlo k rozšíření obytné části. 

Z2/5 - v regulativu pro drobnou a řemeslnou výrobu (VD) úprava podmínky pro využití plochy Z3: 
Podmínka „Výška zástavby v plochách změn: plocha Z3 a P10 výšková regulace zástavby max. 6 m.“ 
prostorového uspořádání pro plochy drobné a řemeslné výroby (VD) v textové části na str. 20, bude 
upravena pro plochu změny Z3 na výškovou regulaci zástavby max. 12 m. Tato změna se neprojeví 
v grafické části dokumentace. 

Tyto požadavky byly splněny. 

B. 2.  Vyhodnocení souladu 

1. SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI K JEJÍ 
ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA   

Nebylo požadováno vyhotovení návrhu ve variantním řešení.  
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2. S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU 
PODLE § 51 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA   

Podle § 51 odst. 3 stavebního zákona nebylo postupováno.   

3. S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 54 
ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA   

Během veřejného projednání bylo uplatněno stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
Ochrana zemědělského půdního fondu, z kterého vznikl požadavek relevantního odůvodnění záboru 
půdy zařazené do II. třídy ochrany - odůvodnění návrhu dokumentace doplněno. 

4. S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY A O JEJÍM 
OBSAHU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 55 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA   

Podle § 55 odst. 3 stavebního zákona nebylo postupováno.   

B. 3.  Vyhodnocení souladu s pokyny pro úpravu Změny č.2 Územního plánu 
Radvanice pro veřejné projednání  

Bude doplněno po veřejném projednání. 

C.  Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje (§43 odst. 1 stavebního zákona), 
s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

Změna č.2 územního plánu nevymezuje žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje. 

D.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce 
lesa 

VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond je provedeno ve smyslu zákona 
č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 271 /2019 Sb. a přílohy k vyhlášce – tabulky č.2 této vyhlášky. Přiřazení 
jednotlivých tříd ochrany kódům BPEJ respektuje vyhlášku č. 48/2011 Sb, v platném znění. 

Při vyhodnocení jednotlivých lokalit byla použita katastrální mapa za jednotlivé katastrální území. 
Kvalita zemědělské půdy byla určena dle aktuálních podkladů BPEJ, poskytnutých v rámci územně 
analytických podkladů obcí ORP Šumperk. 

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky. Zemědělské půdy s vysokou úrovní ochrany (I. a II. třída) jsou 
v území zastoupeny zejména ve vazbě na údolní nivu řeky Moravy. 

Při vyhodnocení jednotlivých lokalit byla použita katastrální mapa za jednotlivé katastrální území. 
Kvalita zemědělské půdy byla určena dle aktuálních podkladů BPEJ, poskytnutých v rámci územně 
analytických podkladů obcí ORP Přerov. 
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ZPŮSOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ČÁSTI 
DOKUMENTACE, ÚDAJE O CELKOVÉM ÚHRNU ZÁBORU ZPF 

Pro přehlednost jsou vyhodnoceny všechny lokality navrhované změnou č. 2. V textu je v úvodní 
tabulce kapitoly provedeno předběžné vyhodnocení dílčích změn a jejich dopad do ZPF.  

BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY 

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky. Zemědělské půdy s vysokou úrovní ochrany (I. a II. třída) jsou 
v území zastoupeny v rámci zastavěného území a jeho bezprostředního okolí. Pro zpracování změny 
č.2 byly využity aktuální podklady BPEJ. 

ŘEŠENÍ ZMĚNY Č. 2 

Identifikace dílčí změny stručný popis dílčích změn dopad do ploch ZPF, 
odůvodnění 

Z2/1 P12 o plocha přestavby P12  (SV 

– plochy smíšené obytné 

venkovské) pro dva rodinné 

domy a plocha a s ní související 

zastavitelnou plochu Z11 (PV – 

plochy veřejných prostranství) 

Vymezena na II. třídě ochrany 
ZPF. V rámci zastavěného 
území se jiné než kvalitní půdy 
I. a II. třídy ochrany ZPF 
nenacházejí. Z toho důvodu 
nebylo možné využít méně 
kvalitních půd nižší bonity. 

Z2/1 Z11 o Plocha veřejného 

prostranství je navržena 

z důvodu zajištění obsluhy 

přestavbové plochy P12 (SV – 

plocha smíšená obytná – 

venkovská) je navržena plocha 

změny Z11 

Vymezena na II. třídě ochrany 
ZPF. Jedná se o miniaturní 
plochu se zanedbatelným 
dopadem do ZPF. 

Z2/2 Z9 o zastavitelná plocha Z9 (VD 

– plochy výroby a skladování – 

drobná a řemeslná výroba) 

 

Vymezena na II. třídě ochrany 
ZPF. V této lokalitě 
v návaznosti na zastavěné 
území se jiná než kvalitní půda 
II. třídy ochrany ZPF 
nenachází. Z toho důvodu 
nebylo možné využít méně 
kvalitních půd nižší bonity. 

Z2/3 Z10 o zastavitelná plocha Z10 

(plocha technické infrastruktury) 

pro čistírnu odpadních vod 

Vymezena mimo zemědělskou 
půdu bez dopadu do ZPF. 

Z2/4 P13 o plocha přestavby P13  (SV 

– plochy smíšené obytné 

venkovské) pro dva rodinné 

domy  

Vymezena na II. třídě ochrany 
ZPF. V rámci zastavěného 
území se jiné než kvalitní půdy 
I. a II. třídy ochrany ZPF 
nenacházejí. Z toho důvodu 
nebylo možné využít méně 
kvalitních půd nižší bonity. 

 

ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY 

Nejsou řešením zněny č. 2 dotčeny 

USPOŘÁDÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

V řešeném území jsou řešeny komplexní pozemkové úpravy (KPÚ), které nejsou dosud ukončeny. 

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY 

Změna č. 2 nenavrhuje opatření nebo plochy, které by měly vliv na změnu ekologické stability území. 
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SÍŤ ZEMĚDĚLSKÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ 

Navrhovaná změna č. 2 nesnižuje přístup do krajiny nebo jiným způsobem neomezuje prostupnost 
území. Navrhované řešení změny č. 2 respektuje systém účelových komunikací a veřejných 
prostranství, která zajišťují zachování prostupnosti a obsluhy území. 

INVESTICE DO PŮDY 

V řešeném území je na části ploch realizováno odvodnění. Plochy jsou návrhem změny č. 2 dotčeny 
pouze částečně, a to u ploch Z9 a Z10. 

DOSAVADNÍ VYUŽITÍ PLOCH NEZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

Změna č. 2 využívá zčásti nezemědělských ploch v rámci plochy Z10. 

VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA NEZASTAVĚNÝCH ČÁSTECH STAVEBNÍCH POZEMKŮ 
A ENKLÁV ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ 

Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků je využita v rámci plochy 
přestavby P12. 

VYUŽITÍ PLOCH ZÍSKANÝCH ODSTRANĚNÍM BUDOV A PROLUK 

Dostavba proluk je řešena v platném ÚP. 

DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA USPOŘÁDÁNÍ PLOCH ZPF, KTERÝM BY MĚLA BÝT 
S OHLEDEM NA § 2 ZÁKONA Č. 114/1992 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ CO NEJMÉNĚ NARUŠENA 
KRAJINA A JEJÍ FUNKCE 

Změnou č. 2 není měněna organizace a uspořádání zemědělské půdy, není narušena krajina nebo její 
funkce. 

OVLIVNĚNÍ HYDROLOGICKÝCH A ODTOKOVÝCH POMĚRŮ A STÁVAJÍCÍCH MELIORAČNÍCH 
ZAŘÍZENÍ V ÚZEMÍ 

Řešením změny č. 2 územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických 
a odtokových poměrů. Odvod dešťových vod (preference zasakování) je řešeno v rámci platných 
právních předpisů.  

KVALITA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY DLE BPEJ A TŘÍD OCHRANY 

Je uvedena v přiložené tabulkové části – na konci kapitoly. 

ETAPIZACE VÝSTAVBY 

Není změnou č. 2 navržena. 

ZDŮVODNĚNÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ V POROVNÁNÍ S JINÝMI MOŽNÝMI 
VARIANTAMI  

Změna č. 2 nebyla řešena variantně. Navrhované dílčí změny vycházejí ze schváleného obsahu 
změny č. 2, případně vyplynuly z dalších požadavků v průběhu zpracování. 

Lokalita Z9 je navržena severovýchodně od zastavěného území, navazuje na odsouhlasenou lokalitu 
pro drobnou výrobu Z3. Lokalita je vymezena na orné půdě, dotčeny jsou zemědělské půdy II. třídy 
ochrany. Důvodem vymezení lokality Z9 je potřeba zajistit možnost rozšížení stávající plochy drobné 
výroby (VD), kde se nachází provoz firmy Anděl Přerov s.r.o.. Stávající výrobní kapacita je pro 
možnosti rozvoje nedostačující a není možné uspokojit poptávku.   
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Při hodnocení možností rozvoje byla uvažována strategie přemístění provozu nebo rozšíření 
stávajícího areálu. Přemístění provozu mimo stávající areál bylo vyhodnoceno jako nevýhodné, a to 
jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska negativního dopadu na sociální a hospodářskou 
soudržnost obce. Obec nedisponuje plochami pro výrobu, kde by bylo možné provozovnu přemístit 
v rámci bližšího okolí. Firma představuje stabilního zaměstnavatele a partnera obce, který má příznivý 
vliv na sociální, společenské a ekonomické klima v obci. V současné době zaměstnává 10 
zaměstnanců a po rozšíření areálu předpokládá nárůst min. o 5 zaměstnanců. Obec své rozvojové 
aktivity koordinuje tak, aby byla zajištěna pohoda bydlení v obci a současně byly vytvořeny podmínky 
pro ekonomický rozvoj. Urbanistická koncepce obce počítá s rozvojem bydlení především v západní a 
severní části obce a rozvoj výroby, resp. výrobních služeb je situována na východním okraji obce tak, 
aby byl potenciální dopad na obytnou funkci obce minimalizován, Jedná se zejména o dopad dopravní 
zátěže. Součástí rozvojové koncepce obce je i vazba na stávajcí fotovoltaickou elektrárnu, která je 
situována v lokalitě Na Skalách, na východní hranici katastrálního území obce a celý areál je napojen 
na tuto fotovoltaickou elektrárnu.  

Sporný je i dopad z hlediska posuzovaného dopadu do ZPF, a to zejména z toho důvodu, že se 
v okolí Přerova nachází vysoce produkční půdy (I. a II. třídy ochrany). Nově budovaný areál firmy by 
představoval v konečném důsledku vyšší požadavek na zábor ZPF, než rozšíření stávajícího, již 
existujícího areálu.  

Z hlediska vyhodnocení potřebnosti rozvoje stávajícího areálu se projevuje stávající výrobní kapacita 
jako nedostatečná a není možné uspokojit poptávku. Původní koncepce rozvoje zvolená v platném 
územním plánu počítala s tím, že pro potřeby případného rozšíření vymezila zaszavitelnou plochu Z3 
na východním okraji stávajícího areálu. Plocha, kde je již současný provoz realizován byla omezena 
prostorovými regulativy určujícími maximální výšku zástavby. Současné technologické požadavky na 
rozvoj výrobního provozu jsou na odsouhlasené ploše Z3 nerealizovatelné a není v rámci plochy 
možno zajistit i související provozní plochy, jako je parkování, otáčení vozidel prostor pro zasakování 
apod. Z tohoto důvodu lze konstatovat, ře veřejný zájem na ochraně zemědělské půdy II. třídy 
ochrany o výměře cca 0,48 ha je překonán veřejným zájmem na zachování a posílení sociální 
soudržnosti obce obce. Podmínky pro rozvoj stávajícího areálu a k tomuto významně přispívají.  

ODŮVODNĚNÍ A VYUŽITÍ PLOCH, KTERÉ BYLY PRO POTŘEBY ROZVOJE SÍDLA ORGÁNEM 
OCHRANY ZPF JIŽ ODSOUHLASENY V DOSAVADNÍ SCHVÁLENÉ DOKUMENTACI, 
ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE ŘEŠENÍ 

Odůvodnění potřebnosti vymezení zastavitelných ploch je uvedeno i v kap. L. 

Tabelární vyhodnocení záboru ZPF: 

číslo 

Kód 
funkčního 

využití 

celková 
výměra 

plochy(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

Celkový 
zábor 

ZPF(ha) 
Nezemědělská 

půda(ha) 
Investice 
do půdy  

orná 
půda TTP zahrady 

ovocné 
sady I. II. III. IV. V. 

Z11 SV 0,1769     0,1769    0,1769       0,1769     

P13 SV 0,406 0,1911   0,2149    0,406       0,406     

SUMA SV 0,5829 0,1911 0 0,3918 0 0 0,5829 0 0 0 0,5829 0   

P12 PV 0,0039 0,0039         0,0039       0,0039     

SUMA PV 0,0039 0,0039 0 0 0 0 0,0039 0 0 0 0,0039 0   

Z10 TI 0,0785                     0,0785 ano 

SUMA TI 0,0785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0785 0 

Z9 VD 0,4798 0,4798         0,4798       0,4798   ano 

SUMA VD 0,4798 0,4798 0 0 0 0 0,4798 0 0 0 0,4798 0   

SUMA VŠECH 
PLOCH 

1,1451 0,6748 0,0000 0,3918 0,0000 0,0000 1,0666 0,0000 0,0000 0,0000 1,0666 0,0785   

 

 

VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Změnou č.2 ÚP nejsou navrženy žádné plochy záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. 
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E.  Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního 
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE: 

Dle Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20.07. 
2009 ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 
15.04.2015, Aktualizace č.2 a 3, které byly schváleny usnesením vlády České republiky č. 629 a 630 
ze dne 2.9.2019 a Aktualizace č.5, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 833 ze 
dne 17.08.2020, není správní území obce Radvanice zařazeno jako součást žádné rozvojové oblasti 
ani žádné specifické oblasti. 

Správní území je však zařazeno jako součást rozvojové osy OS 11 Rozvojová osa Lipník nad Bečvou 
– Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav – hranice ČR/Rakousko), ve které jsou kladeny zvýšené 
požadavky na změny v území. 

Správního území se dle PÚR ČR dotýká vymezený koridor vysokorychlostní dopravy VR1 Brno – 
Ostrava – hranice ČR/Polsko (– Katowice ), dle ÚP Radvanice prochází tento koridor  jižně mimo 
řešené.  

Správní území leží v trase koridoru elektroenergetiky - E15 koridor pro dvojité vedení 400 kV 
Krasíkov–Prosenic. Koridor byl územním plánem upřesněn na šířku 100 m.  

Pro ÚP Radvanice vyplývají z republikových priorit stanovených v PÚR požadavky. Jedná zejména o 
priority stanovené v kapitole 2. čl.2.2. odst. 14, 14a, 16, 17, 19, 20, 20a, 22, 23, 24, 25, 28 a 30, které 
koncepce ÚP Radvanice respektuje a to zejména v oblasti zajištění kvality života obyvatel se 
zohledněním dalšího vývoje území a z hlediska zvyšujících se nároků na kvalitu a dostupnost veřejné 
infrastruktury. 

Výše uvedené požadavky byly zapracovány v územním plánu v platném znění a změnou č.2 jsou 
respektovány.  

 

SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM: 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Změna č. 2 ÚP  je navržena v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, které byly 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje vydány usnesením UZ/21/32/2008 dne 22.2.2008 formou 
opatření obecné povahy a s jejich aktualizací č.1, která byla vydána Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje dne 22. dubna 2011 usnesením UZ/19/44/2011 opatřením obecné povahy č.j. KUOK 
28400/2011, které nabylo právní moci dne 14. července 2011. 

Z Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, která byla vydána Zastupitelstvem 
Olomouckého kraje dne 24.4.2017 Usnesením UZ/4/41/2017 opatřením obecné povahy, které nabylo 
účinnosti dne 19.5.2017, nevyplývá žádný požadavek. 

Z Aktualizace č.3 vydané opatřením obecné povahy č.j. KUOK 24792/2019, které nabylo účinnosti 
19.3.2019 nevyplývají pro řešené území žádné nové požadavky. 

Z Aktualizace č.2a vydané opatřením obecné povahy č.j. KUOK 104377/2019, které nabylo účinnosti 
15.11.2019 nevyplývají pro řešené území žádné nové požadavky. 

F.  Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických 
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

http://www.kr-olomoucky.cz/aktualizace-c-2b-zasad-uzemniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-cl-3114.html
http://www.kr-olomoucky.cz/aktualizace-c-2b-zasad-uzemniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-cl-3114.html
http://www.kr-olomoucky.cz/aktualizace-c-2b-zasad-uzemniho-rozvoje-olomouckeho-kraje-cl-3114.html
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Změna č.2 ÚP je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování - zachovává podmínky pro 
udržitelný rozvoj území. Jedná se o dílčí změnu, které neovlivní základní koncepci řešení.  

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ  

Změna č.2 se nepromítne do koncepce obecné ochrany přírody a krajiny ani prvků ÚSES.  

Změna č.2 ÚP se nepromítne do koncepce ochrany podzemních a povrchových vod.  

Změnou č.2 ÚP dochází k záboru půd II. třídy ochrany v zastavěném území. Návrh nemá jiné 
variantní řešení vzhledem k tomu, že zastavěné území a širší okolí na ně navazující se nachází na 
půdách I. a II. třídy ochrany. 

Změnou č.2 ÚP nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa.  

Změnou č.2 ÚP nejsou dotčeny památky místního významu. 

Koncepce ochrany a rozvoje území, ochrana kulturních a přírodních hodnot je dodržována a je nadále 
platná. 

POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány vlastní urbanistickou koncepcí se 
kterou je změna č.2 ÚP v souladu. Změnou č.2 ÚP se:  

• navrhuje plocha přestavby P12  (SV – plochy smíšené obytné venkovské) pro dva rodinné 
domy a plocha a s ní související zastavitelnou plochu Z11 (plocha veřejných prostranství)  

• navrhuje zastavitelná plocha Z9 (VD – plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná 
výroba), jedná se o rozšíření již schválené plochy Z3 

• úprava koncepce odkanalizování obce Radvanice z jednotné kanalizace na oddílnou a návrh 
plochy Z10 (plocha technické infrastruktury) pro čistírnu odpadních vod na k.ú. Radvanice u 
Lipníka u Přerova 

• uprava regulativu pro plochu Z3 (VD – plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná 
výroba). Výška zástavby v ploše změny Z3 se z výškové regulace zástavby max. 6 m 
upravuje na výškovou regulaci zástavby max. 12 m. Výšková regulace max. 12 m je navržena 
i pro plochu Z9. 

 

ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Změna č. 2 ÚP svým charakterem nemá dopad na udržitelný rozvoj území. 

G.  Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 

Dokumentace změny č.2 ÚP je v souladu požadavky stavebního zákona v platném znění. Zachovává 
strukturu platného ÚP jak v textové, tak grafické části.  

Jednotlivé kapitoly výrokové části jsou měněny a doplňovány pouze tam, kde navrhované řešení 
vyvolalo jejich změnu nebo úpravu. Textová část odůvodnění územního plánu je zpracována dle 
přílohy 7 II. vyhlášky č. 500 v kombinaci s § 53 stavebního zákona v platném znění. Konec textové 
části odůvodnění obsahuje výrokovou část územního plánu s vyznačenými změnami měněných částí 
jednotlivých kapitol. K tomuto byl použit systém zpracování formou revizí.  

Změna je zpracována tak, aby byla provázána  textová a grafická část změny č. 2 ÚP. 
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H.  Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
předpisů, popřípadě s výsledkem  řešení rozporů 

Změna č.2 ÚP je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Limity využití území vyplývající 
z těchto předpisů, týkající se řešeného území jsou respektovány ve vydaném územním plánu 
v platném znění. Z charakteru změny vyplývá, že nemůže dojít k žádnému rozporu.    

I.  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
obsahující základní informace o výsledcích tohoto 
vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí 

Požadavek na vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebyl uplatněn. Z charakteru změny 
vyplývá, že nemůže dojít k žádnému vlivu na udržitelný rozvoj území.    

J.  Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního 
zákona 

Stanovisko Krajského úřadu dle §50 odst. 5 nebylo vydáváno, neboť se nezpracovávalo vyhodnocení 

vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

K.  Sdělení jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 
stavebního zákona zohledněné, s uvedením závažných 
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny 
nebyly 

Stanovisko Krajského úřadu dle §50 odst. 5 nebylo vydáváno, neboť se nezpracovávalo vyhodnocení 

vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

L.  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané 
varianty 

L. 1.  Odůvodnění vymezení zastavěného území   

Řešené území je vymezeno správním územím Obce Radvanice, které je vymezeno katastrálním 
územím Radvanice u Lipníka nad Bečvou.  

Řešené území je vymezeno v rozsahu dílčí změny Z2/1 – Z2/2 viz grafická část, výkres:  

I.1  Výkres základního členění území    1 : 5 000 

I.2  Hlavní výkres      1 : 5 000  

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

II.1 Koordinační výkres      1 : 5 000 
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Změnou č.2 ÚP byla prověřena hranice zastavěného území v souladu s § 58 stavebního zákona 
k 31.8.2020. Hranice zastavěného území zůstává beze změny. 

L. 2.  Odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje 
jeho hodnot 

Změna č.2 územního plánu Radvanice respektuje všeobecné zásady řešení, koncepci rozvoje území i 
koncepci ochrany a rozvoje hodnot území. Řešením je zachována kontinuita s územním plánem 
v platném znění.  

L. 3.  Odůvodnění  urbanistické koncepce, včetně urbanistické kompozice, 
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně  

Vzhledem k charakteru změny č.2, nedochází ke změně urbanistické koncepce, včetně urbanistické 
kompozice. Jsou vymezeny tři nové zastavitelné plochy a jedna plocha přestavby. Plochy sídelní 
zeleně nejsou změnou vymezovány. 

Z2/1 – navržená změna využití stabilizované plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) na pozemku 
83/1 v k.ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou ve prospěch plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 
pro rozvoj urbanistické struktury Radvanic. Plocha P12 navrhuje intenzifikaci využití současně 
zastavěného území. Zároveň se jedná doplnění oboustranně obestavěné ulice. Dojde k využítí 
blízkosti veškeré technické a dopravní infrastruktury. 

 

 

Z2/2 -  rozšíření firmy Anděl Přerov s.r.o. o skladovací plochu, což vede ke změně plochy zemědělské 
(NZ) na p.č. 635/5, 635/21, 635/6, 635/22, 365/7 a 635/74 ve prospěch plochy výroby a skladování – 
drobná řemeslná výroba (VD).  

Výstavba na přestavbové ploše P10 byla již realizována a plocha Z3 dle územního plánu v platném 
znění je nedostačující pro umístění požadovaných staveb. Proto je navrženo zvětšení plochy Z3, ale 
pro potřeby územního plánu, je nově navržená plocha označená jako Z9. Jedná se vytvoření možností 
rozvoje prosperující firmy. Z důvodu předpokládané technologie ve skladovacích prostorách byl 
stanoven prostorový regulativ max.12 m. 
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Z2/3 - Změna koncepce odkanalizování obce Radvanice z jednotné kanalizace na oddílnou. Součástí 
této koncepce je i návrh ČOV na katastru obce. 

Z2/4 – navržená změna využití stabilizované plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) na pozemku 
725/1 a 722/1 v k.ú. Radvanice u Lipníka nad Bečvou ve prospěch plochy smíšené obytné – 
venkovské (SV) pro rozvoj urbanistické struktury Radvanic. Plocha P13 navrhuje intenzifikaci využití 
současně zastavěného území. Zároveň jde o přirozené pokračování zástavby, kdy je využita již 
realizovaná dopravní a technická infrastruktura. 

L. 4.  Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně 
stanovení podmínek pro jejich využití 

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Vzhledem k charakteru změny č.2, nedochází ke změně koncepce dopravní infrastruktury. 
 

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

A) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizována a změnou č.2 se nemění. 

B) ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod se změnou č. 2 mění.  

Na základě podrobnější dokumentace se mění koncepce odkanalizování, a to tak, že bude 

vybudována nová splašková kanalizace, odpadní vody budou zaústěny do kanalizace obce Buk nebo 

na vlastní čistírně odpadních vod, pro kterou je vymezena plocha technické infrastruktury. Stávající 

kanalizace bude využita pro odvádění dešťových vod. 

C- E) ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ, PLYNEM A TEPLEM 

Koncepce zásobování elelektrickou energií, plynem a teplem je v řešeném území stabilizována a 
změnou č.2 se nemění. 

F- G) TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE 

Koncepce telekomunikací a radiokomunikací je v řešeném území stabilizována a změnou č.2 se 
nemění. 

H) POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A EL. PŘÍKONU: 

Orientační bilance obytných ploch 

Číslo Funkční využití – plochy bydlení a plochy 
smíšené obytné 

Počet 
bytových 
jednotek 

Počet 
obyvatel 

Potřeba vody Qm 

(m3/d) 

Množství 
odpadních vod 

(m3/d) 

Potřeba plynu 

(m3/h) 

Příkon el. energie 

(kW) 

Z2/1 smíšená obytná - venkovská 2 6 1,08 1,08 4 2,4 

Z2/4 smíšená obytná - venkovská 2 6 1,08 1,08 4 2,4 

I) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Koncepce nakládání s odpady je v řešeném území stabilizována a změnou č.2 se nemění. 
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OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

Koncepce občanského vybavení je v řešeném území stabilizována a změnou č.2 se nemění. 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Koncepce veřejných prostranství je v řešeném území stabilizována. Z důvodu zajištění obsluhy 
přestavbové plochy P12 (SV – plocha smíšená obytná – venkovská) je navržena plocha změny Z11. 

L. 5.  Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro 
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek 
nerostných surovin a podobně 

Koncepce uspořádání krajiny i územní systém ekologické stability jsou v řešeném území stabilizovány 
a změnou č.2 se nemění. 

Koncepce prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrana před povodněni, rekreace, dobývání 
ložisek nerostných surovin a podobně se změnou č.2 nemění. 

L. 6.  Odůvodnění 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)  

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití 
se změnou č.2 nemění. 

 

L. 7.  Odůvodnění 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 

Vzhledem k tomu, že se mění koncepce odkanalizování obce z jednotné na oddílnou jsou navržena 

veřejně prospěšná stavby splaškové kanalizace VT5. Převážná část je nachází navrhované 

kanalizace se nachází na pozemcích obce, proto jsou vymezeny pouze úseky na soukromých 

pozemcích. 

Veřejně prospěšná opatření se změnou č.2 nemění. 

 

L. 8.  Odůvodnění 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 další údaje podle  § 8 katastrálního zákona 

Plochy s možností uplatnění předkupního práva se změnou č.2 nemění. 
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L. 9.  Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 
stavebního zákona 

Nejsou v územním plánu stanovena. Vzhledem k charakteru navrhované změny č.2 není požadováno 
vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

 

L. 10.    Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení 
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

Vymezený koridor územní rezervy R1 pro výstavbu vodní cesty Dunaj – Odra - Labe na jižním okraji 
řešeného území se změnou č.2 nemění. 

L. 11.  Odůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno dohodou o parcelaci 

Nejsou v územním plánu vymezeny. Vzhledem k charakteru navrhované změny Z1/1 není ani ve 
změně č.2 navrženo jejich vymezení. 

 

L. 12.    Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování 
o změnách podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro 
její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti 

V územním plánu v platném znění nejsou vymezeny žádné plochy ve kterých je rozhodování o 
změnách podmíněno zpracováním územní studie. Vzhledem k charakteru navrhované změny č.2 není 
navrženo jejich vymezení. 

 

L. 13.  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  

Nejsou v územním plánu vymezeny. Vzhledem k charakteru navrhované změny č.2 není potřeba je 
vymezit.   

 

L. 14.  Odůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace)  

Není v územním plánu vymezeno. Vzhledem k charakteru navrhované změny č.2 není potřeba je 
vymezit.   

 

L. 15.    Odůvodnění vymezení architektonicky a urbanisticky významných 
staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové 
dokumentace jen autorizovaný architekt 

Nejsou v územním plánu v platném znění vymezeny, protože se v řešeném území takové stavby 
nevyskytují. Změna č.2 je nenavrhuje. 

 

L. 16.    Údaje o počtu listů změny č.2 územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části. 
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Údaj o počtu listů a počtu výkresů se uvádí na základě přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Grafická 
část je daná charakterem dílčí změny.  

Obsah změny č.2 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 

M.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 

Změnou č.2 se vymezují nové zastavitelné plochy a plochy přestavby. Navržená plocha smíšená 
obytná venkovská P12 a P13 účelně využívá zastavěné území. Potřeba nových ploch bydlení je 
vyvolána snahou o stabilizaci obyvatel v obci a reálným nedostatkem stavebních míst. 

Potřeba vymezení ploch výroby a skladování – drobná řemeslná výroba je dána rozvojem a 
prosperitou firmy. Obec má zájem o podporu tvorby nových pracovních příležitostí. 

 


