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1.

Postup při pořízení změny č. 1 ÚP Radonice

Zpráva o uplatňování územního plánu Radonice je zpracována na základě ust. § 55 odst. 1,
zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, za období do roku 2018.
Územní plán Radonic nabyl účinnosti 30. 12. 2011.
Zastupitelstvo obce Radonice rozhodlo dne 24. 7. 2019 o pořízení Změny č. 1 územního plánu
Radonice zkráceným postupem pořizování změny a o obsahu změny usneseními číslo 136/2019 a
137/2019.
Zastupitelstvo obce Radonice dne 24. 7. 2019 usnesením č. 138/2019 určilo pro spolupráci
s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace Radonic zastupitele Jaroslava
Santnera a dále usnesením č 139/2019 schválilo jako pořizovatele Odbor regionálního rozvoje,
územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kadaň.
Návrh Změny č. 1 územního plánu Radonice zpracoval Ing. arch. Ladislav Komrska,
Projektové a inženýrské práce, Mladenovova 3234, 140 00 Praha 4 (č. aut. ČKA 02748) ve smyslu
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti.
O návrhu Změny č. 1 územního plánu Radonice se v souladu s § 52 stavebního zákona
konalo veřejné projednání dne 19. 10. 2021 (oznámení bylo doručeno veřejnou vyhláškou a jednotlivě
byly přizvány dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce dne 17. 9. 2021).
Pořizovatel na základě § 55 odst. 4 stavebního zákona předložil dne 6. 5. 2021 Krajskému
úřadu, odboru územního plánování a stavebního řádu žádost o stanovisko k návrhu Změny č. 1
územního plánu Radonice spolu s návrhem Změny č. 1 územního plánu Radonice, se stanovisky a
námitkami k návrhu Změny č. 1 územního plánu Radonice. Krajský úřad posoudil předložený návrh a
dne 4. 6. 2021 vydal negativní stanovisko s č.j.: KUUK/074815/2021. Návrh Změny č. 1 Radonice byl
na základě negativního stanoviska Krajského úřadu upraven a dne 22. 6. 2021 zaslán k opětovnému
posouzení na základě § 55 odst. 4 stavebního zákona. Dne 30. 6. 2021 bylo pořizovateli doručeno
Krajským úřadem Ústeckého kraje potvrzení o odstranění nedostatků s č. j. KUUK/087860/2021.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Návrhy byly doručeny dotčeným
orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu dne 23. 7. 2021. Dotčený orgán nebo krajský
úřad mohl uplatnit do 30 dnů od obdržení návrhu své stanovisko. Všechna uplatněná stanoviska byla
kladná.
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2.

Výsledek přezkoumání územního plánu

2a)

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

Soulad s Politikou územního rozvoje ČR
Územní plán respektuje Politiku územního rozvoje ČR, schválenou Vládou ČR usnesením č.
929 ze dne 20. 7. 2009, ve znění: - Aktualizace č. 1 schválené Vládou ČR usnesením č. 276 ze dne
15. 4. 2015, - Aktualizace č. 2 schválené Vládou ČR usnesením č. 629 ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 3 schválené Vládou ČR usnesením č. 630 ze dne 2. 9. 2019, a Aktualizace č. 5
schválené Vládou ČR usnesením č. 833 ze dne 17. 8. 2020,
zejména body sledující priority, které jsou pro řešené území podstatné. Priority, které nejsou uvedeny,
nebyly výslovně zohledněny, neboť řešené území nemá předpoklady pro jejich uplatnění.
Ad)
priorit:

Republikové priority
Při řešení návrhu změny č. 1 ÚP Radonice jsou rozhodující zvýrazněné kapitoly republikových

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

Komentář:
Územní plán respektuje urbanistickou strukturu území - historické založení dílčích místních
částí a jejich dosavadní rozvoj - vsazenou do stávajícího geomorfologického profilu a v něm
zachované přírodní entity jako základní hodnoty území.
Tomu odpovídá respektování veškerých limitů, vyplývajících z relevantních zákonů ochrany
přírody a krajiny a vodního zákona. Změna č. 1 ÚP Radonice respektuje stávající rozsah urbanizace
území: dílčí navržené změny pak představují nepodstatné korekce zastavěného území,
Územní plán posiluje definici hodnot řešeného území tam, kde byly pokusy o znehodnocení
původního charakteru území – centrální prostor místní části Vintířov. V případě m.č. Miřetice – ploše
přestavby jejích centrálních ploch opět stanovuje zásady směřující k udržení původního charakteru
zástavby.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

Komentář:
Změna č. 1 ÚP Radonice respektuje stav primárního sektoru a ponechává současný princip
využití zemědělské půdy, lesa i potenciál ložiska stavebního kamene. Změna č. 1 ÚP Radonice
optimalizuje využití zastavěného území a rozvojových ploch, posiluje a preferuje možnost přestavby
zastavěného území.
Další rozvojové plochy jsou pak umístěny do logických – očekávaných posic navazujících na
zastavěné území a uliční (silniční síť).
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích
zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli
území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

Komentář:
Změna č. 1 ÚP Radonice řeší paradoxně podněty vlastníků pozemků a nemovitostí, tato
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jednostranná hlediska jsou však přijata pouze v rozsahu, který neodporuje komplexnímu řešení území
dle platného územního plánu.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných
ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak
řešení problémů v těchto územích.

Komentář:
S ohledem na charakter požadovaných korekcí řešeného území nenavrhuje změna č. 1 ÚP
Radonice nové plochy, které by z principu své funkce generovaly nové pracovní příležitosti.
Základním argumentem je posice obce vůči regionálním sídlům, vůči nim je význam obce – o
navržených změnách nemluvě - ve smyslu této priority minoritní.
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.

Komentář:
Řešené území není z hlediska velikosti a využití natolik významné, aby mělo zásadní vliv na
polycentrický vývoj sídelní struktury, naopak – územní plán prakticky současný stav stabilizuje.
Současný stav urbanizace území z hlediska širších vztahů vykazuje ve spojení se sousedními sídly
polyurbanizované území, které obchází vojenský újezd Hradiště.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora
přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní
půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání
území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Komentář:
Součástí změny č.1 ÚP Radonice je vypuštění původních záměrů v místní části Žďov na
zřízení fotovoltaické elektrárny. Ponechává tak dotřený prostor pro zemědělskou výrobu.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací
činnosti, pokud to je možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a
kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura
2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, nerostného
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a
respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění
ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v
zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací
činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Komentář:
Rozsah změny č. 1 ÚP Radonice je vůči uspořádání krajiny a jejich primárních znaků a
projevů zásadně nekonfliktní. Významné rozvojové plochy jsou určeny pro bydlení, přičemž do krajiny
se projevuje navržený rozvoj místní části Vlkaň. Zmenšení nadregionálního biocentra je vůči jeho
celkové rozloze minoritní – výrazná rozvojová plocha mimo zastavěné území je určena pro technickou
infrastrukturu – stabilizaci stávajících vodních zdrojů – včetně zachování přírodních charakteristik
dotčeného prostoru.
(20a) Vytvářet podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.

Komentář:
Migrační potenciál krajiny není rozsahem změny č. 1 ÚP Radonice. Území nadále umožňuje
prostupnost prostoru lesních masivů a prostupnost nivního prostoru řeky Liboc a připojených
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recipientů. Celý krajinný prostor obce nevykazuje liniové urbánní překážky v změnou č. 1 ÚP
Radonice navrhovaná cyklostezka touto migrační překážkou rovněž není.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů pro různé formy cestovního ruchu (např.
cykloturistiky, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území….

Komentář:
Tato priorita, založená na přírodních hodnotách krajiny (přírodní park Doupovská pahorkatina)
a vzájemného sepjetí historických a kulturních tradic (poutní kaple Panny Marie Pomocné) není
rozsahem změny č. 1 ÚP Radonice dotčen. Posílením potenciálu cestovního ruchu je vymezení
plochy občanského vybavení pro umístění rekreačního zařízení s kapacitou do 25 lůžek – ubytovací
kapacita v řešeném území zcela chybí. Plochy navazuje na vodní nádrž Sedlec a současně na
změnou č. 1 vymezenou cyklostezku do Radonic a dále podél údolní nivy do Vilémova.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné,
umísťovat tato zařízení souběžně.

Komentář:
Územní plán akceptuje stávající dostupnost území vůči regionálním sídlům i vzájemnou
propustnost územím při běžném režimu i v případě dopravních problémů nadřazené silniční sítě. Celé
řešené území se nachází mimo významné komunikační trasy a slouží tedy pouze dostupnosti zdejších
obyvatel. S ohledem na hustotu osídlení je komunikační systém dostačující a vyžaduje pouze
stavebně technické úpravy mimo podrobnost územního plánu.
(24)
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř
rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo
podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva
a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

Komentář:
Posice a význam dopravní infrastruktury zcela odpovídá posici obce v regionu a není změnou
č. 1 ÚP Radonice dotčen.
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu.
Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované
výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný
odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
Komentář:
Tato problematika není v řešeném území zjištěna.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah
případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na
ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro
zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako
alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro
zadržování, vsakování a využívání dešťových vod jako zdroje vody s cílem zmírňování účinků povodní.

Komentář:
Z hlediska jmenovaných rizik představují sídla řešeného území stabilní prostředí, které není
změnou narušeno. Problematika povrchových vod je řešena již platným územním plánem
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prostřednictvím zpřesnění prostoru LAPV. Dílčí vymezení záplavového území Q 100 je akceptováno a
nové zástavba do něj nezasahuje.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

Komentář:
Zcela respektováno, v záplavovém území nejsou změnou č. 1 ÚP Radonice navrženy žádné
zastavitelné plochy ani změny zastavitelných ploch již vymezených.
(27)
Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a
tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní
dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i
infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech
se specifickými geografickými podmínkami.

Komentář:
Řešené území respektuje všechny dopravní a technické vazby na regionální centra s tím, že
současný systém odpovídá současným požadavkům na vzájemné uspořádání sídel v regionu.
Koordinace veřejné infrastruktury není požadována a změnou č. 1 ÚP Radonice ani řešena.
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.

Komentář:
Návrh změny č. 1 ÚP Radonice představuje dílčí korekce urbanizovaného území v rozsahu
odpovídajícím původní urbanistické koncepci včetně zde vymezených kapacit veřejné infrastruktury.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

Komentář:
Platný územní plán Radonice má pro rozhodující rozsah území z hlediska počtu obyvatel
funkční ČOV. Posice navržených změn v ostatních místních částech je řešitelná individuálním
čištěním odpadních vod.
Koncepční řešení vyžaduje navržený rozvoj m. č. Vlkaň. Zde je podmínkou rozvoje komplexní
řešení problematiky čištění odpadních vod v rámci vymezeného rozvojového území.
Zásadní akcent na ochranu povrchových vod je uplatněn v případě zastavitelné plochy OV
Z1/VJ1.

Ad)

Rozvojové oblasti a rozvojové osy:
Řešené území leží mimo rozvojové osy vymezené v PÚR ve znění aktualizace č.1,2,3 a 5.

Ad)

Koridory a plochy technické infrastruktury

Řešené území zasahuje do koridoru pro elektrické stanice 400/110 kV Vítkov a Vernéřov a
koridory pro dvojité vedení 400kV Hradec - Vernéřov, Vernéřov - Vítkov, Vítkov - Přeštice, které jsou
podchyceny v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR.
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E2
Vymezení:
Plochy pro elektrické stanice 400/110 kV Vítkov a Vernéřov a koridory pro dvojité vedení 400 kV Hradec–
Vernéřov, Vernéřov–Vítkov, Vítkov–Přeštice.
Důvody vymezení:
Zabezpečení transformační vazby 400/110 kV Vernéřov a Vítkov a jejich napojení do přenosové soustavy 400 kV
Hradec–Vernéřov, Vernéřov–Vítkov a Vítkov–Přeštice. Součást TEN-E.
Úkoly pro územní plánování:
Upřesnit plochy a koridory pro uskutečnění záměru v navazující územně plánovací dokumentaci formou
umožňující realizaci.
Zodpovídá: Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj

Komentář:
Koridor je ve změně č. 1 ÚP Radonice prověřen a umístěn ve smyslu jeho zpřesnění v ZÚR
Ústeckého kraje.
Ad)

Další úkoly pro územní plánování
Nejsou specifikovány.

Územně analytické podklady Ústeckého kraje – 4. úplná aktualizace – z 26. června 2017
Ze 4. úplné aktualizace ÚAP ÚK a z průběžné aktualizace ÚAP ÚK vyplynuly níže uvedené
požadavky na řešení problémů a změn záměrů vymezených v ZÚR ÚK a dále požadavky na
zapracování nových priorit a záměrů aPÚR v úplném znění, tzn. včetně aktualizace č. 1, 2, 3 a 5:
Zachovat charakter dochovaných typů vesnic, zvýšeně chránit dochované vsi i historická jádra měst.
Nejpřísněji chránit sídla, kde je zachovalý vysoký podíl původních staveb a zároveň nebyly významně narušeny
novou výstavbou. Zvýšenou ochranu si zaslouží zejména vsi Libědice-Brusy a Široké Třebčice, dále Blov,
Brodce, Čejkovice, Černý potok, České Hamry, Dobřenec, Dolní Halže, Domašín, Háj, Klášterecká Jeseň, Krásný
Dvoreček, Lestkov, Louchov, Nové Třebčice, Meziříčí, Miřetice u Vintířova, Mýtinka, Oslovice, Pokutice, Suchý
Důl, Úhošťany, Veliká Ves, Vilémov, Vinaře, Vintířov, Vykmanov, Záhořany a Želina a historická jádra sídel
Loučná, Pětipsy, Poláky, Račetice, Radonice a Rašovice.

Vyhodnocení:
Ad:

obecně:

Zachovat charakter dochovaných typů vesnic, zvýšeně chránit dochované vsi i historická jádra měst.
Nejpřísněji chránit sídla, kde je zachovalý vysoký podíl původních staveb a zároveň nebyly významně narušeny
novou výstavbou.

Komentář:
Vlivem dlouhodobé stavební uzávěry došlo k postupné až původní destrukci původní zástavby
a současný stav zástavby tak vykazuje významné proluky zastavěného území. V m.č. Kojetín byl takto
odstraněn těžiště zástavby i kostel.
Pokud má územní plán nastavit podmínky potřebné pro charakter zástavby, tak
prostřednictvím definice hodnoty území a způsobu její ochrany. V rámci změny č. 1 ÚP Radonice jsou
takto dotčeny jádrové plochy místních částí Vintířov a Miřetice.
Zadání změny č. 1 ÚP v případě jádrových ploch Vintířova reaguje na pokus umístit do
volných pozemků zcela nevhodné řešení izolovaných rodinných domů a vymezuje na dotčený prostor
účinnou prostorovou ochranu.
Ad adresně:
Nejpřísněji chránit sídla, kde je zachovalý vysoký podíl původních staveb a zároveň nebyly významně
narušeny novou výstavbou. Zvýšenou ochranu si zaslouží zejména:
Historická jádra sídel: Radonice
Miřetice u Vintířova

Komentář:
v případě Radonic nejsou jádrové plochy touto změnou ÚP dotčeny, ostatní místní části jsou
v principu hodnot chráněny stávajícím územním plánem. .
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V případě m. č. Miřetice umožňuje změna č. 1 ÚP Radonice dostavbu chybějící části
(chybějících staveb) jižního průčelí návsi. Zde jsou výrokovou částí změny ÚP podmínky zástavby
jednoznačně definovány.
T/1 koncentrovaná ložiska kaolínu, územní regulace těžby, ochrana ŽP, krajinného rázu a potřeb
územního rozvoje obcí, který upozorňuje na výsek z území Podbořanska a Kadaňska, který se vyznačuje velkou
koncentrací ložisek Kaolínu. V několika z nich probíhá v současnosti těžba. Další vývoj využívání této suroviny
vyžaduje zohledňovat potřeby ochrany životního prostředí, krajinného rázu a respektování potřeb územního
rozvoje obcí.
T/2, koncentrovaná rezervní ložiska stavebního kamene, střety s ochranou přírody a krajiny, VVP
Hradiště, který upozorňuje na výsek z území Kadaňska, který se vyznačuje velkou koncentrací ložisek stavebního
kamene. Těžba stávajících ložisek se chýlí k závěru, lze předpokládat zvyšující se tlak na přípravu nové otvírky;,
mj. i vzhledem k tomu, že celá oblast Chomutovska a Lounská je deficitní pokud se týká této suroviny. Další vývoj
využívání této suroviny musí zohledňovat potřeby ochrany životního prostředí, krajinného rázu a respektování
potřeb územního rozvoje obcí.

Komentář:
V řešeném území jsou převzata ložiska nerostných surovin a jejich ložisková ochrana dle ÚAP
ORP Kadaň (aktualizace 2020). Změnou č. 1 ÚP Radonice nejsou ložiska ani jejich ochrana dotčeny.

ZÚR Ústeckého kraje
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Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) byly vydány dne 05. 10. 2011
usnesením zastupitelstva kraje 23/25Z/2011 ze dne 07. 9. 2011 a nabyly účinnosti 20. 10. 2011.
Dne 20. 5. 2017 nabyla účinnosti 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
(1aZÚR ÚK) vydaná formou opatření obecné povahy na základě usnesení č. 022/4Z/2017 ze dne 24.
4. 2017.
Dne 17. 2. 2019 nabyla účinnosti 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
(3aZÚR ÚK) vydaná formou opatření obecné povahy na základě usnesení č. 008/17Z/2019 ze dne 28.
1. 2019.
Dne 6. 8. 2020 nabyla účinnosti 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
(2aZÚR ÚK) vydaná formou opatření obecné povahy na základě usnesení č. 025/30Z/2020 ze dne 22.
6. 2020.
Vyhodnocení ZÚR ÚK:
1. Stanovení priorit územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje
území
[2] Základní priority
(1) Vytvářet nástroji územního plánování na území kraje předpoklady pro vyvážený vztah mezi třemi
pilíři udržitelného rozvoje: požadovaný směr hospodářského rozvoje, úroveň životního prostředí
srovnatelná s jinými částmi ČR a standardy EU a zlepšení parametrů sociální soudržnosti obyvatel
kraje.
Komentář:
Změna č. 1 reaguje na změny v území, potřebné pro další rozvoj obce a současně – po
prověření požadavků- vychází v odůvodněných případech vstříc podnětům fyzických a právnických
osob, majitelů pozemků a nemovitostí. Jednotlivé změny přibližují řešené území prioritě (1) ZÚR.
Vymezuje plochy pro bydlení, přičemž novostavby nepochybně naplňují současný standard
novostaveb. Vymezuje koridory cyklostezek jako soudobého prostředku komunikace a poznání
obyvatel řešeného území a prohloubení jejich identity s krajinou. Změnou využití zastavěného území
pak změna ÚP přibližuje očekávanou životní úroveň obyvatel dle jejich představ a požadavků.
2) Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat meze
únosnosti území (tj. podmínky udržitelného rozvoje), způsobovat jeho poškození a nebo bránit rozvoji
jiných žádoucích forem využití území.
Komentář:
Změna č. 1 ÚP Radonice přibližuje využití zastavěného území původnímu rozměru urbanizace
jednotlivých sídel a v odůvodněných případech umožňuje jeho intenzivní využití Rozsah změny č. 1
ÚP Radonice nepředstavuje riziko expanse mimo zastavěné území či jiné formy využití, jejichž
naplněním by mohlo dojít k poškození sídel či krajiny a k rozvoji nežádoucích forem využití území.
Zemědělský areál v m. č. Žďov se navrací k původnímu záměru. Umístění plochy občanského
vybavení pro pension v m. č. Sedlec je nastaven velmi obezřetně a to jak ve vztahu k uplatnění sídel v
krajině, tak i předpokládané kapacitě a následné exposice přírodních hodnot krajiny
[3] Životní prostředí
(3) Dosáhnout zásadního ozdravění a markantně viditelného zlepšení životního prostředí, a to jak ve
volné krajině, tak uvnitř sídel; jako nutné podmínky pro dosažení všech ostatních cílů zajištění
udržitelného rozvoje území (zejména transformace ekonomické struktury, stabilita osídlení,
rehabilitace tradičního lázeňství, rozvoj cestovního ruchu a další).
Komentář:
Změna č. 1 ÚP Radonice z této priority čerpá odůvodnění sledující stabilitu osídlení a rozvoj
cestovního ruchu. Stabilizace osídlení nabízí vyšší míru využití zastavěného území (Miřetice, Kojetín,
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Žďov, Vlkaň) a vytváří podmínky pro rozvoj pohybové složky cestovního ruchu prostřednictvím
koridorů cyklostezek, které umožní novou kvalitu prostupnosti území v návaznosti na cyklostezku
„Doupovská“ (trasa č. 35) Měděnec - Kadaň - Rokle - Podbořanský Rohozec – Chyše dle ZÚR.
Možnost hromadné rekreace na ploše občanského vybavení v m. č. Sedlec nabídne tolik potřebnou
kvalitu ubytování ve spojení se zachovanou resp. nedotčenou krajinu Doupovských hor.
(4) Pokračovat v trendu nápravy v minulosti poškozených a narušených složek životního prostředí
(voda, půda, ovzduší, ekosystémy) a odstraňování starých ekologických zátěží Ústeckého kraje
zejména v Severočeské hnědouhelné pánvi, v Krušných horách a v narušených partiích ostatních
částí Ústeckého kraje. Zlepšení stavu složek životního prostředí v uvedených částech území
považovat za prvořadý veřejný zájem.
Komentář:
Řešené území obce Radonice je ojediněle stabilní ve vztahu k poškozeným složkám životního
prostředí. Nepřipouští v tomto smyslu žádné další aktivity, které by tuto kvalitu zvrátily. Z hlediska
ekologických zátěží jsou sledovány zanikající zemědělské areály, ten v Radechově je zčásti navržen
na změnu využití území, ve Žďově je pak odstraněna možnost umístění fotovoltaické elektrárny a
nastavena možnost obnovy jeho původního určení.
(5) Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné přírodní hodnoty zvláště chráněných území
(NP, CHKO, MZCHÚ), soustavy chráněných území NATURA 2000 (EVL a PO), obecně chráněných
území (PPk, VKP, ÚSES) a území významná z hlediska migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící
živočichy.
Komentář:
Poměr sídlo – krajina je významně příznivý pro zachování přírodních forem včetně
respektování jejich zákonné ochrany z hlediska NATURA (EVP a PO), přírodního parku Doupovská
pahorkatina a dalších přírodních hodnot.
(6) Revitalizovat úseky vodních toků, které byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem
výroby, nebo urbanizačním procesem necitlivě upravené, přeložené nebo zatrubněné. Dosáhnout
výrazného zlepšení kvality vody v tocích nepříznivě ovlivněných těžebními činnostmi a zejména
chemickou a ostatní průmyslovou výrobou.
Komentář:
Kvalita povrchových a podzemních vod – Liboce a jejich přítoků – je jednoznačnou hodnotou
řešeného území a není změnou č. 1 ÚP Radonice dotčena. S vědomím řečené kvality obec hledá
vlastní zdroje vody a změnou č. 1 ÚP vymezuje jejich potřebné posice v krajině.
(7) Územně plánovacími nástroji přispět k řešení problémů v oblastech s překročenými imisními limity
znečišťujících látek (zejm. vlivem těžby surovin, energetické a průmyslové výroby) a v území
zasažených zejména hlukem zejména z dopravy (dálniční a silniční, částečně i železniční doprava).
Komentář:
Řešené území není těmito faktory dotčeno, plochy těžby ani další zdroje atakující imisní limity
(hodnoty) znečištění ovzduší se nevyskytují.
(7a) Předcházet střetům vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a
prostorového uspořádání území, zejména chránit obytná a rekreační území a zvláště chráněná území
před negativními vlivy z koncentrovaných výrobních činností a dopravy.
Komentář:
V řešeném území se koncentrované formy výroby a dopravy nevyskytují. Sídelní a rekreační
funkce tak nejsou v tomto smyslu ohroženy.
(7b) V oblasti odpadového hospodářství upřednostňovat třídění a separaci odpadů před
skládkováním, zároveň optimalizovat nakládání s biologicky rozložitelnými odpady s důrazem na
kvalitu jejich odděleného sběru.
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Komentář:
V řešeném území se zdroje odpadů s výjimkou komunálního a bio odpadu nevyskytují.
Citované odpady pak obec likviduje standardním a bezproblémovým způsobem.
[4] Hospodářský rozvoj
(8) Vytvářet územně plánovací podmínky pro transformaci ekonomické struktury, zejména v
hospodářsky problémových regionech, charakterizované větší odvětvovou rozmanitostí a zvýšeným
podílem progresivních výrob a služeb odpovídající současným ekonomickým a technologickým
trendům.
Komentář:
S ohledem na striktní rozsah změny č. 1 ÚP Radonice není tato priorita zapracována.
Nicméně v území se ekonomické struktury, vyžadující transformaci ve smyslu této priority ZÚR ÚK
nevyskytují.
(9) Nepřipustit na území kraje extenzivní jednostranný rozvoj palivoenergetického komplexu a těžkého
průmyslu, respektovat územně ekologické limity těžby hnědého uhlí (ÚEL) stanovené usnesením
vlády ČR č.331/1991 a č.444/1991, včetně usnesení vlády ČR č. 827/2015.
Komentář:
Posice řešeného území nemá vazbu na tuto prioritu ZÚR ÚK.
(10) Těžbu nerostných surovin v Ústeckém kraji, na jehož území se vyskytují z celostátního hlediska
významné palivoenergetické a další surovinové zdroje, podřídit dosahování přijatelné meze únosnosti
zatížení krajiny, snižovat celkovou zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky více ložisek současně v
území s jejich koncentrovaným výskytem. Vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR Ústeckého kraje
a v navazujících územně plánovacích dokumentacích obcí a jejich částí není taxativním důvodem pro
případné neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin. Při těžbě musí být v maximálně možné
míře respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V případě omezení funkce ÚSES v
důsledku těžby budou v dokumentacích Povolení k hornické činnosti a Plán dobývání navržena
rekultivační opatření dle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody.
Komentář:
Posice řešeného území nemá vazbu na tuto prioritu ZÚR ÚK.
11) Podporovat revitalizaci velkého množství nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a
ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného původu (typu brownfield), s cílem dodržet
funkční a urbanistickou celistvost sídel a šetřit nezastavěné území, kvalitní zemědělskou půdu.
Komentář:
Změnu č. 1 ÚP Radonice zasahuje do 2 lokality typu „brownfields“ a to v m. č. Radechov a
Žďov. V obou případech jsou plochy zaniklé zemědělské prvovýroby nadále určeny pro tento účel, v
Radechově byl areál zmenšen vymezením plochy přestavby na bydlení, avšak při zachování
dostatečné zbytkové plochy pro obnovu zemědělské prvovýroby na zastavěném území. V m. č. Žďov
byla z areálu zemědělské prvovýroby „odejmuta“ jeho využití pro fotovoltaickou elektrárnu a areál je
nadále určen pro potřeby zemědělské prvovýroby. Nové plochy výroby změna č. 1 ÚP Radonice
nevymezuje.
(12) Využít pro rozvojové záměry územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách a kriticky
posuzovat a usměrňovat další rozvojové záměry ekonomických aktivit na volných plochách mimo již
zastavěná území.
Komentář:
Viz priorita č. 11 – rozsahem změny č. 1 ÚP Radonice nejsou nové rozvojové záměry
požadovány ani uplatněny mimo zastavěné území.
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(13) V souladu s platnými legislativními postupy usilovat o redukci rozsáhlých omezení územního
rozvoje kraje vyplývající z vyhlášených dobývacích prostorů (DP) a chráněných ložiskových území
(CHLÚ).
Komentář:
V řešeném území jsou evidována ložiska stavebního kamene a uplatněna jejich ložisková
ochrana. Využití ložisek bude vždy konfliktní ve vztahu k nadřazené ochraně životního prostředí.
Rozsah změny č. 1 ÚP Radonice v tomto smyslu současný stav nemění. Jedná se o lokální ložiska,
tedy mimo pojem „rozsáhlá omezení“ dle této priority ZÚR.
Vymezená ložisková ochrana rovněž území obce Radonice nikterak neomezuje.
(14) Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území při zachování ekologických
funkcí krajiny, minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších zemědělských půd, podporovat ozdravná
opatření – ochrana proti erozním účinkům vody, větru, přípravu a realizaci ÚSES, zamezit zbytečné
fragmentaci zemědělských území, obnovit péči o dlouhodobě nevyužívaná území, vymezovat území
vhodná pro pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro energetické účely aj.
Komentář:
Změna č. 1 ÚP Radonice je minoritní vůči existující vysoké stabilitě ekologických funkcí krajiny.
Stabilitou vyjadřujeme vysokou odolnost krajiny vůči účinkům vodní či větrné eroze. Podstatou
současné odolnosti je zachování přirozené fragmentace zemědělské půdy, přirozený průběh vodních
toků a jejich břehové zeleně a převládající podíl trvalých travních ploch. Dílčí projevy sukcese jsou
akceptovatelné a posilují biodiverzitu území.
Zábor půdy ve vysoké třídě ochrany přesto změna č. 1 ÚP Radonice obsahuje prostřednictvím
vymezené zastavitelné plochy Z1/VN1. Tento záměr je řádně odůvodněn.
[5] Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti
(15) Ve vymezených rozvojových oblastech využívat předpoklady pro progresivní vývoj území,
zajišťovat územně plánovací přípravu pro odpovídající technickou, dopravní infrastrukturu (s důrazem
na rozšiřování sítě hromadné dopravy a integrovaných systémů veřejné dopravy) a občanskou
vybavenost. Územní rozvoj hospodářských a sociálních funkcí provázat s ochranou krajinných,
přírodních a kulturních hodnot. Využívat rozvojových vlastností těchto území ve prospěch okolních
navazujících území.
Komentář:
Území obce Radonice je součástí specifické oblasti nadmístního významu NSOB4 –
PĚTIPESKO. Požadavky jsou vyhodnoceny v komentáři příslušné kapitol (3) ZÚR.
Změna č. 1 ÚP Radonice není komplexním řešením, přesto zavádí systémová opatření z hlediska
prostupnosti a dostupnosti krajiny (koridory cyklostezek, účelových komunikací) a z hlediska technické
infrastruktury (zajištění lokálních vodních zdrojů).
Území je napojeno na region silnicemi III. třídy a regionální železniční tratí (v současnosti bez
pravidelné osobní dopravy). Vůči uspořádání jednotlivých sídel nebyly zjištěny žádné požadavky na
změnu tohoto systému.
Občanská vybavenost je v Radonicích na základní úrovni potřeb obyvatel. Změna č. 1 ÚP
Radonice vymezuje posici areálu, vhodnou pro umístění turistické základny a ubytování
odpovídajícího soudobým požadavkům.
(16) Ve vymezených rozvojových osách kraje využívat předpokladů pro územní rozvoj těchto koridorů,
založených zejména na jejich výhodné dopravní dostupnosti. Rozvojových vlastností těchto území
využít pro šíření progresivního vývoje na území celého kraje. Současně koncentrací aktivit do těchto
koridorů šetřit nezastavěné území ve volné krajině.
Komentář:
Řešené území není součástí koridorů nadmístního významu.
(17) Ve stanovených specifických oblastech kraje podporovat řešení jejich územních problémů,
prosazovat formy územního, hospodářského a sociální rozvoje vyhovující potřebám těchto území,
zvláštní pozornost při tom věnovat ochraně a revitalizaci přírodních, krajinářských a kulturních hodnot.
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Komentář:
Změna č. 1 ÚP Radonice odpovídá této prioritě. Je souborem dílčích korekcí území, které řeší územní
problémy fyzických a právnických osob a koriguje v tomto smyslu územní rozvoj. V případě zásahu do
jádrových částí sídel je zdůrazněn požadavek na slučitelnost konkrétních změn s historickými a
architektonickými znaky, které vytvářejí identitu – osobitost dotčeného území. Revitalizace krajiny
nebyla v rozsahu změny č. 1 ÚP Radonice potřebná – území nadále vykazuje vysokou míru
ekologické stability a veškeré přírodní hodnoty jsou v této míře zachovány.
Řešené území vyžaduje posílení sociodemografického pilíře. Rozsah změny č. 1 neřeší tuto
problematiku komplexně, nicméně požadavkem na kvalitu prostředí zvyšuje míru identity obyvatelstva
a vytváří vhodné podmínky na kvalitu života.
(18) Trvale vyhodnocovat míru rovnováhy socioekonomického a demografického vývoje v dílčích
územích kraje, předcházet prohlubování nežádoucích regionálních rozdílů a eventuálnímu vzniku
dalších problémových částí kraje, vyhledávat a uplatňovat územně plánovací nástroje na podporu
rozvoje těchto území, předcházet vzniku prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální
soudržnost.
Komentář:
Obec Radonice je specifickým územím tzv. vnitřní periferie státu. Při postupném posílení
sociodemografického pilíře – viz dále ve vyhodnocení priorit – lze dosáhnou cílové kvality území
srovnatelného minimálně s průměrem ČR a rovnováhy pilířů územního plánování.
[6] Dopravní a technická infrastruktura
(19) Zajistit na úseku dopravní infrastruktury podmínky pro zlepšení vnitřní provázanosti a funkčnosti
soustavy osídlení Ústeckého kraje (zejména dostavbou dálnic D6 a D7, úseků silnice I/13, přestavbou
silnice I/27, modernizací a optimalizací hlavních železničních tratí, vymezením koridoru Labské vodní
cesty mezinárodního významu aj.).
(19a) Vytvářet územní podmínky pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční
dopravy na obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání území,
zejména návrhem ploch pro bydlení v dostatečném odstupu od dopravně zatížených silnic a železnic,
návrhem obchvatů a přeložek mimo intenzivně obydlená území anebo návrhem dalších vhodných
stavebně technických, provozních či organizačních opatření. Obchvaty a přeložky budou zároveň
řešeny takovým způsobem, aby byl účinným způsobem minimalizován vliv na přírodní prostředí a
krajinu, a to zejména ve zvláště chráněných územích.
Komentář:
Vyhodnocení priorit (19) a (19a):
Řešené území obce Radonice se nachází mimo záměry, sledující provázanost funkční
soustavy osídlení Ústeckého kraje. Silnice řešeného území jsou III. třídy, vznikly a dosud jsou určeny
na vzájemné propojení měst a obcí řešeného a navazujícího území.
(20) Zlepšovat dostupnost krajského města Ústí nad Labem ze všech částí kraje při zdůraznění
významu veřejné dopravy.
Komentář:
Řešené území se nachází na samém okraji Ústeckého kraje a připojeno je sítí silnic III. třídy. Území
není z hlediska dopravy transitní a neprocházejí jím stávající ani plánované dopravní trasy.
Řešeným územím nadále prochází železniční trať Kadaň – Kadaňský Rohozec – VVP Hradiště, v
současnosti bez pravidelné dopravy. Ve smyslu této priority je soustava plocha železničních staveb
dále zachována. Využitelnost původních drážních je rozšířena ve změně č.1 ÚP Radonice
regulativem, který umožňuje intenzivní využití vhodných budov pro bydlení.
(21) Zajistit modernizaci a dostavbu dopravní infrastruktury pro kvalitní napojení okrajových částí kraje
(zejména oblasti Krušných hor, Šluknovska a podhůří Doupovských hor).
Komentář:
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Rozsah změny č. 1 ÚP Radonice silniční síť nijak neomezuje. Požadavek regulativu však není vůči
řešenému území relevantní: směrové vedení stávající silniční sítě nevykazuje zásadní překážky
dopravně technického charakteru a ÚP Radonice ani změna č. 1 ÚP Radonice směrové úpravy
silniční sítě neobsahuje.
(22) Zkvalitnit vazby Ústeckého kraje k okolním krajům na úseku dopravy a technické infrastruktury
(zejména ve vztazích oblastí Děčínsko – Liberecko, Šluknovsko – Liberecko, Chomutovsko –
Karlovarsko, Podbořansko – severní Plzeňsko).
Komentář:
Mimo správní jednotky Ústeckého kraje navazuje řešené území na vojenský újezd Hradiště se
zachovanými fragmenty původního (civilního) napojení již zaniklé sídlení struktury. Tyto fragmenty
jsou zachovány, další záměry vůči VÚ Hradiště nejsou požadovány. Připojení Karlovarského kraje je
tedy úkolem pro jiné (navazující ) územní jednotky mimo VÚ Hradiště.
(23) Zlepšit přeshraniční vazby Ústeckého kraje se SRN na úseku dopravy, technické infrastruktury (v
příhraničních oblastech Krušných hor, Labských pískovců, Šluknovského výběžku a v aglomeračních
vztazích Teplice, Ústí nad Labem – Dresden a Chomutov, Most – Chemnitz, Zwickau).
Komentář:
Posice řešeného území nemá vazbu na tuto prioritu ZÚR ÚK.
(24) Podporovat záměr na vybudování zařízení typu – Veřejný terminál a přístav s vazbou na
logistické centrum (VTP) na území měst Děčín, Lovosice, Ústí nad Labem a přilehlých obcí, který
zahrnuje rozvoj dopravního terminálu a veřejného přístavu s propojením dálniční, silniční, železniční a
vodní dopravy. Vybudování veřejného terminálu a přístavu s vazbou na logistické centrum (VTP) na
území měst Děčín, Lovosice, Ústí nad Labem a přilehlých obcí je nezbytné podmínit minimalizováním
vlivů na soustavu lokalit Natura 2000, přírodní složky prostředí vázané na tok a údolní nivu Labe a
krajinný ráz údolí Labe.
Komentář:
Posice řešeného území nemá vazbu na tuto prioritu ZÚR ÚK.
(25) Respektovat rozvojové záměry na modernizaci a dostavbu tepelných elektráren na území kraje,
bez překročení jejich souhrnné stávající výkonové kapacity.
Komentář:
Posice řešeného území nemá vazbu na tuto prioritu ZÚR ÚK.
(26) Podpořit kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ve stávajících a nových zdrojích, stabilizovat
provozované systémy centrálního zásobování teplem a podpořit jejich účelné rozšiřování.
Komentář:
Řešené území je izolované od koncentrovaných urbanizovaných ploch a neobsahuje potřebný
potenciál pro přivedení dálkových zdrojů tepla. Koncepce ÚP Radonice s tímto řešením neuvažuje. V
Radonicích se nacházejí bytové domy, napájené centrální přípravou tepla a TUV. Napojení tohoto
zdroje na regionální energetické zdroje a trasy je neekonomické.
(27) Zajistit cestou modernizace a v nezbytném rozsahu i dostavbou přenosové energetické soustavy
a produktovodů spolehlivost a dostatečnou kapacitnost energetických dodávek v rámci kraje,
zprostředkovaně i v rámci ČR.
Komentář:
Ano, změna č. 1 ÚP Radonice zpřesňuje původní koridor územní rezervy pro vedení VVN
trasy elektro Hýskov – Hradec do návrhového koridoru. Do OP přenosových tras nejsou umístěny
změnou č. 1 ÚP Radonice žádné záměry.
(28) Vytvořit územně plánovací předpoklady pro zajištění bezpečné a dostatečné dodávky
elektrického výkonu do prostoru Šluknovského výběžku.
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Komentář:
Posice řešeného území nemá vazbu na tuto prioritu ZÚR ÚK.
(29) Podpořit racionální a udržitelný rozvoj obnovitelných energetických zdrojů, územně regulovat
záměry na výstavbu velkých větrných elektráren s ohledem na eliminaci rizik poškození krajinného
rázu a ohrožení rozvoje jiných žádoucích forem využití území (zejména oblast Krušných hor).
Komentář:
Rozsah ani řešení změny č. 1 nevytváří podmínky pro umístění větrných elektráren a ani
dalších energetických zařízení – včetně biomasy a rychle rostoucích dřevin. Naopak v m. č. Žďov
vypouštíme záměr na umístění fotovoltaické elektrárny. Řešené území je jedinečné a přírodní – v
budoucnu i sídlení – struktura vysoce převyšuje krátkodobé – a komerční – cíle na instalaci a provoz
obnovitelných energetických zdrojů.
(30) V dílčích zejména některých venkovských částech kraje bez dostatečných místních zdrojů vody
(Lounsko, Šluknovsko, horské části kraje), řešit problémy zásobování vodou napojením na
vodárenskou soustavu zásobování pitnou vodou.
Komentář:
Změna č. 1 ÚP Radonice postupuje přesně opačně. S vědomím kvalitních zdrojů vody
vymezuje jejich posice s cílem zásobování území vodou z místních zdrojů.
(31) Územně plánovacími nástroji vytvářet předpoklady pro modernizaci stávajících systémů odvádění
a čištění odpadních vod a pro dořešení této problematiky v menších sídlech (do 2000 EO) ve
venkovském prostoru.
Komentář:
Změna č. 1 rozšiřuje stávající sídelní strukturu – koncepce ÚP z hlediska vybavení obce a
dalších místních částí lokálním čištěním odpadních vod se nemění.
(32) Vytvářet podmínky pro dostupnost služeb spojů a telekomunikací podle potřeb jednotlivých částí
kraje.
Komentář:
ÚP Radonice ani změna č. 1 ÚP nemění stávající uspořádání obce vůči této prioritě.
(33) Ve všech výše uvedených bodech (19 až 32) musí být územně technické řešení návrhů na rozvoj
dopravní a technické infrastruktury provázáno s citlivostí řešení vůči přírodě, snahou zachovávat
přírodní biodiversitu a s ochranou hodnotné zemědělské půdy. Řešením jednotlivých záměrů a jejich
územní koordinací je třeba zamezovat zbytečné fragmentaci krajiny. V případě existence variant nebo
alternativ řešení a změn pokládat za kritéria vhodného výběru: dopravní a technickou účinnost
záměrů, míru citlivosti řešení vůči ochraně životního prostředí, přírodních, kulturních a civilizačních
územních hodnot a respektování cílových charakteristik vymezených krajinných celků.
Komentář:
ÚP Radonice prostřednictvím změny č. 1 systém dopravní infrastruktury nemění.
Změna č. 1 ÚP Radonice mění koridor územní rezervy na návrhový koridor pro umístění
dvojitého vedení 400kV Hradec - Vernéřov, Vernéřov - Vítkov, Vítkov – Přeštice. Trasa koridoru je
stanovena výkresem „č. 2 – Výkres ploch a koridorů včetně ÚSES“ ZÚR ÚK a je převzata ve
stanoveném směru a šířce. Při zapracování trasy a šířky koridoru je zohledněna skutečnost, že tato
trasa je souběžná se stávajícím vedením VVN elektro. Negativní vliv trasy na krajinný ráz je tímto
maximálně snížen. Stávající trasa a její rozšíření včetně koridoru tak představuje nejmenší zatížení
krajiny ve smyslu priority č. 33
[7] Sídelní soustava a rekreace
(34) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní soustavy, pro kraj typické kooperativní vztahy mezi
jednotlivými sídly a racionální střediskové uspořádání sídelní soustavy, současně respektovat a
kultivovat specifickou tvářnost každého sídla včetně zřetele k zachování prostorové oddělenosti sídel s
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ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství
mezi urbánními a venkovskými oblastmi.
Komentář:
Obec Radonice je typickým představitelem této sídelní soustavy. Obsahuje přirozené centrum
(Radonice) a další místní části, dopravně i společensky na Radonice navázané. Územní plán
Radonice vymezuje přitom každé původní sídlo řešeného území jako svébytný urbanistický prostor při
respektování hierarchie uspořádání vnitřního prostředí. Změna č. 1 ÚP Radonice tuto koncepci zcela
respektuje, umožňuje rozvoj vybraných částí sídel a to při zachování obojího – přirozeného centra
Radonic a osobitosti jednotlivých sídel.
Rozsah změny č. 1 ÚP Radonice je striktně vymezen a nastavené vazby vůči obcím a dalším sídlům
sousedních územních jednotek neovlivňuje a nemění.
(34a) Vytvářet územní podmínky pro prostorově, provozně, funkčně a časově koordinovaný rozvoj
území kraje, zejména využitím nástrojů stanovení pořadí změn v území a podmíněnosti rozvoje území
realizací veřejné infastruktury pro zajištění obsluhy území.
Komentář:
Požadavky pro prostorově, provozně, funkčně a časově koordinovaný rozvoj území kraje
nejsou pro řešené území požadovány. Úroveň veřejné infrastruktury se nemění a podmíněnost
rozvoje území nástrojem pořadí změn v území není stanovena ani požadována. Změna č. 1 ÚP
Radonice v tomto smyslu takto nastavené vztahy nemění.
(35) V příhraničních prostorech ČR/SRN podporovat vzájemně výhodnou kooperaci a provázanost
sídelních soustav a rekreačních areálů.
Komentář:
Posice řešeného území nemá vazbu na tuto prioritu ZÚR ÚK.
(36) Podporovat rychlý a efektivní postup rekultivace a revitalizace území s ukončenou těžbou
hnědého uhlí, se zaměřením na vznik plnohodnotné polyfunkční příměstské krajiny se zdůrazněním
složky rekreace, odpovídající specifickým vlastnostem a předpokladům konkrétních území.
Komentář:
Posice řešeného území nemá vazbu na tuto prioritu ZÚR ÚK.
(37) Podporovat významné projekty cestovního ruchu, rekreace a lázeňství v souladu s možnostmi a
limity konkrétních území, podporovat rozvoj těchto zařízení v málo využívaných vhodných lokalitách.
Komentář:
Součástí změny č. 1 ÚP Radonice je plocha občanského vybavení, určená pro umístění
turistické základny v atraktivním prostředí m. č. Sedlec a to včetně koridoru cyklostezky, kterým může
být tato plocha napojena na místní a regionální systém cyklostezek a cyklotras..
(38) Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítě cyklostezek a turistických cest s
vhodným doplněním doprovodné zeleně na území kraje s návazností na vznikající republikovou a
evropskou síť těchto zařízení.
Komentář:
Změna č. 1 ÚP Radonice vybavuje řešené území koridory cyklotras, které propojí jednotlivá
sídla řešeného území s možným přesahem do sousedních územních jednotek. Tyto koridory navazují
na stávající systém cyklostezek vymezených ÚP Radonice.
(38a) Chránit území Krušných hor jako území s významným potenciálem pro rozvoj rekreace a
cestovního ruchu a minimalizovat rozsah činností, které by mohly jeho rekreační charakter narušit.
Komentář: Posice řešeného území nemá vazbu na tuto prioritu ZÚR ÚK.
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[8] Sociální soudržnost obyvatel
(39) Územně plánovacími nástroji podpořit rozvoj a kultivaci lidských zdrojů, rozvoj vzdělanosti
obyvatel kraje, posilovat předpoklady k udržení a získávání kvalifikovaných pracovních sil s orientací
na perspektivní obory ekonomiky.
Komentář:
Rozsah změny č. 1 ÚP Radonice je striktně vymezen na dílčí změny – záměry obce a podněty
fyzických a právnických osob. Charakter těchto změn tuto prioritu nepopírá ani nepodporuje
konkrétními výstupy.
(40) Přispět vytvářením územně plánovacích předpokladů k řešení problematiky zhoršených
sociálních podmínek kraje, zhoršených parametrů zdravotního stavu obyvatel, vysoké míry
nezaměstnanosti, problematiky skupin obyvatel sociálně slabých, ohrožených společenským
vyloučením
Komentář:
Obec Radonice je součástí území s vysokou kvalitou přírodních složek. Po odeznění kritických
imisních hodnot ovzduší poskytuje v současnosti a do budoucnosti prostředí neohrožující zdravotní
stav obyvatel.
S ohledem na posici v regionu, kdy je řešené území na rozhraní krajů a mimo hlavní dopravní
trasy, je území citlivé a náchylné na problematiku nezaměstnanosti a koncentraci obyvatel sociálně
slabých, ohrožených společenským vyloučením. Změna č. 1 ÚP Radonice proto vymezuje dílčí změny
dle podnětu fyzických a právnických osob a vychází záměrům, které jsou z dalších hledisek a zásad
územního plánování akceptovatelně vstříc. Nepřímo tak posiluje rozvoj území, posiluje uspořádání
jednotlivých částí, chrání urbanistické hodnoty (Vintířov) a rozvíjí veřejnou infrastrukturu.
S ohledem na striktní rozsah změny č. 1 ÚP Radonice nevytváří nové zdroje pracovních sil
prostřednictvím ploch výroby. Řešené území je nicméně v dostupné vzdálenosti od koncentrovaných v
průmyslových zón Kadaně, Klášterce nad Ohří a zóny Triangl. Posice a vybavení těchto zón nabízí
zájemcům o zaměstnání nadále potřebné uplatnění.
(41) Podporovat péči o typické či výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje,
které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují sociální
soudržnost obyvatel kraje a prestiž kraje.
Komentář:
Péče o typické či výjimečně přírodní, kulturní a civilizační hodnoty je obecným principem ÚP
Radonice i této změny č. 1, ve které jsou navrženy plochy přestavby v jádrových plochách místních
částí Miřetice, Vintířov, Kojetín a to vždy za podmínky slučitelnosti s charakterem původních staveb a
prostředí jako celku.
Změna č. 1 ÚP Radonice rovněž reaguje na podnět vlastníka zámku a rozlehlého parku m. č.
Vintířov a vytváří předpoklady na ochranu a stabilizaci tohoto prostoru.
(42) Věnovat pozornost důsledkům změn věkové struktury obyvatel kraje, které se promítnou do
měnících se nároků na technickou a dopravní infrastrukturu, občanskou vybavenost nadmístního
významu.
Komentář:
Obec Radonice není součástí koncentrované zástavby s velkými sídlištními celky a v minulosti
zde nebyly skokové změny v počtu a struktuře obyvatel (tehdy) vázané na rozvoj palivoenergetického
komplexu. Struktura obyvatel obce tak je ve své podstatě standardní a věkové složení obyvatelstva
tak sleduje celostátní – nikoli pro Ústecký kraj charakteristické - trend.
Z hlediska technické a dopravní infrastruktury posiluje změna č. 1 ÚP Radonice využití místní
zdrojů vody, propojuje území koridory cyklostezek a jednoznačně tak vybavuje území ve prospěch
jejich obyvatel.
Velikost obce a striktní rozsah změny č. 1 ÚP Radonice nemění a nezasahuje do dostupnosti
a struktury vybavenosti nadmístního významu, nadále je tato úroveň vybavenosti dostupná v městech
Kadaň, Podbořany, popř. Chomutov.
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(43) Při stanovování územních rozvojových koncepcí dbát na dostatečnou míru spolupráce s obyvateli
a dalšími uživateli území, touto cestou dosahovat vyšší míry vyváženosti řešení mezi hospodářským
rozvojem, ochranou přírody a hledisky ovlivňujícími sociální soudržnost obyvatel.
Komentář:
Změna č. 1 ÚP Radonice vychází vstříc oprávněným (vybraným, přijatým) požadavkům fyzických a
právnických osob na parametrické změny v území, které jsou slučitelné s urbanistickou koncepcí,
definicí a ochranou hodnot a přesto přispívají k homogenizaci individuálních záměrů vůči veřejnému
prostoru.
[9] Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami
(44) Respektovat na území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.
Komentář:
Tyto požadavky jsou vymezeny platným ÚP Radonice a pro řešené území, které má bezprostřední
vazbu na vojenský újezd Hradiště, na rozdíl od jiných územních jednotek specifické. Pro rozsah
změny č. 1 ÚP Radonice zde nebyly uplatněny žádné požadavky.
(45) Územně plánovacími nástroji realizovat opatření pro minimalizaci rozsahu možných materiálních
škod a ohrožení obyvatel z působení přírodních sil (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) v území
a havarijních situací vyplývajících z provozu dopravní a technické infrastruktury a průmyslové výroby.
Komentář:
Z hlediska působení přírodních sil je území vypořádáno platným ÚP Radonice, který vymezuje
záplavové území, přičemž rozvoj obce není do záplavového území umístěn. Z hlediska dalších vlivů:
sesuvné území zde není zjištěno a evidováno. V současnosti sledované chování kalamitního průběhu
přívalových srážek není podloženo žádným konkrétním požadavkem správce povodí, nicméně členitý
charakter území si zachoval strukturu historicky založených mezí a s výjimkou široké a ploché údolní
nivy Liboce jsou rozhodujícím formou zemědělské prvovýroby trvalé travní porosty.
Do vodních toků nebylo zásadním způsobem v historii zasahováno ve smyslu nepřirozených
regulací, vodní toky tak mají původní průběh včetně stabilní a přírodnímu procesy proměnné břehové
zeleně.
V řešeném území se provozy dopravní a technické infrastruktury, ani průmyslové provozy,
které by byly rizikem vzniku havarijních situací, nevyskytují.
(45a) Vytvářet územní podmínky pro využívání, zadržování a vsakování dešťových vod jako zdroje
vody přímo v místě jejich spadu i pro zajištění retence povrchových vod v území pro případná období
sucha. Prioritně budou vytvářeny územní podmínky pro přírodě blízká opatření, a to zejména ve
zvláště chráněných územích.
Komentář:
Platný ÚP Radonice vymezuje v ploché údolní nivě Liboce významný prostor akumulace
povrchových vod (LAPV). Území se nadále udržuje charakter fragmentace zemědělské půdy
předchozích generací a navíc prochází – obdobně jako jinde v regionu – působením sukcese
zemědělské půdy. Přirozená schopnost retence je stav v důsledku výše uvedeného stabilní a
přirozená. Nad rámec problematiky územního plánování nebyl v řešeném území využit proces
pozemkových úprav. ÚP Radonice i jeho změna č. 1 umožňuje v tomto smyslu v budoucnosti
realizovat potřebné konkrétní úpravy a opatření v krajině.
(46) Zajistit územní ochranu ploch a koridorů potřebných pro umísťování protipovodňových opatření.
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných případech a zvlášť
zdůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s
vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. Při vymezování nových zastavitelných ploch a ploch
potřebných k vymístění stávající zástavby mimo záplavové území využívat mapy povodňového
nebezpečí a povodňového rizika a vycházet z podmínek stanovených pro jednotlivé úrovně ohrožení.

19

Komentář:
Striktní rozsah změny č. 1 ÚP Radonice zásadní opatření ve smyslu této priority ZÚR ÚK
nevytváří. Posice staveb vůči záplavovému území je z hlediska urbanistické koncepce vymezena
platným ÚP Radonice a tato změna ji respektuje a v záplavových územích žádné další zastavitelné
plochy ani plochy přestavby nevymezuje.
[10] Pokrytí území kraje územními plány
(47) Zajišťovat pokrytí území kraje platnou územně plánovací dokumentací obcí, zejména v
rozvojových oblastech a osách a ve specifických oblastech, v souladu s územními limity a rozvojovými
potřebami těchto území.
Komentář:
Tato změna č. 1 ÚP Radonice je založena na zprávě o uplatňování ÚP Radonice. Proces
územního plánování je tak platformou stabilizace a rozvoje obce a jejich místních částí. Veškeré limity
využití území jsou akceptovány a rozvojové potřeby jsou – v přijatém rozsahu – předmětem této
změny č. 1 ÚP Radonice.
2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR 2008 a
vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují
území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a osy)
Komentář:
Území obce Radonice nespadá do žádné rozvojové oblasti a osy ani do rozvojové oblasti a
osy nadmístního významu.
3. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR 2015 a vymezení dalších
specifických oblastí nadmístního významu.
Území obce Radonice je součástí specifické oblasti nadmístního významu NSOB4 –
PĚTIPESKO.
[45] ZÚR ÚK stanovují na území ORP Kadaň a Chomutov specifickou oblast nadmístního významu
NSOB4 – Pětipesko, kterou vymezují takto:
ORP
Kadaň

Obec
Chbany, Libědice, Mašťov, Pětipsy, Račetice, Radonice, Rokle, Veliká Ves, Vilémov

[46] Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly pro územní
plánování:
(1) Posilovat všechny tři pilíře udržitelného rozvoje – hospodářský rozvoj, sociální soudržnost a
životního prostředí.
Komentář:
Změna č. 1 ÚP Radonice vychází z platného ÚP Radonice, resp. nastavené rovnováhy pilířů
udržitelného rozvoje. Změnou č. 1 se posiluje potřebný pilíř sociální soudržnost a to akcentem na další
obnovu původní sídlení struktury, nastavením požadavků na ochranu kulturních a historických hodnot
v území a dále rozvojem veřejné infrastruktury – vymezením posic lokálních zdrojů vody, vymezením
koridorů cyklostezek. Pilíř životního prostředí je dominantní a není změnou č. 1 ÚP Radonice dotčen.
Hospodářský pilíř je zachován – při zprávě o uplatňování ÚP Radonice v tomto smyslu nebyly
vymezeny žádné požadavky.
(2) Zajistit pokrytí území specifické oblasti územními plány, případně ověřovat a zpřesňovat řešení
územními studiemi a regulačními plány.
Komentář:
Obec Radonice má platný územní plán a tato je jeho změna č. 1 ÚP Radonice obsahuje
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striktní výčet záměrů k prověření, všechny vůči sídelní struktuře minoritního významu.
(3) Vytvářet územní předpoklady pro rozvoj dopravní dostupnosti vyšších center osídlení zejména
Kadaň, Žatec, Podbořany a Chomutov, a to zlepšením dopravních vazeb oblasti ke koridorům dálnice
D7 a silnice I/27.
Komentář:
Změna č. 1 ÚP Radonice akceptuje, avšak neomezuje současnou silniční síť. Při zpracování
změny nebyl požadavek na její změny v rámci tohoto úkolu vymezen.
(4) Územně plánovacími nástroji podporovat rozvoj místních ekonomických aktivit – zemědělské
výroby, potravinářského průmyslu, tradičních řemesel apod.
Komentář:
Změna č. 1 ÚP Radonice splňuje tento úkol okrajově a to ve vztahu ke striktnímu rozsahu
změny: Vymezuje koridory účelových komunikací, kterými zpřístupní rozsáhlé půdní bloky a umožní
tak využívání zemědělské půdy v menších a tedy účelových celcích. Změna č. 1 ÚP Radonice
nezasahuje do ploch výroby a skladování – změnou Z1/R3 umožňuje širší využití stávajícího a
nevyužitého výrobního areálu.
(5) Revitalizovat opuštěné nebo nedostatečně využité plochy a areály zemědělského, vojenského,
průmyslového či jiného původu (typ brownfield).
Komentář:
Úkol popsán ve vyhodnocení priorit ZÚR ÚK. Opuštěné areály zemědělské prvovýroby m. č.
Radechov a Žďov jsou touto změnou č. 1 ÚP Radonice dotčeny – v případě m. č. Radechov je
prostřednictvím přestavbové plochy navržena část areálu pro bydlení s vědomím dostatečných
zbytkových ploch pro zemědělskou prvovýrobu. V případě m. č. Žďov je odňata možnost umístění
fotovoltaické elektrárny a účel areálu pro zemědělství tak zachován. Ostatní plochy výroby nejsou
změnou č. 1 ÚP Radonice dotčeny.
(6) Chránit a kultivovat přírodní, krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty oblasti.
Komentář:
Veškeré hodnoty jsou důsledně ochráněny. V případě umístění ploch přestavby do jádrových
ploch jednotlivých místních částí je vyžadováno řešení, které urbanistické a architektonické hodnoty
respektuje. Přírodní hodnoty nejsou změnou č. 1 ÚP Radonice dotčeny vůbec.
(7) Využívat potenciálu specifické oblasti pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu při zachování
klidového charakteru oblasti.
Komentář:
Tento úkol je pro změnu č. 1 ÚP Radonice rozhodující. Vymezením koridorů cyklostezek je
nastavena možnost pohybové rekreace obyvatel i vnějších návštěvníků. V m. č. Sedlec je pak
připojena plochy občanského vybavení určená pro ubytování a turistickou základnu s cílem konečně
umístit v území zařízení odpovídající soudobým požadavkům na standard ubytování, tzn. zařízení,
které v obci zcela chybí
(8) Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat meze
únosnosti území – podmínky udržitelného rozvoje, způsobovat jeho poškození anebo bránit rozvoji
jiných žádoucích forem využití území.
Komentář:
Veškeré limity území jsou v tomto smyslu respektovány a zachovány
(9) Koordinovat územní rozvoj ve specifické oblasti s provozními nároky a územně plánovací
dokumentací vojenského újezdu Hradiště.
Komentář:
Součástí změny č. 1 ÚP Radonice je připojení m. č. Obrovice včetně zařízení vojenských lesů.
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Další vlivy a vztahy vůči vojenskému újezdu Hradiště nebyly v rozsahu změny č. 1 ÚP Radonice
avizovány ani požadovány.
4. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR 2015 a vymezení ploch a koridorů
nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné
infrastruktury, ÚSES a územních rezerv
Plochy a koridory veřejné infrastruktury celorepublikového a nadmístního významu:
Území obce Radonice nespadá do ploch a koridorů silniční, železniční a vodní dopravy
republikového významu, zpřesněných v ZÚR ani do ploch a koridorů nadmístního významu, v ZÚR
vymezených.
Území obce Radonice zasahuje do ploch a koridorů technické infrastruktury republikového
významu. Západní část území obce Radonice se dotýká plochy E2.
A1ZÚR ÚK zpřesňuje plochy E2 pro elektrické stanice 400/110 kV Vítkov a Vernéřov a koridory pro dvojité
vedení 400kV Hradec - Vernéřov, Vernéřov - Vítkov, Vítkov - Přeštice, které jsou podchyceny v Aktualizaci č.1
PÚR ČR.
A 1ZÚR ÚK zpřesňuje daný koridor jako koridor E2 (1.A) pro VPS.
Koridor E2 (1.A) je určen pro dvojité vedení 400kV v úseku elektrická stanice Vernéřov - elektrická stanice
Hradec - hranice ÚK - (elektrická stanice Vítkov, elektrická stanice Přeštice). Tento koridor nezahrnuje plochu pro
TR 400/110kV Vernéřov. Šířka koridoru E2 (1.A) je minimálně 225 m, maximálně 400m. Zúžení koridoru je
zobrazeno ve schématech č.1 až 3, které jsou součástí grafické části:
administrativní území Kadaň
– schéma č.1 zúžení koridoru na 300m,
administrativní území Rokle
– schéma č.1 zúžení koridoru na 250m,
administrativní území Mašťov
– schéma č.2 zúžení koridoru na 250m,
administrativní území Vroutek
– schéma č.3 zúžení koridoru na 225m.
Pro územní plánování a využívání území koridoru se stanovují úkoly:
Úkoly pro územní plánování:
1)
Respektovat koridor E2 (1.A) v ÚPD dotčených obcí a na základě podrobnějších podkladů, se
souhlasem dotčených orgánů, zpřesnit a vymezit koridor pro VPS v ÚPD dotčených obcí a zajistit jeho
územní koordinaci. Při zpřesnění vymezení koridoru v ÚPD dotčených obcí zohledňovat zájmy ochrany
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území.
(2)
Minimalizovat zásah do skladebných částí ÚSES tak, aby byla co možná nejméně ovlivněna funkčnost
ÚSES.
(3)
Minimalizovat zábor ZPF, především zábor půdy v I. a II. třídě ochrany ZPF.
(4)
Minimalizovat rozsah zásahů do lesní (PUPFL) a mimolesní zeleně.
(5)
Minimalizovat rozsah zásahů do KPZ Valečsko a MPZ Mašťov.
(6)
Minimalizovat rozsah zásahů do CHLÚ a dobývacích prostorů s probíhající nebo předpokládanou těžbou
nerostných surovin ve výhradních ložiscích, minimalizovat rozsah zásahů do prognózních zdrojů
nerostných surovin.

Komentář:
Výše uvedené úkoly pro územní plánování jsou naplněny takto:
Ad 1)
Ad 2)
Ad 3)
Ab 4)
Opět
Ad 5)
Ad 6)

koridor E2 je respektován a zapracován do změny č. 1 ÚP Radonice
koridor E2 je veden mimo nadregionální a regionální systém ÚSES
Koridor E2 je vzdušným vedením, zábory ZPF jsou tak minimální v případě kotvení stožárů.
kontakt s pozemky PUPFL je pouze bodový v případě zemědělského areálu m.č. Vintířov.
zde nemá projektant na výběr, ostatní části koridoru ve střetu s PUPFL a mimolesní zelené
v plošném vyjádření nejsou.
Není problém řešeného území
Koridor E2 je veden v souběhu se stávajícím vedením VVN elektro, zásah do CHLÚ je tak
minimalizován.

Území obce Radonice nezasahuje do ploch a koridorů plynárenství a koridorů dálkovodů
republikového významu vymezených v ZÚR ÚK.
Na území obce Radonice nelze podle výrokové části změny č. 1 ÚP Radonice umístit větrné
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elektrárny nadmístního významu, tj. zařízení, jejichž nosný sloup je vyšší než 35 m.

Obr.: Vložený a zpřesněný koridor E2 s podloženým výřezem ze ZÚR Ústeckého kraje
Šířka koridoru je vymezena na 300 m.
Plochy pro těžbu nerostných surovin nadmístního významu:
ZÚR ÚK nevymezují nové plochy pro otvírku těžby nerostných surovin nadmístního významu
a na úseku těžby hnědého uhlí ZÚR ÚK respektují územně ekologické limity těžby hnědého uhlí (ÚEL)
stanovené usnesením vlády ČR č. 331/1991 a č. 444/1991 jako nepřekročitelné hranice, za nimiž
nesmí být území narušeno povrchovou těžbou ani výsypkovým hospodářstvím – převzaté z 2. Z a D
ÚP VÚC SHP, včetně usnesení vlády ČR č. 1176/2008. V grafické části ZÚR ÚK jsou ÚEL vyznačeny
jako ÚEL 1 až ÚEL 8.
Plochy pro těžbu nerostných surovin dle ZÚR nadmístního významu se netýkají území obce
Radonice.
Plochy a koridory územního systému ekologické stability:
ZÚR ÚK vymezuje plochu nadregionálního biocentra na území obce Radonice - NRBC 15 –
Úhošť - funkční. A dále ZÚR ÚK vymezuje plochu regionálního biocentra na území obce Radonice RBC 1152 – Houština - funkční.
[193] Pro územní plánování a využívání ploch a koridoru pro biocentra a pro biokoridory nadregionálního a
regionálního ÚSES krajiny, ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly:
(1)
V ÚPD obcí zpřesňovat vymezení skladebných částí (biocenter, biokoridoru) nadregionálního a
regionálního ÚSES. K tomu využívat zejména oborové podklady ochrany přírody (Plány ÚSES, Projekty ÚSES,
mapování biotopu aj.), lesní plány (Oblastní plány rozvoje lesu, Lesní hospodářské plány, Lesní hospodářské
osnovy), plány pozemkových úprav (Komplexní pozemkové úpravy), vodohospodářské plány, Katastr
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nemovitostí, ortofotomapy, vlastní terénní průzkum aj.
(2)
Vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit před změnou ve využití území, která by znamenala
snížení stupně ekologické stability uvnitř vymezených ploch a koridoru oproti současnému stavu (tj. stavu v době
vydání ZÚR ÚK), popř. by znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti.
(3)
Zejména je nutno chránit plochy biokoridoru před zástavbou či změnami ve využití území, které by
v budoucnosti znemožnily souvislé propojení biokoridorem v šíři dle metodik ÚSES, ačkoliv v současnosti územní
předpoklady pro souvislé propojení existují.
(4)
Stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory ÚSES
připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti ekosystému
odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému
snížení schopnosti, bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině.
(5)
Vymezení v grafické části ZÚR ÚK je v případě biokoridoru nadregionálních i regionálních provedeno
„osou“, která určuje směr propojení, a oboustranným pásem podél této osy o šířce 200 m na každou stranu od
„osy“. V rámci tohoto pásu je při zpracování ÚPD obcí možno provádět zpřesnění vymezení biokoridoru, aniž by
docházelo k odchylce od ÚPD kraje. Zpracovatel ÚPD v úrovni obce na základě větší podrobnosti znalostí a
většího měřítka zpracování grafické části upřesní trasu biokoridoru v souladu s právními předpisy platnými na
úseku ochrany přírody a krajiny (zejména vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisu) a metodikami
pro vymezování ÚSES. Dodržení 40m minimální šířky, která je stejná pro biokoridor regionální i nadregionální (v
některých případech muže být 50m – viz. metodika), stanovené trasy a principu projektování ÚSES jsou pro
zpracovatele ÚPD obcí závazné.
(6)
Biocentra jsou rovněž vymezena v rámci ZÚR ÚK způsobem, který umožňuje v podrobnějším zpracování
ÚP zpřesňovat jejich hranice podle místních podmínek. Zásadou je dodržení lokalizace biocentra v daném
prostoru, minimálního parametru výměry a principu vymezování ÚSES dle metodik.
(7)
Při zpřesňování vymezení skladebných částí ÚSES regionální a nadregionální úrovně významnosti a při
vymezování skladebných částí lokální úrovně významnosti v územních plánech a regulačních plánech preferovat
řešení, které bude minimalizovat střety se zájmy na ochraně ložisek nerostných surovin. Akceptovat charakter
částí ÚSES a podporovat jeho funkce v cílovém stavu, a to jak při samotné těžbě, tak i při ukončování těžby a
rekultivaci těžbou dotčeného území ve prospěch ÚSES.
(8)
Skladebné části ÚSES prioritně stanovovat mimo plochy zjištěných a předpokládaných ložisek nerostů
vzhledem k jejich nepřemístitelnosti. Tam, kde to nebude výjimečně možné, respektovat při vymezování částí
ÚSES na ložiscích stanovené DP, mimo DP pak např. dočasným stanovením části ÚSES a jeho finálním
vytvořením až po skončení těžby, stanovením podmínek rekultivace.
(9)
Pokrytí vymezených biocenter a biokoridoru do ložisek nerostných surovin se vzájemně nevylučuje,
protože skladebné části ÚSES nejsou překážkou využívání ložisek nerostů takovým způsobem, který zajistí
vzájemnou koexistenci těžby ložisek nerostu a funkce ÚSES při probíhající těžbě, nebo zajistí budoucí obnovu
dočasně omezené funkce ÚSES. Střety mezi ložisky nerostných zdrojů a stávajícím ÚSES řešit v rámci
zohlednění vzájemných potřeb využití území a zákonitostí, a to jak pro ÚSES, tak i pro těžbu, při kvalifikovaném
zpracování postupu rekultivace území po ukončení těžby v rámci povolení hornické činnosti nebo plánu dobývaní.
Plochy po těžbě nerostných surovin v území určeném pro vybudování ÚSES rekultivovat prioritně v souladu se
zájmy ochrany přírody a krajiny.
(10)
Vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR ÚK a v navazujících ÚPD obcí a jejich částí není taxativním
důvodem pro případné neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin. Při těžbě musí být v maximálně možné
míře respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu. V případě omezení funkce ÚSES v důsledku těžby
budou v dokumentacích Povolení k hornické činnosti a Plán dobývání navržena rekultivační opatření dle pokynu
příslušného orgánu ochrany přírody.

Komentář:
Úkoly ad 1), 3) až 10) jsou splněny platným ÚP Radonice; vydán byl po vydání ZÚR, které tyto
zásady vymezují.
Změnou č. 1 ÚP Radonice nejsou nadregionální biocentrum NRBC 15 – Úhošť ani RBC 1152
– Houština dotčeny.
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Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje.
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje.
ZÚR ÚK stanovuje úkoly 1 - 11, které nejsou v návrhu ÚP vyhodnoceny.
[197] Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje se stanovují tyto úkoly
pro územní plánování:
(1)
Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot přírodního a krajinného prostředí na území Ústeckého kraje
považovat za prvořadý veřejný zájem. Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny aktivity, které by mohly
způsobovat poškození těchto hodnot (zejména se týká těžby hnědého uhlí a ostatních nerostných surovin,
energetiky - včetně obnovitelných zdrojů, dále těžké průmyslové výroby, technické a dopravní infrastruktury, ale i
rekreace a cestovního ruchu).
(2)
Zohlednit značný vzrůst potenciálu přírodních hodnot Krušných hor, které se po přestálé ekologické krizi
zotavují. Koordinovat opatření na ochranu Krušných hor s postupem orgánu územního plánování Saska.
Zvažovat perspektivní možnost sjednocující velkoplošné formy ochrany Krušných hor. Ochránit Krušné hory před
necitlivou výstavbou velkých věrných elektráren, které mohou znehodnotit krajinný ráz rozsáhlých částí hor.
(3)
Těžbu nerostných surovin podřizovat dosahování přijatelné meze únosnosti zatížení krajiny, snižovat
celkovou zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky více ložisek současně v území s koncentrovaným výskytem.
Uvolnění nového ložiska pro těžbu nerostných surovin (výhradních a významných nevýhradních nerostu) je vždy
podmíněno komplexním posouzením místní situace, vyřešením střetu zájmu, včetně stanovení takových
podmínek rehabilitace a využití území po těžbě, které vyloučí devastační důsledky pro území. V prostorech s
koncentrovanou těžební aktivitou je významným podmiňujícím hlediskem ukončení a zahlazení důsledku těžby v
jiné těžební lokalitě.
(4)
Stávající využívaná výhradní a nevýhradní ložiska považovat za územně stabilizovaná. V souladu s
platnými právními předpisy dodržovat zásady hospodárného využití zásob ve využívaných výhradních a
nevýhradních ložiscích a vytvářet předpoklady pro ponechání dostatečné rezervní surovinové základny pro
potřeby budoucího využití.
(5)
Hospodárně využívat nerostné suroviny se zřetelem na reálně disponibilní zásoby, kvalitativní
charakteristiky, životnosti zásob stávajících ložisek pro nezbytnou potřebu, v souladu s principy udržitelného
rozvoje území kraje.
(6)
Zásoby hnědého uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi považovat za jeden z významných surovinových
zdrojů pro výrobu elektrické energie a pro další výrobní odvětví v CR.
(7)
Vytvářet podmínky pro vznik nových přírodních hodnot formou rekultivace rozsáhlých prostor
zasažených těžbou hnědého uhlí (a dalších surovin). Dokončovat rekultivace v bývalých lomech Most a
Chabařovice a na vnějších výsypkách Radovesice a Pokrok. Pokračovat a dále připravovat rekultivace
provozovaných lomu CSA, Bílina, Libouš a Vršany - zohledňovat specifické podmínky a předpoklady v
jednotlivých lokalitách (urbanistická poloha, hodnoty území, na které lze navázat, územně technické možnosti).
(8)
Revitalizovat úseky vodních toku, které byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem výroby,
nebo urbanizačím procesem necitlivě upravené, přeložené nebo zatrubněné (reka Bílina v Ervěnickém koridoru).
Dosáhnout zlepšení kvality vody v tocích dosud ovlivněných těžebními činnostmi a průmyslovou výrobou.
(9)
Chránit, kultivovat a rozvíjet přírodní hodnoty i mimo rámec území se stanovenou ochranou krajiny a
přírody, v územích charakterizovaných jako dynamická a harmonická krajina, dále v exponovaných koridorech
podél významných vodních toku a v oblastech při významných vodních plochách.
(10)
Skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES chránit před zásahy, které by znamenaly snížení
úrovně jejich ekologické stability, upřesňovat vymezení skladebných částí ÚSES v ÚPD obcí, postupně
přistupovat ke zpracování projektu ÚSES a k jejich realizaci, zejména v místech, kde je provázanost systému
narušena.
(11)
Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území – zachování jedinečnosti kulturní krajiny;
minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších zemědělských půd; podporovat ozdravná opatření - ochrana proti
erozním účinkům vody, větru a příprava na realizaci ÚSES, zvýšení prostupnosti zemědělské krajiny, zamezení
její zbytečné fragmentace; obnovit péci o dlouhodobě nevyužívaná území; vymezovat území vhodná pro
pěstování biomasy a rychle rostoucích dřevin pro technické a energetické účely - nevymezovat však tento způsob
využití území ve zvláště chráněných velkoplošných územích (NP, CHKO).
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Komentář:
Úkol ad 1):
Řešené území obce Radonice je v současném obrazu krajiny výslednicí vzájemného
působení člověka a krajiny v uchopitelném časovém prostoru. Sídelní část je na ústupu, vlivem
odsunu obyvatel, radikálního snížení pracovních příležitostí i obecným společenským změnám
představuje současný obrat obce a jejich místních částí zlomek plně pulsující zástavby dejme tomu po
r. 1920. Současně se proměňuje krajina – upozorňujeme: kulturní krajina proměněná člověkem.
Současným obrazem je všude přítomná a prohlubující se sukcese původně zemědělské půdy. Stav
pozemků – v porovnání s katastrem nemovitostí – je odlišný a to ve prospěch mimolesní, přírodně
blízké zeleně. Územní plán a jeho změna č. 1 na tyto procesy reaguje zejména stabilizací sídel i
krajiny prostřednictvím ploch s rozdílným způsoben využití i definicí přírodních a sídelních hodnot.
Územní plán Radonic tento proces akceptuje, a to s absencí avizovaných rizik (těžba hnědého
uhlí a ostatních nerostných surovin, energetiky - včetně obnovitelných zdrojů, těžká průmyslová
výroba, technická a dopravní infrastruktura). S dalšími riziky opatrně a přitom jednoznačně:
individuální rekreace prostřednictvím rekreačních chat či zahrádkových osad není rozvíjena ani
přípustná v rámci jiných funkcí. Hromadná rekreace – například kvalitní ubytovaní zařízení zde chybí,
proto podpora a návrh zastavitelné plochy občanského vybavení při vodní nádrži Sedlec – Z1/VJ1.
Úkoly ad 2 – 8): Nejsou relevantní řešenému území obce Radonice.
Úkol Ad 9)
Prostřednictvím urbanistické koncepce a důkladnému resp. důslednému zachycení
ploch mimolesní zeleně vytváří územní plán Radonic včetně změny č. 1 obraz venkovské krajiny
s potřebnou ochranou veškerých přírodních hodnot.
Úkol ad 10)
ÚSES všech úrovní je funkční a má další potenciál stabilizace v procesu přirozené
sukcese navazujících pozemků. Další projektové zásahy nejsou v případě řešeného území obce
Radonice potřebné.
Úkol ad 11)
ÚP Radonice včetně změny č. 1 akceptuje potenciál zemědělské půdy včetně
potenciálu sídel a dalších zařízení v krajině, které ji spravují. Podprahově je ponechána návaznost
původních sídel – původní zemědělské zástavby na plužinu v jejím logickém a historickém uspořádání
s možností obnovy původního vztahu sídlo – humna – zemědělská půda. Zemědělská činnost je
zachována jako přípustná u sídel mimo městskou strukturu Radonic.
Rozvoj civilizačních hodnot území kraje. ZÚR ÚK stanovuje úkoly 12 - 24, které nejsou v návrhu
ÚP vyhodnoceny:
[199] Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje se stanovují tyto
úkoly pro územní plánování:
(12)
Respektovat rozsah rozvojových oblastí, os a specifických oblastí kraje vymezených v ZÚR ÚK. Ostatní
části kraje pokládat za stabilizované s přirozenou mírou rozvoje.
(13)
V rozhodování o využití území a lokalizaci zásadních investic vycházet z potřeby sladění administrativně
správní role center a jejich skutečného významu jako pracovních a obslužných center.
(14)
Posilovat význam nadregionálního centra Ústí nad Labem v kooperaci s rozvojem regionálního centra
Teplice.
(15)
Stabilizovat (přiměřeným způsobem i doplnit nebo obnovit) sídelní strukturu v pánevní oblasti, zamezit
dalšímu zániku sídel nebo jejich částí v předpolí činných dolu.
(16)

Podporovat vzájemně výhodnou provázanost a kooperaci sídel v příhraničním prostoru CR a SRN.

(17)
Podporovat a upřednostňovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálu a ploch
průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného původu typu brownfield, před zakládáním nových
průmyslových ploch ve volné krajině.
(18)
Chránit před nevhodným využitím a v potřebném rozsahu rozvíjet území intenzivní příměstské rekreace
a rekreace ve volné krajině.
(19)
Respektovat program modernizace a dostavby tepelných elektráren, bez překročení jejich souhrnné
stávající výkonové kapacity.
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(20)
Kriticky posuzovat a zohledňovat záměry na doplnění energetických přenosových vedení pro zajištění
vyšší míry spolehlivosti a bezpečnosti dodávek na území kraje a zvýšení přenosové kapacity soustavy ve vztahu
k CR i k sousedícím státům (VVN, VVTL).
(21)
Podporovat realizaci ochranných opatření zvyšující míru zabezpečení civilizačních hodnot kraje proti
záplavám a dalším hrozbám katastrofických situací.
(22)
Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních silničních a železničních dopravních systému (zejména
dostavba silnice I/13, dostavba Dálnice D8, dostavba R6, zkapacitnění silnice R7, modernizace železniční
infrastruktury, záměr na výstavbu vysokorychlostní železniční tratě a jiné).
(23)
Zohlednit záměry na zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Střekov – hranice okresu Ústí nad
Labem / Děčín (odkaz na převzatý záměr z platných 2. ZaD ÚP VÚC SHP) a respektovat koridor Labské vodní
cesty mezinárodního významu v úseku hranice okresu Ústí nad Labem / Děčín - státní hranice CR / SRN – při
respektování podmínek ochrany přírody a krajiny.
(24)

Sledovat a respektovat dlouhodobý záměr na průtah vysokorychlostní trati VRT územím kraje.

Komentář:
Úkoly Ad 12), 14), 15), 16), 18), 19), 22), 23) a 24) se nevztahují k řešenému území.
Úkol ad 13)
ÚP Radonice včetně změny č. 1 akceptuje roli obce Radonice jako přirozeného
centra. Využití území prostřednictvím územního plánu pak ostatním místním částem ponechává
prostor výhradně pro doplnění původní sídelní struktury a následný, velmi omezený rozvoj, založený
na individuálních potřebách vlastníků pozemků a přijatých v případě, že se jedná o logické a se sídelní
strukturou slučitelné záměry.
Úkol ad 17)
ÚP Radonice včetně změny č. 1 nezakládá ve volné krajině nové areály. Stávající
centra zemědělské prvovýroby jsou zachována, popřípadě – viz změna Z1/VN9 – vráceny
k původnímu využití pro zemědělství. Část areálu zemědělské prvovýroby v m. č. Radechov je
změnou č. Z1/R5 navržena pro bydlení. Jedná se o plochu, navazující na jádrové plochy obce.
Potenciál využití zemědělské prvovýroby není touto změnou dotčen.
Úkol ad 20)
ÚP Radonice vymezuje koridor VVN elektro E2 v souladu se ZÚR. Jedná se o
posílení přenosové kapacity stávajícího vedení, přičemž ve stanovené šířce koridoru 300 m se
krajinné hodnoty, které by byly důvodem úpravy šířky či směru koridoru, nevyskytují.
Úkol ad 21)
Úkol splněn – územní plán obsahuje účinná protierozní opatření, zachycující a
chránící údolní nivu Liboce prostřednictvím vymezené plochy akumulace povrchových vod.
5.3. Rozvoj kulturních hodnot území kraje. ZÚR ÚK stanovuje úkoly 25 - 31, které nejsou v návrhu
ÚP vyhodnoceny:
[201] Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje se stanovují tyto úkoly
pro územní plánování:
(25)
Zohledňovat navrhovaná chráněná území: např. krajinné památkové zóny, městské památkové zóny,
vesnické památkové zóny a archeologické památkové rezervace.
(26)
Mezi památkové hodnoty zahrnovat též doklady industriálního vývoje kraje, vyhledávat a chránit vhodné
objekty a areály tohoto typu hodnot, sledovat možnosti jejich využití v nových podmínkách.
(27)
Chránit a rozvíjet hodnoty jedinečné kulturní krajiny kraje, pozornost zaměřovat na ochranu obzorových
linií horských masivu, krajinných dominant, význačných výhledových bodu a pohledových os, typických a
známých vedut sídel apod. V této souvislosti ochránit Krušné hory před necitlivou výstavbou velkých větrných
elektráren, které mohou znehodnotit krajinný ráz rozsáhlých částí hor.
(28)
Prioritně zajišťovat ochranu a kultivaci kulturních hodnot krajiny v oblastech významných pro rekreaci a
cestovní ruch, v oblastech navázaných na velké koncentrace obyvatel - jádra městských zón a příměstské oblasti,
v koridorech při významných dopravních tazích, v oblastech které jsou poznamenány vlivy těžby surovin a
průmyslové výroby.
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(29)
Podpořit společenský zájem o průběh rozsáhlých rekultivačních záměrů na území s probíhající těžbou
surovin – zejména hnědého uhlí, formou zajištění dopravní dostupnosti a úpravy panoramatických výhledových
míst s informační základnou týkající se postupných kroku rekultivace a revitalizace poškozené krajiny.
(30)
Při navrhování a posuzování vhodnosti formy rozvojových záměrů nadmístního významu sledovat
hledisko respektování krajinného rázu a krajinných hodnot, nepřipouštět zbytné výrazové nebo funkčně
konkurenční záměry.
(31)
Sledovat možnost obnovy historických fenoménu – obnovení průhledu, dominant, odstranění negativních
civilizačních prvku poškozujících krajinný ráz, majících nevhodné vazby vůči krajinným nebo památkovým
hodnotám.

Komentář:
Úkoly ad: 25), 26), 28) a 29) se nevztahují k řešenému území.
Úkol ad 27:
krajinu.

Změna č. 1 ÚP Radonice nezakládá v krajině další záměry, které by měly vliv na

Úkol ad 30:
Změna č. 1 ÚP Radonice nezakládá záměry, které by nenavazovaly bezprostředně na
zastavěné území. Rozsah změn je přitom podřízen posici stávající zástavby, a navazuje na logické a
očekávané možnosti rozvoje jednotlivých sídel podél páteřních komunikací. S výjimkou posílení
stávajícího vedení VN elektro vymezením koridoru E2 nejsou do změny č. 1 ÚP Radonice
zapracovány jiné záměry nadmístního významu
Úkol ad 31:
Územní plán včetně změny č. 1 v podstatě akceptuje a stabilizuje stávající zástavbu
včetně akcentu zachování rázu venkovských sídel. Pokud rozvoj území, tak vždy v návaznosti na
zastavěné území a vždy na principu očekávání = umístění v přirozených posicích určující komunikační
kostry území.
Vymezení cílových charakteristik krajiny.
Dle ZÚR ÚK území obce Radonice zasahuje do těchto vymezených krajinných celků:
Krajinný celek KC 8 Doupovské Hory.
Součástí vymezení jsou dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny:
a)
stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech zejména podporou trvale udržitelných forem zemědělství,
drobné výroby, cestovního ruchu, turistiky a rekreace,
b)
individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit, s ohledem na
potřebu uchování vysoké hodnoty krajinného rázu s harmonickým zastoupením složek přírodních a kulturních,
c)
zohlednit územní důsledky polohy krajinného celku při hranici vojenského újezdu Hradiště (mimo území
Ústeckého kraje) a v jeho ochranném pásmu (neprůchodnost vojenského prostoru, kulisa téměř nedotčené
krajiny, územní důsledky provozních nároku vojenského újezdu a jiné).

Vyhodnocení pořizovatele:
Územní plán Radonice byl vydán po vydání Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.
Územní plán Radonice je v souladu s dílčími kroky a) – c) u KC 8 v kapitole 6. ZÚR ÚK. Všechny
stanovené dílčí kroky jsou postupně plněny a respektovány.
Komentář:
Ad a) Trvale udržitelné formy zemědělství jsou pojmem mimo územní plánování. Tento úkol je
podpořen rozlišením zemědělské půdy na trvalý travní porost = zachování a ochranu lučních
společenství před jakýmikoli jednostrannými či umělými způsobu hospodaření (včetně dotačních
programů). Současně je u sídel sledován vztah původní zástavby a její návaznost na humna a
plužinu, tzn. původní schopnost obyvatelstva využít „svůj“ potenciál zemědělské půdy.
Cestovní ruch je podporován prostřednictvím stabilizace a rozvoje turistických a cyklistických tras.
V řešeném území chybí kvalitní ubytování hotelového typu, odpovídající soudobým požadavkům resp.
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standardům. Porto rozvojová plocha Z1/VJ1 občanské vybavenosti.
Ad b) Veškeré záměry místního zájmu jsou do ÚP Radonice a změny č. 1 přijaty výhradně jako
slučitelné s tímto úkolem. Neplatí pro „zpřesnění“ koridoru E2, jak je komentováno výše.
Ac c) Územní důsledky polohy krajinného celku při hranici vojenského újezdu Hradiště nejsou
s celkovou koncepcí ochrany hodnot a rozvoje sídelní struktury v konfliktu. Pokud není území podél
vojenského újezdu prostupné – resp. je prosté komunikačních tras - není to na závadu. Naopak,
akceptována je „setrvačnost“ přírodních útvarů a jejich přechod do civilního prostoru. Sídla
v kontaktním prostoru jsou zaměřena pouze na svou vnitřní stabilizaci.
Krajinný celek KC 13 Severočeské nížiny a pánve.
Součástí vymezení jsou dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny:
a)
respektovat zemědělství jako určující krajinný znak krajinného celku, lokálně s typickým tradičním
zaměřením (chmelařství, vinařství, ovocnářství, zelinářství),
b)
napravovat narušení krajinných hodnot způsobené velkoplošným zemědělským hospodařením, prioritně
realizovat nápravná opatření směřující k obnově ekologické rovnováhy (ÚSES),
c)
napravovat či zmírňovat narušení krajiny lokálně postižené zejména velkoplošnou těžbou štěrkopísku,
vápenců či umístěním rozsáhlých rozvojových zón ve volné krajině, těžbu nerostných surovin koordinovat s
rekultivacemi, tak aby se postupně snižovalo zatížení území těžebními aktivitami,
d)

stabilizovat venkovské osídlení významné pro naplňování cílových charakteristik krajiny,

e)
uvážlivě rozvíjet výrobní funkce tak, aby nedocházelo k negativním změnám přírodního a krajinného
prostředí,
f)
individuálně posuzovat navrhované změny využití území a zamezovat takovým změnám, které by
krajinný ráz mohly poškozovat.

Vyhodnocení pořizovatele:
Územní plán Radonice byl vydán po vydání Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.
Územní plán Radonice je v souladu s dílčími kroky a) – f) pro krajinný celek KC 13 Severočeské nížiny
a pánve uvedené v kapitole 6. ZÚR ÚK. Všechny stanovené dílčí kroky jsou postupně plněny a
respektovány.
Komentář:
Ad a) Vazba původních zemědělských staveb na plužinu je mimo Radonice a Vintířov zachována a
nepřímo na tyto charakteristické formy samoobživy a drobné produkce připravena. Krajina je nadále
mimo údolní nivu Liboce členěna původními mezemi se zachovanou strukturou zemědělské
prvovýroby. Pro řešené území tak lze charakteristické ovocnářství obnovit.
Ad b) Ekologická rovnováha není ÚSES a naopak. Celý krajinný prostor mimo lochy lesa prochází
postupnou sukcesí zemědělských pozemků ve prospěch mimolesní – přírodně blízké zeleně. ÚSES je
funkční. Teoreticky lze vymezit požadavek na zaměnitelnost jednotlivých kultur zemědělské půdy,
stačí však opak – výroková část ÚP Radonic včetně změny č. 1 tuto záměnu nezakazuje..
Ad c) a ad e) Nejsou problematikou obce Radonice – ani velkoplošná těžba štěrkopísků ani rozvoj
výrobních funkcí zde není a není ani požadován.
Ad d) Úkol splněn, jednotlivá sídla jsou důsledně doplněna o plochy přestavby, umožňující dostavbu
sídel v původních hustotě zástavby, vymezené hodnota pak stanovují u těchto staveb zachování
původního venkovského rázu těchto sídel.
Ad f) Úkol je naplněn podrobnou fragmentací množné dostavby sídel, tzn. možností, aby úřad
územního plánování pracoval s konkrétními stavebními záměry, vztahujícími se k plochám přestavby
zastavěného území.
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Vymezení VPS, VPO, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení
asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit.
7.1. Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb
Území obce Radonice je dotčené vymezením VPS:
KÓD: VPS-E2 (1.A); Název: koridor pro dvojité vedení 400kV, úsek elektrická stanice Vernéřov – elektrická
stanice Hradec – hranice ÚK (bez plochy pro TR Vernéřov); popis - označení: dvojité vedení VVN 400kV; šířka
koridoru (m): minimálně 225m, maximálně 400m; ORP: Kadaň, Podbořany; Dotčená území obcí: Kadaň,
Klášterec nad Ohří, Mašťov, Radonice, Rokle, Vilémov, Lubenec, Nepomyšl, Vroutek, Podbořanský Rohozec.

Komentář:
Úkol splněn, koridor je vymezen současně jako VPS.
7.2. Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných opatření
7.3. Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu
.
7.4. Vymezení asanačních území nadmístního významu

Komentář:
území obce Radonice se tato část ZÚR ÚK netýká,
-

-

ZÚR ÚK nevymezují žádné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,

vymezení asanačních území nadmístního významu se netýkají území obce Radonice.

Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a
na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy
a rozvoje sídelní struktury

[235] a) požadavky na koordinaci koridorů a ploch v ZÚR ÚK vymezených veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření (kromě ÚSES), návrhů, asanací a územních rezerv
Území obce Radonice se týká:
ORP Kadaň; Obec: Radonice; požadavek koordinace: E2 (1.A)

Komentář:
-

Územní plán Radonice po vydání změny č. 1 obsahuje z hlediska koordinace území tyto VPS:
koridor pro E2 (1.A) pro vrchní vedení VVN elektro

Tyto záměry nadmístního významu nejsou v prostorovém ani jiném střetu, cyklostezka je
umístěna v terénu, vodiče VVN trasy elektro v místě křížení vysoko nad ní. Změna č. 1 ÚP Radonice
zde nemá problém koordinace těchto VPS nadmístního významu.
[236] b) požadavky na koordinaci koridorů a ploch v ZÚR ÚK vymezených nadregionálních skladebných
částí ÚSES (funkční části; části k založení – veřejně prospěšná opatření)
Území obce Radonice se týká:
ORP Kadaň; obec Radonice; požadavek koordinace (ÚSES – kategorie / kód / stav): NRBC / 15 / funkční.
ORP Kadaň; obec Radonice; požadavek koordinace (ÚSES – kategorie / kód / stav): RBC / 1152 / funkční

Komentář:
Územní plán Radonice byl vydán po vydání Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.
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Územní plán Radonice je v souladu s kapitolou 8. b) ZÚR ÚK. V ÚP Radonice jsou NRBC 15 a RBC
1152 zpřesněny a vymezeny. Vymezení v ÚP Radonice je v souladu se ZÚR ÚK.
ÚAP ORP Kadaň
Zadání změny č. 1 ÚP Radonice v souvislosti se Zprávou o uplatňování ÚP Radonice
požaduje vyhodnocení požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů
takto:
3.1. V rámci změny č. 1 ÚP Radonice budou vyhodnoceny problémy k řešení vyplývající z územně analytických
podkladů a budou navržena opatření k jejich odstranění.

Urbanistické, hygienické a dopravní závady:
-

nevyhovující stav komunikací do menších sídel:
Kritickým úsekem je výjezd z Kojetína na Vlkaň, kdy neudržovaná zeleň v letních měsících
brání dobrému výhledu do zatáček. Řešení je však s ohledem na frekvenci dopravy organizační –
snížení rychlosti a dobré dopravní značení. Ostatní problém komunikací není směrový – tedy není
zapotřebí zasahovat do navazujících pozemků, ale stavebně technický a tedy mimo problematiku
územního plánování.
-

brownfield Radechov:
Areál zemědělské prvovýroby v m.č. Radechov je zachován z hlediska vymezené plochy
s rozdílným způsobem využití. Nadále je preferováno využití stávajících ploch před zakládáním
nových v nezastavěném území či v krajině. V kontaktním prostoru zemědělského areálu a jádrových
ploch m.č. Radechov je navržena plocha přestavby Z1/R5 (BV), která oddělí znehodnocené území
zemědělské prvovýroby.
-

brownfield Žďov:
Je řešen – minimálně je prostor zjednodušen tím, že plochy výroby a skladování specifické –
určené pro fotovoltaickou elektrárnu – zde nebyly realizována a jsou nadbytečné. Změna č. 1 ÚP
Radonice tak areál navrací pro zemědělské využití.
-

chybějící vodovod a kanalizace:
Změna č. 1 připravila posice zdrojů vody ostatních (vybraných) místních částí. Zajištění pitné
vody – ideálně z místních zdrojů – je pak odrazovou platformou pro další rozvoj dotčených sídel.
Změnou č. 1 ÚP Radonice není koncepce čištění odpadních vod dotčena. Pro obec Radonice a m.č.
Vintířov je k disposici ČOV, změna č. 1 ÚP Radonice nezakládá v ostatních místních částech rizvoj,
který by měl původní koncepci ÚP Radonice změnit. Plocha Z1/VJ1 (OV) bude napojena na stávající
ČOV stávajícího občanského vybavení.
Vzájemné střety záměrů a střety záměrů s limity:
-

ZUR elektrické vedení x regionální biocentrum:
Změnou č. 1 není nad rámec umístění koridoru VVN E2 území biocentra dotčeno. Koridor E2
je veden v souběhu se stávajícím vedením VVN elektro právě z důvodu, aby v trase přecházející přes
RBC nedošlo k dalšímu omezení (kácení dřevin v OP VVN elektro).
-

lokální ÚSES x zastavěné území:
Ve smyslu aktuální metodiky vymezování ÚSES to zas tak zásadní problém není. ÚSES
představuje schopnost plnit ekostabilizační a migrační funkce a není nikde uvedeno, že by tak nemohl
činit v zastavěném území. Územní plán Radonic v tomto smyslu disponuje jednoznačnými nástroji, jak
naplňování smyslu ÚSES dosáhnout.
Ohrožení území:
-

eroze na orné půdě se sklonem větším než 7°:
Problematika eroze orné půdy není v řešeném území zásadní. Svažité posice zemědělské
půdy jsou využity jako trvalý travní porost. Postupující sukcese zemědělské půdy nadále zvyšuje
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retenci krajiny a významně se podílí na omezení rizika vodní i větrní eroze. Hospodaření na orné půdě
pak nepatří do problematiky územního plánování.
-

orná půda s melioracemi na BPEJ 4 a 5 třídy ochrany:
ÚP Radonice i jeho změna č. 1 akceptují jak vymezení tříd ochrany dle BPEJ, tak rozsah
stávajících meliorací. Z hlediska krajiny se jedná o stabilní území. Změna rozsahu meliorací nebyla
předmětem změny ÚP a nebyla dotčeným orgánem avizována.
-

aktivní zóna záplavového území až Q100 v zastavěném území:
Ze strany správce povodí je zpracován návrh na úpravu břehů Liboce tak, aby byla exposice
záplavového území v místě koncentrace obyvatel – v okolí bytových domů – zásadně snížena.
Navržená opatření lze realizovat bez potřeby měnit ÚP Radonice. Po realizaci těchto opatření bude Q
100 zásadním způsobem sníženo a (po jeho vyhlášení dotčeným orgánem) zavedeno do ÚP
Radonice.
-

zastavěné území na poddolovaném území:
Průmět poddolovaného území do ÚP Radonice je převzat jako limit využití území a je v ÚP
Radonice zobrazen. Změny v území dle změny č. 1 ÚP Radonice do poddolovaného území
nezasahují.
-

zastavěné území a zastavitelné plochy na BPEJ I. a II. tř. ochrany:

Tato skutečnost vyplývá z historického vztahu sídla a orné půdy, která zajišťovala obživu
obyvatel. Rozvoj sídel je v tomto smyslu omezen na kompromis ochrany půdy a potřeby rozvoje na
platformě urbanistické koncepce. Zábor půd v I. a II. třídě ochrany je tedy minimalizován a zobrazen
v příslušné části Odůvodnění změny č. 1 ÚP Radonice.
-

zastavěné území a zastavitelné plochy na nivních půdách:
Sídla byla v řešeném území zakládána vědomě a sledovala vysokou kvalitou půdy v údolních
nivách a obyvatelé se uměli s tímto vypořádat. ÚP Radonice ani změna č. 1 na nivních půdách další
rozvojové plochy nevymezuje.
Urbanismus:
-

regenerace veřejných prostranství:
Zcela nepochybně úkol samosprávy obce. Územní plán Radonic definuje jádrové plochy a
prostřednictvím ploch přestavby jejich dostavbu do původní siluety. Vzhled jádrových ploch přitom
nemusí být přehlídkou kamenických dovednosti, jak se opakuje v centrech historických měst, ale
prostým uvolněním prostoru, obnovou nebo zřízením staveb a zařízením parteru a revizí resp.
velkorysým založením dlouhověkých stromů. ÚP ani jeho změna tomuto nebrání. Kvalitní veřejná
prostranství však mohou být vytvořena nad okolní architekturou původních či nových staveb.
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-

zachování a doplňování stávající sídelní struktury s respektováním stávajícího charakteru
zástavby - neuspořádaná zástavba,

-

narušená struktura zástavby (Radechov, Vojnín, Háj, Ždov, Kadaňský Rohozec, Kojetín,
Vlkaň, Miřetice u Vintířova):

Za oba problémy dohromady: Územní plán včetně změny č.1 ÚP Radonice vymezuje plochy
přestavby s cílem původní a dnes chybějící zástavbu doplnit – samozřejmě a výhradně na bázi
kvalitního projektového řešení, respektujícího původní vzhled zemědělských sídel.
-

významně narušený areál zámků a parku ve Vintířově“
Toto je výhradně věcí majitele, popř. dotčeného orgánu památkové péče, jsou-li části areálu
pod její ochranou. Změna č. 1 ÚP Radonice jde územnímu plánu vstříc a ustupuje od plochy veřejných
prostranství, které byla (jsou) územním plánem v zámeckém parku vymezeny. Tento „ústupek“
vychází vstříc majiteli a posiluje potenciál obnovy celého areálu jako soukromého majetku.
-

Brownfield:
Žďov,
Radechov- západ,
Radonice- statek jihovýchod
Problematika brownfields místních částí Žďov a Radechov byla komentována v rámci
vypořádání urbanistických, hygienických a dopravních závad. Lokalita Radonice – statek jihovýchod –
je změnou č. 1 ÚP Radonice koordinována ve prospěch smíšeného obytného území. Tento posun má
potenciál budoucí úpravy tohoto prostoru.
-

sídliště Radonice:
Není z hlediska územního plánu a jeho změny č. 1 problém. Jednoznačně vymezený prostor
hromadného bydlení. Jistěže, jedná se o zástavbu městského charakteru, samozřejmě překonaný,
přesto s potenciálem přiměřené rehabilitace domů i navazujících veřejných prostranství.
-

Radonice- východní okraj:
Východní okraj obce tvoří neuspořádaný sled objektů areálů, které nelze změnou č. 1 ÚP
Radonice měnit. Je to signálem resp. potenciálem budoucnosti.
-

Radonice- východní strana náměstí:
Představuje územní rezervu pro dostavbu obce. Aktivitě obce brání současné vlastnické
vztahy. Není však účelem tuto plochu zastavět za každou cenu, postupnou rehabilitací obce Radonice
lze vyčkat a realizovat smysluplnou dostavbu v dalších létech – nad rámec působnosti současného
územního plánu.
-

intravilán v záplavovém území a aktivní zóně Q100:
viz Ohrožení území.

Doprava a technická infrastruktura:
-

absence kanalizace a vodovodu v malých sídlech:
– viz urbanistické, hygienické a dopravní závady.

-

zlepšení struktury cest pro pěší a cyklotras s vazbou na okolní území:
Téma je součástí změny č. 1 ÚP Radonice. Její realizace by umožnila separovaný, pěší a
cyklo pohyb v rozhodující části řešeného území se zapojením rozhodujícího podílu sídel.
-

průjezd silnice 22425, 22417 a 22117 Radonicemi,
špatné vedení trasy silnice směr Vintířov- Mašťov přes Radonice:
Problém, který není řešitelný současnými nástroji územního plánu. Obchvat Radonic
uvažován není, v rozhodujícím směru existuje paralelní přímé spojení přes Vintířov. Změnou č. 1 ÚP
Radonice není tento problém řešen.
nedostatečná dopravní vazba pro pěší a cyklisty směr Nechranice, Podbořany, Mašťov,
Krásný Dvůr, Kadaň, Miřetice:
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Systém komunikace je však principem spolupráce dotčených obcí. Rozhodující význam má
stávající cyklotrasa, která řešené území na citovaná sídla Podbořany, Mašťov Krásný Dvůr, Kadaň
připojuje. Návrh změny č. 1 ÚP Radonice vymezuje v opačném směru trasu v ose údolní nivy Liboce
s pokračováním do sousední obce Vilémov a dále ve směru k Nechranické přehradě.
Součástí změny č. 1 ÚP Radonice je pak spojení do Miřetic.
-

zachování průchodnosti krajiny – obnova polních cest:
Součástí změny č. 1 ÚP Radonice je obnova polních cest a vymezení koridorů cyklostezek
tak, vždy na platformě původních – zaniklých a nefunkčních – tras. Realizací těchto cest dojde
k propojení všech sídel a to mimo silniční síť.

Hygiena prostředí:
-

revitalizace sídelní zeleně:
Souvisí s péčí o veřejný prostor a je komentována v rámci urbanistických závad – veřejných
prostranství.
-

zámecký park Vintířov:
- viz urbanistické závady

-

doplnění liniové zeleně u komunikací:
Územní plán ani jeho změna č. 1 ÚP Radonice výsadbě liniové zeleně nebrání. Větší akcent a
význam má zřizování liniové zeleně podél cyklostezek, kdy je vhodné, aby tato zeleň byla součástí
projektového řešení.

-

zachování krajinného rázu a charakteru sídel:
Oboje je předmětem plošné ochrany hodnot krajiny (přes sebe NATURA, přírodní park a
ÚSES), charakter sídel je jednoznačně deklarován územním plánem i jeho změnou č. 1 ÚP Radonice
(ve shodě s prioritou ZÚR) jako základní sídelní hodnota území.
-

doplňování plošné zeleně v krajině, sídlech a údolní nivě:
Změnou obrazu krajiny je prosazování sukcese zemědělské půdy, potenciálem obnova
původních forem zemědělské činnosti včetně fragmentace půdních bloků. Významná část řešeného
území prošla meliorací a původní vodní toky napřímením. Renaturalizace vodních toků je přirozeným
nástrojem změny krajiny i mimo územní plán či jeho změnu, ve více případech je na napřímené vodní
toky uplatněno vymezení hydrofilních segmentů lokální soustavy ÚSES. V těchto případech je obnova
původního průběhu vodního toku krajinou logickým požadavkem.
-

obnova vodních ploch, doplňování prvků pro zvýšení retence vody v území:
Případné změny vodohospodářské soustavy nejsou v tomto rozsahu územním plánem ani
změnou č. 1 dotčeny.

2b)

Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky
na ochranu nezastavěného území

Požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
Změna č. 1 ÚP Radonice akceptuje ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území, jak je definována platným ÚP Radonice.
Změnou č. 1 ÚP Radonice se vymezuje zvýšená ochrana centrálních ploch místní části
Vintířov založená na respektování urbánní struktury (původních uličních čar), charakteru zástavby
z hlediska tvaru staveb, jejich výšky, zastřešení staveb z hlediska tvaru, sklonu, charakteristické
krytiny a charakteristické barvy krajiny. Novostavby a změny staveb, nesplňujících tyto podmínky,
nelze v prostoru plochy SC – plochy smíšené obytné – v centrech – povolit a akceptovat.
Změnou č. 1 se stanovují podmínky pro dostavbu jádrových ploch místní části Miřetice s cílem

34

stabilizovat sídlo v historické stopě a charakteru zástavby.
Změnou č. 1 ÚP Radonice se stanovuje podmínka vyhodnotit a zachovat pietní význam a
prostor zaniklého kostela v Kojetíně.
Změnou č. 1 ÚP Radonice se v souvislosti s vymezením rozvojové plochy Z1/R4, kterou se
mění urbanistická struktura místní části Vlkaň, stanovuje podmínku zpracování územní studie jako
podkladu pro další rozhodování v území. Současně stanovuje posici a parametr veřejných prostranství
ve smyslu propojení urbánní struktury s Vintířovským vrchem.
Požadavky na ochranu nezastavěného území
Nezastavěné území tvoří soustava zemědělských ploch, vodních ploch a vodních toků a
ostatní spontánní zeleň, mimo řešené území pak lesní masivy.
Celé území – mimo intenzivní hospodaření na orné půdě – prochází výraznou sukcesí
zejména trvalých travních porostů. Tento stav je akceptovatelný z hlediska soudobých klimatických
změn za podmínky, že takto posílená schopnost zadržet vodu v krajině převýší zásada a hodnoty,
které byly platformou vyhlášení přírodního parku Doupovská pahorkatina.
Nezastavěné území je logicky vždy dotčeno rozvojovými plochami. Je-li však mírou kvality
kulturní krajiny rovnováha sídelních a přírodních složek, nepředstavují navržené změny její porušení.
Změny jsou lokalizovány do logických, očekávaných míst rozvoje sídel.

2c)

Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Vyhodnocení k § 18 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – Cíle
územního plánování
Územní plán obce Radonice ve smyslu této změny č. 1 ÚP nezasahuje do navržené rovnováhy
přírodních a civilizačních podmínek resp. akceptuje současně deklarovaný udržitelný rozvoj.
Změna č. 1 ÚP Radonice nadále preferuje a využívá proluk zastavěného území a preferuje
dostavbu původní sídelní struktury. Zastavitelné plochy jsou v logických posicích a předchází jim
analýza využití zastavěného území a (již) zastavitelných ploch dle platného ÚP Radonice.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny resp. prověřeny na platformě individuálních žádostí jejich
majitelů.
Návrhem změny č. 1 ÚP Radonice nejsou dotčeny zjištěné veřejné zájmy a záměry vyplývající
ze zvláštních předpisů.
Vyhodnocení k § 19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu –
Úkoly územního plánování
Úkoly územního plánování jsou akceptovány změnou č. 1 ÚP Radonice s ohledem na
problematiku a rozsah změny z hlediska:
§ 19, odst. 1a), 1b)
a)
zajištění a posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot,
§ 19, odst. 1c)
c)
prověření a posouzení potřeby změn v území, veřejného zájmu na jejich provedení, jejich
přínosů, problémů, rizik s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí,
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání
§ 19, odst. 1d)
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d)

stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání a
prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a
řešení staveb

§ 19, odst. 1e)
e)
stanovení podmínek pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a
uspořádání staveb s ohledem na charakter a hodnoty území
odst. 2 § 19 SZ:
vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního
plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jeho součástí je
posouzení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast
Rozvoj území ve smyslu navržených změn splňuje výše uvedené úkoly územního plánování.

2d)

Soulad s požadavky zvláštních
s výsledkem řešení rozporů

právních

předpisů,

popřípadě

Posuzování vlivů na životní prostředí
Změna č. 1 ÚP Radonice neobsahuje záměry, jejichž charakter a rozsah odpovídá požadavku
na vyhodnocení vlivů na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území z hlediska zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění.
Zastavitelné plochy
Vymezení zastavitelných ploch není v rozporu se zásadou ochrany půdního fondu, ochrany
lesa, ani dalšímu relevantními právními předpisy.
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3.

Náležitosti, vyplývající z § 53 odst. 5 a) až 5 f) stavebního zákona

3a)

Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53, odst. 4

Změna č. 1 ÚP Radonice je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR (2015) a Zásadami
územního rozvoje Ústeckého kraje (poslední aktualizace č.3).
Změna č. 1 ÚP Radonice je v souladu s cíli a úkoly stavebního zákona – viz vyhodnocení
v bodě 2b) – viz bod 2b).
Dokumentace změny č. 1 ÚP Radonice je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů a je zpracována dle těchto právních předpisů – viz bod 2c).
Stanoviska dotčených orgánů byla vyhodnocena a zapracována do Zadání změny č. 1 ÚP
Radonice, v tomto smyslu bude přezkum návrhu změny č. 1 ÚP Radonice proveden (doplněn) i
v dalších stupních pořízení této změny ÚP.
STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ A PŘIPOMÍNKY A NÁMITKY DOTČENÝCH OSOB

1) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
Dne: 18. srpna 2020
Číslo jednací: KUUK/143153/2020
Návrh územního plánu
stanovisko k návrhu 1. změny územního plánu Radonice
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený orgán ve věcech
silnic II. a III. třídy v souladu s ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem 1. změny územního plánu Radonice
bez připomínek.
Změna č. 1 nenavrhuje žádné nové změny koncepce sítě silnic II. a III. třídy.
Vyjádření pořizovatele: bez připomínek.
2)

Městský úřad Kadaň, odbor dopravy
Dne. 21. 9. 2020
Č. j. ODPK/37611/2020
Návrh změny č. l. územního plánu Radonice
Odbor dopravy Městského úřadu v Kadani, jako orgán místně příslušný, podle ustanovení § 11 zákona
č. 500/2004 Sb. –správní řád ve znění pozdějších předpisů, a věcně příslušný ográn, dle zákona .
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40, odst. 4, písm. d),
k návrhu změny č. 1 územního plánu Radonice nemá připomínek.
Jana Pallayová, oprávněná úřední osoba
Vyjádření pořizovatele: bez připomínek.
3) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj Sebuzínská 38,
403 21 Ústí nad Labem – Brná
V Ústí nad Labem dne 29. 9. 2020
Č. j.: SVS/2020/110524-U

STANOVISKO K ÚZEMNÍMU PLÁNU
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj jako správní orgán místně a
věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o
změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
„správní orgán“), ve věci uplatnění stanoviska k projednání návrhu 1. změny územního plánu obce
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Radonice na základě oznámení, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů, toto stanovisko
Správní orgán n e m á n á m i t k y k návrhu 1. změny územního plánu obce Radonice.
Odůvodnění
Správní orgán obdržel dne 18. 9. 2020 oznámení o projednání návrhu 1. změny územního plánu obce
Radonice. Na základě tohoto podání správní orgán prostudoval přístupné dokumenty k návrhu 1.
změny územního plánu obce Radonice a následně bylo Krajskou veterinární správou Státní veterinární
správy pro Ústecký kraj vydáno stanovisko č. j. SVS/2020/110524-U pro územní plán. Vzhledem ke
skutečnosti, že tímto návrhem nejsou dotčeny žádné subjekty, které jsou pod státním veterinárním
dozorem, nemá Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj k tomuto návrhu
námitky.
Poučení
Závazné stanovisko je závazným stanoviskem ve smyslu§ 149 správního řádu a není samostatným
rozhodnutím ve správním řízení. Orgán příslušný rozhodnout ve věci podle zvláštních právních
předpisů nemůže rozhodnout v rozporu s tímto posudkem.
Proti obsahu závazného stanoviska se lze podle § 149 odst. 3 správního řádu odvolat pouze
prostřednictvím odvolání proti konečnému rozhodnutí podmíněnému tímto závazným stanoviskem.
MVDr. Petr Pilous, ředitel, podepsáno elektronicky

Vyjádření pořizovatele: nemá námitky.
4)

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí
V Kadani: 21. září 2020
Č. j.: MUKK/38131/2020
Stanovisko k územně plánovací dokumentaci
Obecní úřad Kadaň – obce s rozšířenou působností ( zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ), jako dotčený orgán státní
správy lesů příslušný podle ustanovení § 48 odst. 2 písmena b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů ( lesní zákon ) ve znění pozdějších předpisů, tímto vydává
v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
souhlasné stanovisko
k návrhu 1. změny územního plánu Radonice.
Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
1.)
Umisťování staveb na vymezených plochách zástavby je přípustné minimálně ve vzdálenosti
od hranice lesa rovnající se největší absolutní výškové bonitě sousedního lesního porostu. Tato
podmínka musí být splněna zároveň s podmínkami závazného stanoviska dotčeného správního orgánu.
Odůvodnění :
Umisťování staveb i technické a dopravní infrastruktury a jejich užívání má negativní vliv na
blízké lesní pozemky, lesní porosty na nich a jejich řádné obhospodařování a plnění funkcí lesa.
Umisťováním staveb k lesu významně stoupá riziko negativní interakce mezi stavbou a blízkým
lesním porostem a potřeby realizace zásahů prováděných na základě ustanovení § 22 lesního zákona,
podle kterého jsou vlastníci nemovitostí oprávněni provést na pozemcích určených k plnění funkcí
lesa na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a
zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem
stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z lesních pozemků. Z
hlediska řádného hospodaření v lese a plnění všech jeho funkcí jsou takové zásahy nevhodné a
nežádoucí. Mnohdy takové stavby jsou rovněž spojeny se vznikem ochranného pásma v řádu desítek
metrů, které přímo vylučuje nebo významně omezuje plnění funkcí lesa.

38

Nelze akceptovat, aby v částech území, které jsou potenciálně vysoce ohroženy škodami z
lesních porostů, byly bez významných důvodů svědčících existenci veřejného zájmu na umístění
staveb povolovány stavby spojené s pobytem osob.
Ohrožení lesa stavbami je předpokládáno na základě historických zkušeností, a proto byla
prevence v předcházení ohrožení a škodám zakotvena například v § 14 odst. 2 lesního zákona. Z
historie lesního hospodářství vyplývá, že v určitých časových periodách i zcela nepravidelně dochází k
větrným kalamitám a klimatickým epizodám, a proto lze s velkou pravděpodobností předpokládat, že
k ohrožení životů a poškození majetku pádem větví a stromu může dříve či později dojít.
Ing. Jiří Frajt, vedoucí odboru životního prostředí, Městský úřad Kadaň
Vyjádření pořizovatele:
Uvedená podmínka: „Umisťování staveb na vymezených plochách zástavby je přípustné minimálně ve
vzdálenosti od hranice lesa rovnající se největší absolutní výškové bonitě sousedního lesního porostu.
Tato podmínka musí být splněna zároveň s podmínkami závazného stanoviska dotčeného správního
orgánu.“ byla zapracována do textové části územního plánu - Změny č. 1 ÚP Radonice do kapitoly
1f).
5)

Ministerstvo životního prostředí Odbor výkonu státní správy IV, Bělehradská 1308/17,
400 01 Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, dne 30.9.2020
Č. j.: MZP/2020/530/1536
Sp. zn.: ZN/MZP/2020/530/419
Stanovisko k návrhu změny č. 1 Územního plánu Radonice
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 23.9.2020 od Městského
úřadu Kadaň (v souladu s § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
oznámení o konání veřejného projednání změny č. 1 Územního plánu Radonice, projednávaný
zkráceným postupem, s žádostí o stanovisko. Zákonné zmocnění Ministerstva životního prostředí
vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z požadavků § 55b odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z
požadavků § 15 odst. 2 horního zákona č. 44/1988, konkrétně z těch jeho částí, které se vztahují k
ochraně a využití nerostného bohatství a § 13 odst. 3 zákona č. 62/1988 o geologických pracích.
Oprávněnost těchto požadavků a povinnost orgánů územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se
jimi v příslušné územně plánovací dokumentaci je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona č. 44/1988
a § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 o geologických pracích.
K výše uvedenému návrhu změny č. 1 zaujímá ministerstvo následující stanovisko:
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí Ministerstvo
životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt CHLÚ: Vintířov č.
07700000, Kojetín u Radonic č. 11020000 a Vinaře u Kadaně č. 21530000, poddolovaných území:
Radonice u Kadaně 1 č. 902, Radonice u Kadaně 3 č. 903 a Radonice u Kadaně 2 č. 925 a výhradních
ložisek: Záhořany č. 3077000, Vlkaň č. 3110200 a Blov-Krásný Dvoreček č. 3215300 (viz.
www.geofond.cz – mapové aplikace ČGS – údaje o území).
Ministerstvo současně sděluje, že toto stanovisko nenahrazuje ostatní správní akty ministerstva,
stejně jako ostatních dotčených orgánů státní správy, vydávané dle příslušných právních
předpisů.
Ing. Jaroslav VACEK, ředitel odboru, výkonu státní správy IV, podepsáno elektronicky
Vyjádření pořizovatele: nemá námitky.

6)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště
správa CHKO Slavkovský les
Datum: 7.10.2020
Č. j.: SR/0584/SL/2020-3
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Návrh 1. změny územního plánu Radonice – stanovisko
K návrhu 1. změny územního plánu Radonice, tak jak je vystaven k nahlédnutí na webových stránkách
Městského úřadu Kadaň: „https://gis.mestokadan.cz/portal/radonice“, nemáme z hlediska našich
zájmů a kompetencí připomínek.
Navržené změny územního plánu nezasahují a neovlivňují zájmy ochrany přírody v daném území a
svým rozsahem nekolidují s evidovanými nálezy ZCHD.
Vyjádření pořizovatele: bez připomínek.
7)

Správa železnic, jako oprávněný investor
Dne 5.10.2020
Č. j.: 67925/2020-SŽ-GŘ-06

Vyjádření k řízení o změně č. 1 územního plánu Radonice
Správa železnic, stání organizace, vznikla na základě zákona č. 77/2002 Sb., hospodaří s majetkem
státu, který tvoří především železniční dopravní cesta a plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje
provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty a současně je
oprávněným investorem v oblasti železniční dopravy. Vyjádření Správy železnic, státní organizace, se
zároveň stává podkladem pro zpracování koordinovaného stanoviska Ministerstva dopravy, které je v
procesu územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb.
Z pozice oprávněného investora dle zákona č. 183/2006 Sb. uplatňujeme následující námitku:
Součástí změny je doplnění podmíněně přípustného využití v plochách dopravní infrastruktury –
drážní (DZ) pro bydlení v bytových domech za podmínky využití stávajících drážních objektů s
možností jejích stavebních úprav, nástaveb a přístaveb.
S doplněním výše uvedeného podmíněně přípustného využití souhlasíme pouze za podmínky, že
předmětné objekty budou mimo jiné splňovat hygienické (hlukové) limity. Případná protihluková
opatření budou řešit jednotliví investoři a nebudou hrazena ze strany Správy železnic, státní
organizace.
V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy požadujeme
zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního využití
podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech
staveb a venkovních prostorech.
S pozdravem
Ing. Pavel Paidar (digitálně podepsáno), ředitel odboru přípravy staveb
Vyjádření pořizovatele k námitkám.
1. Součástí změny je doplnění podmíněně přípustného využití v plochách dopravní infrastruktury –
drážní (DZ) pro bydlení v bytových domech za podmínky využití stávajících drážních objektů s
možností jejích stavebních úprav, nástaveb a přístaveb.

Námitce č. 1 se plně vyhovuje. Do textové části změny č. 1 ÚP Radonice v kapitole 1f) byla
doplněna podmínka, že pro bytové domy budou využity stávající drážní objekty s možností
jejích stavebních úprav, nástaveb a přístaveb.
2. S doplněním výše uvedeného podmíněně přípustného využití souhlasíme pouze za podmínky, že
předmětné objekty budou mimo jiné splňovat hygienické (hlukové) limity. Případná protihluková
opatření budou řešit jednotliví investoři a nebudou hrazena ze strany Správy železnic, státní
organizace.
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Námitce č. 2 se plně vyhovuje. Do textové části změny č. 1 ÚP Radonice v kapitole 1f) byla
doplněna podmínka, že předmětné objekty budou mimo jiné splňovat hygienické (hlukové) limity.
Případná protihluková opatření budou řešit jednotliví investoři a nebudou hrazena ze strany Správy
železnic, státní organizace.
3. V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy
požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do
funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové
přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.

Námitce č. 3 se plně vyhovuje. Do textové části změny č. 1 ÚP Radonice kapitoly 1f)byla
doplněna podmínka u zastavitelné plochy Z1/VN8, Z1/R2: V nově vymezených rozvojových či
přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy budou zařazeny objekty a zařízení, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude
znít, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.
8)

Ministertvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Dne: 16.09.2020
Č. j. : MPO 571008/2020

Stanovisko k návrhu k 1. změny územního plánu Radonice
pro veřejné projednání pořizované zkráceným postupem
Závazná část
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného
bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2. zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, vydáváme k návrhu 1. změny územního plánu Radonice následující
stanovisko:
S návrhem 1. změny ÚP Radonice souhlasíme.
Odůvodnění
Změna č. 1 ÚP respektuje nerostné bohatství na území obce a do prostoru výhradního ložiska (VL)
bentonitu č. 3215300 Blov ani jeho chráněné území (CHLÚ) č. 21530000 Vinaře, které se nachází na
severu katastru, nenavrhuje žádné rozvojové plochy. Rovněž je respektováno VL kaolínu č. 3110200
Vikáň a jeho CHLÚ č. 11020000 Kojetín u Radonic na severozápadě a VL hnědého uhlí č. 3077000
Záhořany včetně jeho CHLÚ č. 07700000 Vintířov, které sem částečně zasahuje na východě. Ostatní
prognózní zdroje stavebního kamene č. 9283400 Kojetín a cementářských surovin č. 9405700
Radechov nejsou limitem rozvoje území.
Ing. Zbyněk Sochor, Ph.D., ředitel odboru hornictví

Vyjádření pořizovatele: bez připomínek. (pozn. pořizovatele má být Vlkáň místo Vikáň)
9.a)

Ing. Kvarda Jaroslav a Ing. Kvarda Vratislav
Datum: 29.09.2020
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Námitka č. 1
Jako vlastníci pozemkové parcely č. 205/4 v k. ú. Vintířov u Radonic požadujeme vypuštění změny č.
Z1/VN2, popřípadě její korekci tak, aby zůstala zachována funkce BI, tzn. možnost výstavby na části
citované parcely tak, jak to umožňuje dosud platný územní plán Radonic.
Odůvodnění: V reálném současném času uvažujeme s výstavbou rodinného domu pro potřebu naší
rodiny. Změna Z1/VN2 přitom nevychází z jiných vnějších podnětů a zachováním zastavitelné plochy
pro bydlení není dotčeno žádné relevantní zákonné opatření, které by tuto změnu vyžadovalo.
Vlastníci pozemkové parcely č. 205/4:
Podepsáni: Ing. Kvarda Jaroslav a Ing. Kvarda Vratislav
Rozhodnutí o námitce.
Námitce č. 1 se vyhovuje.
Odůvodnění:
Jedná se o nepodstatnou úpravu návrhu Změny č. 1 územního plánu Radonice. Část pozemku parcely
číslo 204/5 v k. ú. Vintířov u Radonic bude zpět zařazena do původní funkční plochy BI – plocha
bydlení městského či příměstského bydlení v rodinných domech, dle dosud platného Územního plánu
Radonice. Vlastník pozemku si zde přeje v dohledné době postavit rodinný dům. Touto úpravou
nedojde ke změně velikosti současné zastavitelné plochy ani se nenaruší komplexní architektonický a
urbanistický návrh pro obec Radonice, neboť se jedná o doposud platný návrh, který je schválen
v platném územním plánu Radonice a který je účinný od 30.12.2011.

9.b)

Ing. Kvarda Jaroslav a Ing. Kvarda Vratislav
Datum: 29.09.2020

Námitka č. 2
Jako vlastníci pozemkové parcely č. 205/4 v k. ú. Vintířov u Radonic žádáme o úpravu řešení změny
Z1/VN2 tak, aby byla zachována možnost výstavby rodinného domu na severovýchodní polovině
citované parcely.
Odůvodnění: V reálném současném času uvažujeme s výstavbou rodinného domu pro potřebu naší
rodiny. Změna Z1/VN2 přitom vychází pravděpodobně z potřeb obce a to propojit veřejný prostor
před školou s navazující krajinou. Námi navrhovaná změna řešení tedy respektuje tento záměr a
současně umožní separaci oploceného pozemku a umístění rodinného domu tak, aby smysl veřejného
prostoru dle vaší změny zůstal zachován.
K umístění rodinného domu bude využita výhradně naše pozemková parcela, popřípadě umožníme
recipročně nejvyšší bod – výhled – z našeho pozemku připojit k Vámi zamýšlenému veřejnému
prostoru
Vlastníci pozemkové parcely č. 205/4:
Podepsáni: Ing. Kvarda Jaroslav a Ing. Kvarda Vratislav
Rozhodnutí o námitce:.
Námitce č. 2 se nevyhovuje .
Odůvodnění:
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Majitelé pozemku chtěli novou zastavitelnou plochu, na jiném místě svého pozemku. Majitelům se
nevyhovuje v tom, aby nová zastavitelná plocha byla na jiném místě než měli doposud v platném
územním plánu navrženu. Nové zastavitelné plochy se můžou vymezovat pouze po větším vyčerpání
navržených zastavitelných ploch v Územním plánu Radonice.
Část pozemkové parcely číslo 204/5 v k. ú. Vintířov u Radonic, s označením změny Z1/VN2, bude zpět
zařazena do původní funkční plochy BI – plocha bydlení městského či příměstského bydlení
v rodinných domech, dle dosud platného Územního plánu Radonice, tak jak je uvedeno u námitky č.
1.Tato úprava nenaruší stávající komplexní urbanistický návrh Územního plánu Radonice, neboť se
jedná o doposud platný návrh, který je schválen v platném Územním plánu Radonice, který je účinný
od 30.12.2011.

10) Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, odbor kultury a památkové péče
Datum: 6. října 2020
Spisová značka: KUUK/000589/2020/109
Číslo jednací: KUUK/150680/2020
Vyjádření k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Radonice
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jen „OKP KÚ ÚK“) obdržel dne
17. 9. 2020 Vaše Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu
Radonice. K výše uvedené věci Vám tímto sdělujeme následující:
OKP KÚ ÚK je dotčeným orgánem státní památkové péče příslušným uplatňovat stanovisko dle § 28
odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pouze
pro území, na kterém se nachází památková zóna nebo nemovitá národní kulturní památka.
V řešeném území se nenachází památková zóna ani nemovitá národní kulturní památka, z tohoto
důvodu nejsme v této věci dotčeným orgánem.
Řešené území je územím s možnými archeologickými nálezy, ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Dotčeným orgánem státní památkové péče, uplatňujícím stanovisko k návrhu Změny č. 1
Územního plánu Radonice, je dle § 29 odst. 2 písm. c) výše citovaného zákona – Městský úřad
Kadaň, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče – úsek památkové
péče.
PhDr. Adam Šrejber, Ph. D., Vedoucí odboru kultury a památkové péče
Vyjádření pořizovatele: bez připomínek.
11) Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IDDS 7ptt8gm
Ze dne: 16.09.2020
Naše zn.: POH/41637/2020-2/032100
Návrh 1. změny územního plánu Radonice
K Vašemu oznámení o konání veřejného projednání návrhu 1. změny územního plánu Radonice (dále
jen změna ÚP), které jsme obdrželi dne 17. září 2020, Vám sdělujeme následující náměty a
připomínky:
1. Jedním z koncepčních materiálů na celostátní úrovni je Národní plán povodí Labe (NPP), který
byl schválen usnesením vlády České republiky č. 1083 ze dne 21. prosince 2015 a vydán
opatřením obecné povahy Ministerstvem zemědělství (OOP-MZe) čj.148/2016-MZE-15120 ze
dne 12. ledna 2016. Tímto OOP-MZe byla schválena i část kapitoly IV. Cíle pro povrchové vody,
podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí (kapitoly IV.1 až IV.5) a kapitola V.
Souhrn programu opatření k dosažení cílů, které jsou nedílnou a závaznou částí tohoto OOP-MZe.
S uvedeným NPP souvisí další koncepční materiál, konkrétně se jedná o Plán dílčího povodí
Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP), který byl v souladu s ustanovením § 24
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odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen vodní zákon), schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. dubna 2016
usnesením č. ZK 132/29Z/2016.
Platný územní plán řeší koncept nakládání se srážkovými vodami tak, že umožňuje akumulaci
povrchových vod ve vymezené ploše u místní části Radechov. Toto řešení je jen dílčí, nezahrnuje
celé správní území Radonic a ani koncept nakládání se srážkovými vodami. Koncept by měl být
v souladu s výše uvedeným NPP (např. v kapitole Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní
a sucha je mj. uvedeno, že je třeba postupně snižovat množství odváděných srážkových vod
ze zpevněných ploch, podporovat jejich výpar, retenci a vsakování přirozenou cestou), PDP, § 5
odst. 3 vodního zákona a dalšími předpisy (např. § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, a TNV 75 9010 „Hospodaření s dešťovými vodami“).
Srážkové vody z navržených zpevněných ploch (včetně veřejných prostranství, komunikací atd.)
musí být přednostně a v maximální možné míře využívány nebo vsakovány. V případě
prokazatelné nemožnosti využívání nebo vsakování srážkových vod (prokázáno
hydrogeologickým posudkem) mohou být srážkové vody zadržovány (retence) a následně
vypouštěny (redukce a regulace odtoku) do stávající dešťové kanalizace nebo odvodňovacích
příkopů, resp. do vodního toku. Doporučujeme koncept nakládání se srážkovými vodami
doplnit a upravit tak, aby byl v souladu s výše uvedenými principy.

2. V grafické části odůvodnění změny ÚP je v legendě uvedena aktivní zóna záplavového území. Její
zákres nad územím chybí. Chybí také vyznačení celého záplavového území Liboce, které je taktéž
limitem využití území (4.1.117). Záplavové území Liboce bylo stanoveno Krajským úřadem
Ústeckého kraje, v úseku ř. km 9,229 - 25,499 (zn: 6533/ZPZ/Liboc 9-25/Ko ze dne 14.01.2008,
aktualizace v ř. km 20,370 - 21,100 - zn: 20001/ZPZ/09/Liboc-aktual2009/Ko ze dne 25.6.2009).
Tento limit požadujeme do grafické části odůvodnění doplnit.
Dále máme připomínku, kterou je dle našeho názoru nezbytné řešit v rámci příštích změn, zprávy
o uplatňování nebo návrhu nového územního plánu:
1. Dalším koncepčním materiálem, který musí být při rozvoji území uplatňován, je „Plán pro
zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ (PpZPR) schválený usnesením vlády České
republiky č. 1082 dne 21. prosince 2015 a vydaný opatřením obecné povahy Ministerstva
životního prostředí (OOP-ENV) čj. 90988/ENV/15 dne 22. prosince 2015.
V řešeném území se nachází „Oblast s významným povodňovým rizikem“ (OsVPR) OHL 33 –
Liboc. Odkazy na výstupy z vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou
uvedeny v příloze PpZPR č. 8.2 a č. 8.3.
PpZPR definuje pojem povodňové riziko. Povodňové riziko je limitem využití území (4.1.121) a
má vazbu na územně analytické podklady - jedná se o údaj o území dle přílohy č. 1 část A
vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. Limit je vyjadřován omezováním a
zákazy umisťování, příp. rozšiřování takových aktivit v ohrožených územích, kde byla
vyhodnocena nepřijatelná míra povodňových rizik nebo by mohlo docházet ke zvyšování
povodňových rizik. Cílem limitu je dosáhnout trvalého odstranění nebo zmírnění nepříznivých
účinků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost (viz
Limity využití území, Ústav územního rozvoje, stav k 1. červenci 2020). Pro snížení ploch
v nepřijatelném riziku jsou v PpZPR navržena opatření OHL217226 - Pořízení/změna územně
plánovací dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným
využitím z důvodu ohrožení povodní) pro OsVPR a OHL217227 - Využití výstupů povodňového
mapování (mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika) v územním plánování
a rozhodování pro OsVPR. Tato opatření je nutné respektovat a v souladu s nimi územně
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plánovací dokumentaci navrhnout. Platný územní plán ani návrh jeho změny č. 1 nevymezuje
plochy v záplavovém území do povodňového rizika vyššího, než by bylo pro jejich funkční využití
přípustné, přesto se domníváme, že by bylo vhodné tuto problematiku do textové i grafické části
územního plánu zahrnout. Při případných dalších změnách územního plánu či při návrhu nového
územního plánu je tento limit třeba respektovat. Stejně tak pokud budou v rámci zpracování
dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem navržena opatření na zvýšení ochrany
intravilánu Radonic před povodněmi, která budou schválena zastupitelstvem Radonic, bude třeba
tato opatření zahrnout do nejbližší změny územního plánu.
2. Platný ÚP Radonice vymezuje lokalitu pro akumulaci povrchových vod Vojnín (LAPV). Plocha
byla převzata ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK), které byly v době
schvalování ÚP Radonice aktuální. Současná platná verze ZÚR ÚK (07/2020) již lokalitu Vojnín
neuvádí, lokalita byla z generelu LAPV vypuštěna.
Níže uvádíme text, který je vztažen k další fázi přípravy dokumentace ke konkrétním záměrům:

Podél koryta vodního toku Liboc, ve stanoveném záplavovém území, je navržena cyklotrasa (ozn. D a
G). Dále jsou navrženy i další cyklotrasy v souběhu s koryty jiných vodních toků či případně křížící
koryta vodních toků. Přesný průběh cyklotras a konkrétní technická řešení mostních objektů či lávek
a jejich umístění (vhodný profil) s námi budou předjednány ještě v záměru (umístění podpěr, umístění
nájezdů apod.).
Předmětem vyjádření je návrh 1. změny územního plánu Radonice.
Odkanalizování: Ve všech vodních útvarech platí LO OHL207008. Chybí návrh centrálního
odkanalizování místní částí Háj, Kadaňský Rohozec, Kojetín, Miřetice u Vintířova, Radechov, Sedlec
u Radonic, Vlkaň, Vojnín a Ždov.
Srážkové vody: Chybí koncept pro likvidaci srážkových vod, v ÚP je vymezena plocha pro akumulaci
povrchových vod (-821616, -1009246).
SZÚ a OsVPR: změnou č. 1 nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy ve stanoveném záplavovém
území ani v nepřijatelném povodňovém ohrožení.
Vodní útvary podzemních vod: 21320 - Mostecká pánev - jižní část a 61200 - Krystalinikum v
mezipovodí Ohře po Kadaň.
Vodní útvary povrchových vod tekoucích: OHL_0590 - Liboc od pramene po tok Leska a OHL_0600
- Leska od pramene po ústí do toku Liboc
Ing. Václav Svejkovský, vedoucí odboru VR
Vyjádření pořizovatele k připomínkám:

a) změna ÚP Radonice probíhá ve stanoveném rozsahu. Zrychlený proces v principu
vylučuje úpravy nad vstupní požadavky, které jsou navíc potvrzené stanoviskem kraje. Ze
stanoviska nevyplývá, že by uvedené podněty byly v rozporu s rozsahem změny ÚP.
b) koridory polních cest a cyklostezek mají rozsah umožňující v kontaktních posicích s
vodním tokem reagovat na konkrétní podněty správce vodního toku v dalších fázích případné
projektové přípravy.
c) koordinační výkres úplného znění ÚP Radonice byl doplněn o jevy ÚAP, které obsahuje
jejich aktualizace 2020. Chybějící zobrazení stávajícího Q100 vzniklo nesprávným
nastavením výkresového prostoru.
Připomínkám se částečně vyhovuje. Jevy dle ÚAP budou do koordinačního výkresu
dokumentace doplněny.
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12)

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 20. října 2020
Spisová značka: KUUK/142716/2020/2 /UP-120
Číslo jednací: KUUK/158282/2020
Návrh změny č. 1 územního plánu Radonice – veřejné projednání - vyjádření Krajského úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 17. 9. 2020 od
Městského úřadu Kadaň, oznámení o veřejném projednání o návrhu změny č. 1. územního plánu
Radonice, konaného dne 19. 10. 2020.
Ve věci vydáváme následující stanoviska:
Ochrana ovzduší
Vyřizuje: Ing. Tomáš Peřina / 475 657 151, e-mail: perina.t@kr-ustecky.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k návrhu změny č. 1.
územního plánu Radonice z hlediska ochrany ovzduší připomínky.
Krajský úřad Ústeckého kraje vydává stanovisko k územnímu plánu a k regulačnímu plánu obce v
průběhu jeho pořizování v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Krajský úřad Ústeckého kraje upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí
dle přílohy č. 1 zákona. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro průmyslové a
zemědělské účely (rozvojové lokality).
Vyjádření pořizovatele:

Bez připomínek.
Ochrana přírody a krajiny
Vyřizuje: Ing. Kristýna Vyškrabková / 475 657 164, email: vyskrabkova.k@kr-ustecky.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán ochrany
přírody a krajiny příslušný k vydávání stanovisek k územním plánům podle § 77a odst. 4 písm. x)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a
to z hlediska všech zájmů chráněných tímto zákonem (není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody),
sděluje k návrhu změny č. 1 územního plánu Radonice následující.
Záměr nezasahuje do maloplošných zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem ani nejsou
úřadu známy místa s výskytem zvláště chráněných druhů, která by byla záměrem dotčena.
Lze vyloučit, že záměr „Návrh změny č. 1 územního plánu Radonice – veřejné projednání“ může
mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
Odůvodnění:
Souhrnně se dá konstatovat, že stavba ani její provoz nemají výrazný negativní vliv na životní
prostředí. Realizací nedojde k zásahu do krajinného rázu lokality. Samostatná realizace se neprojeví
negativním způsobem na životní prostředí v okolí stavby.
Do záměru zasahuje evropsky významná lokalita (dále EVL) Doupovské hory (CZ0424125) a ptačí
oblast (dále PO) Doupovské hory (CZ0411002). EVL Doupovské hory (CZ0424125) je vymezena
nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, v
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platném znění. Ptačí oblast (dále PO) Doupovské hory (CZ0411002) vymezená nařízením vlády č.
688/2004 Sb., kterým se vymezuje ptačí oblast Doupovské hory.
Předmětem ochrany EVL Doupovské hory jsou druhy: čolek velký (Triturus cristatus), hnědásek
chrastavcový (Euphydryas aurinia), koniklec otevřený (Pulsatilla patens), kuňka ohnivá (Bombina
bombina), losos obecný (Salmo salar), netopýr černý (Barbastella barbastellus) a netopýr velký
(Myotis myotis) a stanovišti: 3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion, 5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na
vřesovištích nebo vápnitých trávnících, 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na
vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva
nížin a horského až alpínského stupně, 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), 9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum,
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové
lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Předmětem
ochrany PO Doupovské hory jsou populace čápa černého (Ciconia nigra), včelojeda lesního (Pernis
apivorus), výra velkého (Bubo bubo), motáka pochopa (Circus aeruginosus), chřástala polního (Crex
crex), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), žluny šedé (Picus canus), datla černého (Dryocopus
martius), pěnice vlašské (Sylvia nisoria), ťuhýka obecného (Lanius collurio) a lejska malého
(Ficedula parva) a jejich biotopy.
Mezi ohrožující faktory pro předměty ochrany evropsky významné lokality a ptačí oblasti patří
zejména nevhodné obhospodařování či jeho absence ať již vodních ploch či luk a lesů např.: intenzivní
pastva a sečení luk v nevhodnou dobu, zarůstání a zalesňování podmáčených luk či jejich
odvodňování, zarůstání stepních a lesostepních stanovišť křovinami a zarůstání skalních stěn a bradel,
stejnověkost lesních porostů nevhodného druhového složení ad. Dalšími negativními vlivy mohou být
záměry výstaveb na plochách s předměty ochrany či vlivy znečišťující životní prostředí. U druhů
včelojed lesní a výr velký pak i nezákonný lov.
Nelze předpokládat, že by jakýkoli z výše popsaných jevů v souvislosti s realizací záměru v
předmětném území nastal.
Z výše uvedených důvodů a s ohledem na předmět ochrany evropsky významné lokality Doupovské
hory a ptačí oblasti Doupovské hory lze vyloučit vliv záměru na tuto evropsky významnou lokalitu a
ptačí oblast. S ohledem na umístění a charakter záměru nehrozí ani nepřímé ovlivnění vzdálenějších
lokalit soustavy Natura 2000, respektive předmětů jejich ochrany.
Upozorňujeme, že záměr zasahuje do nadregionálního biocentra (NRBC) č. 15 – Úhošť, dále do
regionálního biocentra (RBC) 1152 – Houština s připojením na regionální biokoridor (RBK) č. 1014.
Vyjádření pořizovatele:

ÚSES je respektován. Bez připomínek.
Ochrana zemědělského půdního fondu
Vyřizuje: Ing. Martina Müllerová / 475 657 912, e-mail: mullerova.m@kr-ustecky.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje, jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), uvádí následující:
Dle tabulkové části doloženého odůvodnění návrhu změny č. 1 Územního plánu Radonice (dále jen
návrh změny ÚP) jsou navrhovány rozvojové plochy o celkové rozloze 4,5424 ha na pozemcích
náležejících do zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). Avšak při posuzování jednotlivých
navrhovaných ploch bylo zjištěno, že některé z navrhovaných ploch nejsou umístěny na pozemcích
náležejících do ZPF dle údajů katastru nemovitostí. Jedná se o plochy Z1/R6 a Z1/H1. Vzhledem k
výše uvedenému nebyly tyto plochy posuzovány z hlediska ochrany ZPF.
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Dále jsou v návrhu změny ÚP navrhovány především zastavitelné plochy pro využití pro plochy
bydlení o celkovém záboru 2,9987 ha zemědělské půdy zařazené do I, II., III. a V. třídy ochrany.
Jedná se o následující plochy.
Plocha Z1/R2 je umístěna v sídle Radonice a představuje zábor 0,1908 ha zemědělské půdy zařazené
do I. a II. třídy ochrany. Nezbytnost záboru zemědělské půdy nebyla návrhu změny ÚP prokázána, v
současně platném ÚP Radonice je v sídle Radonice značné množství doposud nevyužitých ploch
umožňujících bydlení. K tomuto upozorňujeme, že v souladu s ust. § 4 odst. 3 zákona lze zemědělskou
půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad
veřejným zájmem ochrany ZPF. V tomto případě však nelze konstatovat, že vymezení nových ploch
pro bydlení je veřejným zájmem výrazně převažujícím nad veřejným zájmem na ochraně ZPF a to s
přihlédnutím, že nebyla prokázána výše zmiňovaná nezbytnost vymezení této plochy. Vzhledem k
výše uvedenému nelze se zařazením této plochy do návrhu změny ÚP souhlasit. Návrh této plochy
odporuje zásadám dle § 4 odst. 1 písm. b) d) a odst. 3 zákona.
Vyhodnocení plochy Z1/R2:
Bylo požádáno o změnu stanoviska podle následující korektury:
Plocha Z1/R2 byla zásadním způsobem redukována z 0,1908 ha na velikost cca 0,0500 ha, což je cca
na ¼ původní plochy. Plocha bude určena pro umístění 1 RD, ke kterému bude náležet navazující sad
a zahrada tzn. plochy bývalých humen původního sídla – viz. nový upravený návrh.
2
Jedná se o jednoho vlastníka pozemků p. č. 367/3 - 150 m ostatní plocha, jiná plocha a p. p. č. 367/1
2
zábor pouze 350 m ovocný sad - BPEJ 42801, oba pozemky jsou v k. ú. Radonice u Kadaně.
Nový návrh projektanta:
Odůvodnění:
Řešené území je součástí specifické oblasti nadmístního významu NSOB4 – PĚTIPESKO.
Hned první úkol stanovuje:
(1) Posilovat všechny tři pilíře udržitelného rozvoje – hospodářský rozvoj, sociální soudržnost a
životního prostředí.
Tento úkol byl v projednaném návrhu změny č. 1 ÚP Radonice vyhodnocen takto:
Změna č. 1 ÚP Radonice vychází z platného ÚP Radonice, resp. nastavené rovnováhy pilířů
udržitelného rozvoje. Změnou č. 1 se posiluje potřebný pilíř sociální soudržnost a to akcentem na další
obnovu původní sídlení struktury, nastavením požadavků na ochranu kulturních a historických hodnot
v území a dále rozvojem veřejné infrastruktury – vymezením posic lokálních zdrojů vody, vymezením
koridorů cyklostezek. Pilíř životního prostředí je dominantní a není změnou č. 1 ÚP Radonice dotčen.
Hospodářský pilíř je zachován – při zprávě o uplatňování ÚP Radonice v tomto smyslu nebyly
vymezeny žádné požadavky.
Odůvodnění upravené posice a velikosti plochy Z1/R2 vychází z těchto skutečností:
a)
s odvoláním na ZÚR – specifickou oblast je záměrem obce vyjít vstříc trvale žijícím
obyvatelům a umožnit jim na svých pozemcích umístit objekt bydlení jako zásadní nástroj posílení
sociodemografického pilíře.
b)
Plocha Z1/R2 je umístěna na samý okraj pozemků téhož vlastníka, který o ně řádně pečuje a
spojení domu a pozemku umožní obnovu původního účelu = sadu.
c)
Parcela p. č. 367/3 k. ú. Radonice u Kadaně, na které bude RD umístěn není ZPF, je to
ostatní plocha, jiná plocha.
d)
Část upravené posice plochy Z1/R2 (p. p. č. 367/3 je mimo plochu ZPF) a další část p. p. č.
367/1 k. ú. Radonice u Kadaně je plochou ZPF ve II. třídě ochrany. Celá plocha se nachází pod
rozhodující rozlohou obce Radonice. Umístění - plocha je tak mezním kompromisem – minimální
velikost navržené plochy je 0,0500 ha, max. zábor ZPF ve II. TO je 0,0350 ha s napojením na
zastavěné území obce Radonice.
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e)
Umístěním zastavitelné plochy nedojde z narušení organizace hospodaření na ZPF, upravená
plocha bezprostředně navazuje na zhlaví železniční stanice a z hlediska upravené výměry představuje
nejmenší možnost umístění 1 RD majitele zmiňovaných pozemků.
f)
Nevyužité rozvojové plochy se v m. č. Radonice nepochybně nacházejí, nicméně v tomto
případě se jedná jednoznačně o vazbu trvale žijícího občana a jeho zahradu resp. sad.
Zastavitelná plocha pro umístění jednoho rodinného domu je na samém okraji zastavěného území
s nezbytnou plochou pro příslušenství domu.
Pozn.: Návrh zastavitelné plochy Z1/R2 ve změně č. 1 územního plánu Radonice byl projektantem
upraven, na základě nového stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí.
Úpravami došlo k výraznému zmenšení původně navržené plochy Z1/R2 a zároveň došlo ke
zmenšení plochy záboru ZPF přibližně o 80 % původně navržené plochy, přičemž novou úpravou
navržené plochy Z1/R2 nedošlo ke vzniku enklávy ZPF, která by se hůře obhospodařovala nebo která
by nešla obhospodařit vůbec.

Plocha Z1/R4 je umístěna v sídle Vlkáň a představuje zábor 1,2950 ha zemědělské půdy zařazené do
V. třídy ochrany. Nezbytnost záboru zemědělské půdy nebyla návrhu změny ÚP dostatečně prokázána.
Dle současně platného ÚP Radonice se v sídle Vlkáň nachází dostatečné množství doposud
nevyužitých ploch umožňujících bydlení (např. plochy V2, V3 a V4). Navíc se jedná o plochu, která je
v současné době zemědělsky obhospodařována jako trvalý travní porost dle informací z Veřejného
registru půd – LPIS. Vzhledem k výše uvedenému nelze se zařazením této plochy do návrhu změny
ÚP souhlasit. Návrh této plochy odporuje zásadám dle § 4 odst. 1 zákona.
Vyhodnocení pořizovatele:
Stanovisko dotčeného orgánu přijímáme. Celá plocha označena jako Z1/R4 byla na základě
stanoviska dotčeného orgánu vypuštěna. Stávající rozvojové plochy podle platného ÚP Radonice
skutečně využity nejsou, nejedná se o jednotlivý záměr, který by se dal obhájit na platformě specifické
oblasti dle ZÚR, navíc zábor ZPF je v 2. třídě ochrany. Projektant také doporučuje plochu na základě
stanoviska dotčeného orgánu vypustit.

Plocha Z1/VN1 je umístěna v sídle Radonice a představuje zábor 1,0654 ha zemědělské půdy
zařazené do II. třídy ochrany. Nezbytnost záboru zemědělské půdy nebyla v návrhu změny ÚP
prokázána, v současně platném ÚP Radonice je v sídle Radonice značné množství doposud
nevyužitých ploch umožňujících bydlení. Dále upozorňujeme, že v souladu s ust. § 4 odst. 3 zákona
lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. V tomto případě však nelze konstatovat, že
vymezení nových ploch pro bydlení je veřejným zájmem výrazně převažujícím nad veřejným zájmem
na ochraně ZPF a to s přihlédnutím, že nebyla prokázána výše zmiňovaná nezbytnost vymezení této
plochy. Navíc plocha Z1/VN1 nenavazuje na zastavěné území obce ani na plochy vymezené
stávajícím ÚP pro bydlení nebo jiné urbanistické funkce a jejím vymezením by tak došlo k nevhodné
segmentaci ZPF. Vzhledem k výše uvedenému nelze se zařazením této plochy do návrhu změny ÚP
souhlasit. Návrh této plochy odporuje zásadám dle § 4 odst. 1 písm. b), c), d) a odst. 3 zákona.
Vyhodnocení pořizovatele:
Stanovisko dotčeného orgánu přijímáme. Celá plocha označena jako Z1/VN1 je na základě stanoviska
dotčeného orgánu vypuštěna. Stávající rozvojové plochy podle platného ÚP Radonice skutečně
využity nejsou, nejedná se o jednotlivý záměr, který by se dal obhájit na platformě specifické oblasti
dle ZÚR, navíc zábor ZPF je v 2. třídě ochrany. Projektant také doporučuje plochu Z1/VN1 vypustit.

Plocha Z1/VN8 je umístěna v sídle Žďov a představuje zábor 0,4475 ha zemědělské půdy zařazené do
III. a V. třídy ochrany. K tomuto upozorňujeme, že dle zjištění je část vyhodnocované plochy na
pozemcích mimo ZPF (jedná se o p.č. 307 k.ú. Vintířov u Radonic, která je dle katastru nemovitostí
ostatní plochou) a výsledný zábor ZPF bude tedy zřejmě nižší než je ve vyhodnocení záboru ZPF.
Podle informací uvedených v návrhu změny ÚP je v současně platném ÚP v sídle Žďov vymezena
pouze jediná plocha umožňující bydlení a ta je ze 100 % využita. Vzhledem k uvedenému lze
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konstatovat, že vymezení nové plochy pro bydlení je v daném sídle pro pokrytí potřeb bydlení
nezbytné. Svým umístěním v návaznosti na zastavěné území a při stávající komunikaci a na méně
kvalitních půdách, neodporuje plocha ust. § 4 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona. Se zařazením této
plochy do návrhu změny ÚP lze souhlasit.
Vyjádření pořizovatele:
Není připomínek.
Plocha Z1/VJ1 je navrhována pro plochy občanského vybavení v sídle Vojnín. Plocha představuje
zábor 0,8640 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany. Plocha má umožnit umístění
pensionu včetně zařízení doprovodných sportovně rekreačních aktivit. Plocha je situována na méně
kvalitních půdách avšak jejím vymezením dojde k narušení organizace ZPF a to vytvořením těžko
zemědělsky obhospodařovatelné enklávy mezi navrhovanou plochou a zastavěným územím (na části
pozemku p.č. 339/28 k.ú. Vojnín, který je trvalým travním porostem), což odporuje ust. § 4 odst. 1
písm. c) zákona. Vzhledem k výše uvedenému nelze se zařazením této plochy do návrhu změny ÚP
souhlasit.
Vyhodnocení pořizovatele plocha Z1/VJ1:
Bylo požádáno o změnu stanoviska podle následující korektury:
Plocha Z1/VJ byla zásadním způsobem zredukována z 0,8640 ha na velikost 0,5498 ha. Současně
byla její hranice upravena tak, aby navazovala na vymezené zastavěné území a vůči pozemku p. č.
339/7 v k. ú. Vojnín, který je oploceným pozemkem souboru staveb občanského vybavení a technické
infrastruktury, nevzniká tak zbytková plocha nevyužité enklávy ZPF.
Korekce návrhu je patrná ze zákresů v hlavním výkresu a výkresu předpokládaných záborů půdního
fondu.
Nový návrh projektanta:
Odůvodnění:
Řešené území je součástí specifické oblasti nadmístního významu NSOB4 – PĚTIPESKO
Čl. č. 7 dle ZÚR ÚK stanovuje:
(7) Využívat potenciálu specifické oblasti pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu při zachování
klidového charakteru oblasti.
Komentář projednané změny č. 1 ÚP Radonice:
Tento úkol je pro změnu č. 1 ÚP Radonice rozhodující. Vymezením koridorů cyklostezek je
nastavena možnost pohybové rekreace obyvatel i vnějších návštěvníků. V m. č. Sedlec je pak
připojena plocha občanského vybavení určená pro ubytování a turistickou základnu s cílem konečně
umístit v území zařízení odpovídající soudobým požadavkům na standard ubytování, tzn. zařízení,
které v obci zcela chybí.
Odůvodnění upravené posice a velikosti plochy Z1/VJ1 vychází z těchto skutečností:
a)
Řešené území obce Radonice je atraktivním přírodním prostředím a pro posílení cestovního
ruchu zde chybí kvalitní – soudobé ubytování, které může zprostředkovat právě navržená plocha
Z1/VJ1.
b)
Plocha Z1/VJ1 je zásadním způsobem korigována plošně na míru nezbytnou pro umístění
očekávané kvality objektů hromadné rekreace.
c)
Plocha Z1/VJ1 je upravena tak, aby nevznikly enklávy nevyužitelné zemědělské půdy (TTP),
přičemž skutečný stav hospodaření je patrný z následujícího zákresu plochy Z1/VJ1 do ortofota. Z něj
je patrné rozhraní skutečně udržovaných trvalých travních porostů a plocha nastupující sukcese,
přičemž rozhraním je terénní zlom. Jižní část území s probíhající sukcesí je svahem. Navržená změna
umístění plochy Z1/VJ1 tak zcela neomezuje stav hospodaření severně obdělávaných pozemků a
nezakládá nad rámec záboru další omezení ve využití ZPF.
Pozn.:: Návrh úpravy zastavitelné plochy Z1/VJ1 byl projektantem upraven na základě nového
stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí. Úpravou došlo ke zmenšení
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původně navržené plochy Z1/VJ1 a to tak, že došlo ke zmenšení plochy záboru ZPF přibližně o jednu
třetinu, přičemž novou úpravou navržené plochy Z1/VJ nedošlo ke vzniku enklávy ZPF, která by se
hůře obhospodařovala nebo která by nešla vůbec obhospodařit.

Dále upozorňujeme na nutnost vyhodnocení plochy Z1/NV9 z hlediska ochrany ZPF. Uvedená plocha
byla v platném ÚP určena pro plochy výroby specifické VX pro umístění fotovoltaické elektrárny,
nyní je v návrhu změny ÚP navrhována pro výrobu a skladování – zemědělská výroby. Součástí této
plochy jsou i pozemky náležející do ZPF a vzhledem k požadované změně jejich navrhovaného
využití je třeba vyhodnotit jejich zábor z hlediska ochrany ZPF. Bez uvedeného vyhodnocení se nelze
k návrhu této plochy vyjádřit.
Vyjádření pořizovatele:
Na straně 62 Odůvodnění územního plánu je uvedena skutečnost, že se jedná o stávající areál
zemědělské prvovýroby, který - včetně vymezení zastavěného území - byl v návrhu ÚP
nahrazen plochou pro umístění fotovoltaické elektrárny (FVE). Změna č. 1 ÚP Radonice tak pouze
vypouští možnost FVE a ponechává zemědělský areál v původním rozsahu zastavěného území. Jedná
se o navrácení původního účelu - plochy výroby a skladování pro zemědělskou výrobu. Touto změnou
nedochází k záboru ZPF nad rámec platného ÚP.
Náhledem do platného územního plánu pořizovatel konstatuje, že vymezené zastavěné území nebylo
v tomto případě v procesu pořízení ÚP Radonice v souvislosti s vymezenou plochou přestavby na FVE
z hlediska záborů půdního fondu posuzováno. Projektant tedy toto vyhodnocení uskutečnil a je
součástí upravené kapitoly 4d) Odůvodnění změny č. 1ÚP Radonice.
Vodní hospodářství
Vyřizuje: Mgr. Jan Koch / 475 657 180, e-mail: koch.j@kr-ustecky.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje není podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon, v platném znění), příslušným vodoprávní úřadem k vydání stanoviska k územně
plánovací dokumentaci obce.
Vyjádření pořizovatele:
Bez připomínek.
Státní správa lesů
Vyřizuje: Ing. Petr Vaníček / 475 657 468, e-mail: vanicek.p@kr-ustecky.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje v souladu s § 48a odst. 2 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon) není příslušným orgánem státní správy lesů k vydání
stanoviska k Návrhu změny č. 1 územního plánu Radonice, neboť návrh neumísťuje na pozemky
určené k plnění funkcí lesa sportovní nebo rekreační stavby.
Vyjádření pořizovatele:
Bez připomínek.
Posuzování vlivů na životní prostředí
Vyřizuje: Ing. Petra Tóth Sikorová / 475 657 652, e-mail: sikorova.p@kr-ustecky.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů koncepce na životní
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), vydal ke Zprávě o uplatňování územního plánu Radonice obsahující pokyny
pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Radonice samostatné stanovisko ze dne 22. 3.
2018, č. j. 1376/ZPZ/2018/SEA, JID: 52592/2018/KUUK, s výsledkem – „změnu č. 1 územního plánu
Radonice“ není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Zdejší úřad dále vydal k
doplněnému návrhu změny č. 1 územního plánu obce Radonice samostatné stanovisko ze dne 24. 6.
2019, spisová značka KUUK/69762/2019, č. j. KUUK/82004/2019/ZPZ, s výsledkem – „změnu č. 1
územního plánu Radonice“ není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.
Návrh územního plánu vymezuje plochy pro bydlení BV, plochy zeleně soukromé a vyhrazené ZS,
plochy občanského vybavení OV, plochy smíšených obytných SM, plochy smíšených obytných – v
centrech (SC). Změnou č. 1 se vymezuje koridor E2 šířky 300 m pro umístění vedení VVN elektro.
Změnou č. 1 územního plánu dojde u plochy Z1/VN9 k vypuštění zastavitelného území – výroby
specifické VX (na pozemcích p. č. 344, 345/1, 345/3, 346/1, 346/7, 346/8, 346/9, 347, 348, 349/1,
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349/2, 349/3, 349/4, 349/6, 349/6 v k. ú. Vintířov u Radonic), plocha bude využita pro výrobu a
skladování – zemědělskou výrobu.
Změna č. 1 územního plánu mění funkci zastavitelné plochy Z1/VN6 (na pozemcích p. č. 70 a 74 v k.
ú. Vintířov u Radonic) z funkce OS – plochy občanského vybavení – TV a sportovní zařízení – na
plochu ZV – plocha zemědělská – zahrady a sady.
Návrh územního plánu nestanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících posouzení a po jeho
důkladném prostudování nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní
prostředí (SEA).
Vyjádření pořizovatele:
Bez připomínek. Není nutno posoudit.
Prevence závažných havárií
Vyřizuje: Ing. Vlasta Štěpánová / 475 657 217, e-mail: stepanova.vlasta@kr-ustecky.cz
V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazené dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií, ve znění pozdějších přepisů. Z výše uvedeného důvodu nejsme dotčeným správním
úřadem.
Vyjádření pořizovatele:
Není dotčený orgán.

Ochrana přírody a krajiny

Bez připomínek. Lze vyloučit, že záměr „Návrh změny č. 1 územního plánu Radonice –
veřejné projednání“ může mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na příznivý
stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v
územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Vyjádření pořizovatele:

Bez připomínek.Ing. Monika Zeman, MBA, zástupkyně ředitele KÚ pro přenesenou
působnost, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

13)
Most

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, U Města Chersonu 1429/7, 434 61
Dne: 23. 10. 2020
Naše číslo jednací: SBS 35861/2020/OBÚ-04/1

Stanovisko k veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 Územního lánu Radonice
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, jako dotčený orgán dle ust. § 15 odst. 2 zákona č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „horní zákon“), tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.
183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),
souhlasné stanovisko
K veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Radonice dle § 55a stavebního zákona.
Odůvodnění.
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, jako dotčený orgán při pořízení územního plánu
Radonice vyhodnotil předložený návrh Změny č. 1 Územního plánu Radonice ve smyslu ustanovení §
15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném
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znění (dále jen „horní zákon“) z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Na základě tohoto
vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí.
Dále sdělujeme, že na základě podchycení Koridoru E2 pro vedení VVN elektro v Aktualizaci č. 1
PÚR ČR a jeho prověření a umístění ve smyslu jeho zpřesnění v ZÚR Ústeckého kraje nemáme
námitek k jeho umístění do prostoru stanovaného chráněného ložiskového území č. 21530000 Vinaře
u Kadaně (surovina. Bentonit, stavení kámen).
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého nemá/neuplatňuje k předmětnému návrhu Změny č.
1 územního plánu Radonice, z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství dalších připomínek,
protože další plochy, uvedené v dokumentaci Změny č. 1 Územního plánu Radonice nezasahují do
ploch chlu, stanovených pro ochranu výhradních ložisek ve vlastnictví České republiky.
Toto vyjádření navazuje na naše vyjádření č. j. SBS 06635/2018/OBÚ-04 ze dne 16. 3. 2018.
Ing. Jiří Varady, PhD., vedoucí I. Oddělení, elektronicky podepsal
Vyjádření pořizovatele:
Není připomínek.
14)

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská
1531/15, 40001 Ústí nad Labem IDDS: 8p3ai7n
V Chomutově dne: 23.10.2020
Č. j.: KHSUL 70055/2020

Stanovisko - Změna č. 1 územního plánu Radonice
Na základě vašeho Doručení návrhu 1. změny územního plánu Radonice a oznámení o konání
veřejného projednání, doručeného Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí
nad Labem, územnímu pracovišti Chomutov (dále „krajská hygienická stanice“), dne 17. 09.
2020, zaevidovaného pod č. j. KHSUL 53168/2020, a po posouzení daného z hlediska požadavků
ochrany veřejného zdraví vydává krajská hygienická stanice věcně a místně příslušná podle ust. §
82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně veřejného zdraví“),
jako dotčený správní úřad ve smyslu ustanovení §§ 77 odst. 1 a 94 odst. 1 tohoto zákona, toto
stanovisko:
Ke Změně č. 1 Územního plánu Radonice nejsou z hlediska zájmů orgánu ochrany
veřejného zdraví, v souladu s ustanovením § 52 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, požadavky.
Odůvodnění:
V souladu s ustanovením § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, krajská hygienická stanice k věci uvádí, že návrh Změny č. 1 Územního
plánu Blatno byl ze strany krajské hygienické stanice hodnocen pouze v rozsahu věcné působnosti
orgánu ochrany veřejného zdraví.
Řešené území města tvoří 6 katastrální území: k. ú. Radonice u Kadaně, k. ú. Kojetín u
Radonic, k. ú. Vintířov u Radonic, k. ú. Háj u Vintířova, k. ú. Kadaňský Rohozec, k. ú. Vojnín a
k. ú. Sedlec.
Změna č. 1 řeší rozšíření řešeného území přidáním části sídla Obrovice (nyní k. ú. Kadaňský
Rohozec), lokalizaci vodních zdrojů pro určené místní části obce, umístění cyklostezky (vodní
nádrž) Sedlec – Radonice – Vilémov a podněty obce, fyzických a právnických osob resp. majitelů
pozemků vůči novým zastavitelným plochám a změně využití zastavěného území z hlediska
optimalizace využití území. Změnou č. 1 se vymezuje koridor E2 šířky 300 m pro umístění vedení
VVN elektro.
Na správním území obce Radonice nebudou umisťovány větrné elektrárny a bude zachován

53

krajinný ráz venkovské horské zástavby.
Ing. Lenka Andrlová, Ph.D.. vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Krajské hygienické
stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Chomutov, dopis
opatřen elektronickým podpisem
Vyjádření pořizovatele:
Není připomínek.
15)

ČEPS, a. s. , Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
Dne Praha 21.10.2020
Č. j. 817/20/18000

Námitka k návrhu změny č. 1 Územního plánu Radonice podle § 52 odst. 2 zákon č. 183/2006.,
Sb., v platném znění
Vážení,
ĆEPS, a. s. provozovatel přenosové soustavy ČR ve smyslu § 24 zákona č. 458/2000 Sb., energetický
zákon, oprávněný investor záměru ve smyslu § 23a zákona č. 183/2006 sb., stavební zákon, budoucí
vlastník a provozovatel stavby elektroenergetického vedení 400 kV podává tímto námitku k návrhu
změny č. 1 Územního plánu Radonice.
Námitka se týká vymezeného koridoru E2, kde v textové části je špatně uvedeno, že se jedná o koridor
pro umístění VVN, neboť se jedná o koridor pro dvojité vedení ZVN 400Kv v úseku
elektrická stanice Vernéřov – elektrická stanice Hradec – hranice ÚK – (elektrická stanice
Vítkov).
A dále je tento koridor E2 uveden v kapitole 1h) jako veřejně prospěšná stavba, pro kterou lze uplatnit
předkupní právo. V Souladu s § 3 odst. 2 energetického zákona a § 24 odst. 4 energetického zákona
lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona o vyvlastňování. V tomto
případě se tedy nejedná o stavbu s předkupním právem dle § 101 stavebního zákona, ale o veřejně
prospěšnou stavbu technické infrastruktury dle § 101 stavebního zákona, pro kterou lze práva
k pozemkům a stavbám potřebným pro uskutečnění staveb odejmout nebo omezit a žádáme o zařazení
do kapitoly 1g).
Z tohoto důvodu žádáme o opravu textové části, aby tak byl doložen soulad s nadřazenou územně
plánovací dokumentací a legislativou ĆR.
S pozdravem Ing. Vojtěch Mazura, vedoucí oddělení, Územní plánování
Vyjádření pořizovatele:
Byla provedena oprava textové části změny č. 1 ÚP Radonice takto:
V kap. 1d) str. 8 textové části je uvedeno: Změnou č. 1 se vymezuje koridor E2 šířky 300 m pro
umístění vedení VVN elektro. Tato textová část bude změněna na: Změnou č. 1 se vymezuje koridor
E2 šířky 300 m pro umístění dvojitého vedení ZVN 400kV v úseku elektrická stanice Vernéřov –
elektrická stanice Hradec – hranice ÚK – (elektrická stanice Vítkov).
Věta v kapitole 1f) na str. 9 v odstavci Obecná ustanovení: Podmínky využití ploch s rozdílným
způsobem využití se pod koridorem VVN elektro nemění.
Tato věta se změní takto: Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití se pod koridorem
dvojitého vedení ZVN 400kV elektro nemění.
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Do kapitoly 1g) na str. 10 se doplní: Změnou č. 1 se vymezuje koridor E2 šířky 300 m pro umístění
dvojitého vedení ZVN 400kV v úseku elektrická stanice Vernéřov – elektrická stanice Hradec –
hranice ÚK – (elektrická stanice Vítkov).
Celá věta v kapitole 1h) na str. 10 text nahradí takto: Ve změně č. 1 Územního plánu Radonice se VPS
a VPO s předkupním právem nevymezují.
Na čl. 27 str. 26: Komentář: Ano, změna č. 1 ÚP Radonice zpřesňuje původní koridor územní rezervy
pro vedení VVN trasy elektro Hýskov – Hradec do návrhového koridoru. Tato věta bude nahrazena
takto: Ano, změna č. 1 ÚP Radonice zpřesňuje původní koridor územní rezervy pro vedení ZVN trasy
elektro v úseku elektrická stanice Vernéřov – elektrická stanice Hradec – hranice ÚK –
(elektrická stanice Vítkov) do návrhového koridoru.

A dále tam, kde se v textu objevuje VVN v souvislosti s VPS E2 se text. změní na ZVN (v čl.
7.1 a 7.4 na str.41 - celkem 3x; v kap. 3 e) na str. 48; v kapitole: Požadavky obce na umístění
veřejné infrastruktury (vodní zdroje, cyklostezka) na str. 49; v kap. 4a) na str. 67)
16)

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum: 20. ledna 2021
Spisová značka: KUUK/001065/2021/2 /UP-004
Číslo jednací: KUUK/010535/2021

Návrh změny č. 1 územního plánu Radonice – nové posouzení upravených lokalit v návrhu a
stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, odboru životního prostředí a
zemědělství, Krajského úřadu Ústeckého kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 6. 1. 2021 od
Městského úřadu Kadaň, žádost o nové stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále
jen ZPF), k upraveným lokalitám v návrhu změny č. 1 územnímu plánu Radonice (dále jen návrh ÚP).
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán z hlediska
ochrany zemědělského půdního fondu podle § 17a písm. a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) sděluje k předložené
žádosti o nové stanovisko k návrhu ÚP následující:
Od veřejného projednání, ke kterému vydal zdejší orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále
ZPF) stanovisko, které je obsaženo ve vyjádření ze dne 20. 10. 2020, spis. zn.: KUUK/142716/2020/2
/UP-120, č.j.: KUUK/158282/2020 došlo k těmto změnám.
Z návrhu ÚP byly vypuštěny plochy Z1/R4 a Z1/VN1. S touto úpravou lze z hlediska ochrany ZPF
souhlasit.
Vyjádření pořizovatele: Bez připomínek.
Plocha Z1/R2 v sídle Radonice byla zásadním způsobem redukována z 0,1908 ha na velikost 0,0500
ha, tedy na cca ¼ původní plochy. Plocha bude určena pro umístění 1 RD, ke kterému bude náležet
navazující sad a zahrada tzn. Plochy bývalých humen původního sídla. Podle doloženého odůvodnění
je řešené území součástí specifické oblasti nadmístního významu NSOB4 – PĚTIPESKO. Záměrem
obce je vyjít vstříc trvale žijícím obyvatelům a umožnit jim na svých pozemcích umístit objekt bydlení
jako zásadní nástroj posílení sociodemografického pilíře. Plocha Z1/R2 je umístěna na samý okraj
pozemků téhož vlastníka, který o ně řádně pečuje a spojení domu a pozemku umožní obnovu
původního účelu tj. sadu. Část upravené plochy je tvořena pozemkem ostatní plochy. Umístěním
zastavitelné plochy nedojde k narušení organizace hospodaření na ZPF, upravená plocha
bezprostředně navazuje na zhlaví železniční stanice a z hlediska upravené výměry představuje
nejmenší možnost umístění 1 RD majitele zmiňovaných pozemků.
S ohledem na výše uvedené odůvodnění a s přihlédnutím ke zmenšení záboru zemědělské půdy
předmětné plochy, lze považovat tuto úpravu návrhu ÚP z hlediska ochrany ZPF za akceptovatelnou.
Plochy byla shledána v souladu s § 4 zákona.

55

Vyjádření pořizovatele: Bez připomínek.
Plocha Z1/VJ1 v sídle Vojnín byla redukována z 0,8640 ha na velikost 0,5498 ha. Současně byla její
hranice upravena tak, aby navazovala na vymezené zastavěné území a vůči pozemku p.č. 339/7 k.ú.
Vojnín, který je oploceným pozemkem souboru staveb občanského vybavení a technické
infrastruktury, nevzniká tak zbytková plocha nevyužité enklávy ZPF. Plocha je situována na méně
kvalitních půdách a má umožnit ubytování pro posílení cestovního ruchu v atraktivním přírodním
prostředí řešeného území obce Radonice.
S ohledem na provedenou úpravu a dotčení méně kvalitních půd, lze se zařazením této plochy do
návrhu ÚP z hlediska ochrany ZPF souhlasit. Plocha byla shledána v souladu s § 4 zákona.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF k ostatním plochám uvedeným ve vyjádření Krajského úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 20. 10. 2020 zůstává nadále v
platnosti.
Vyjádření pořizovatele: Bez připomínek.

Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje podle 55b, odst. 4 stavebního zákona
1. Návrh změny č. 1 ÚP Radonice – negativní stanovisko
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (KÚ ÚK UPS) v souladu
s § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění, obdržel dne 7. 5. 2021 žádost o posouzení návrhu Změny č. 1 Územního plánu
Radonice (dále jen „návrh změny“), spolu s návrhem změny a obdrženými stanovisky, námitkami a
připomínkami. Veřejné projednání se konalo dne 19.10.2020 v Radonicích.
Pro obec Radonice pořizuje návrh změny v souladu s § 6 odst. 1 c) stavebního zákona Městský úřad
Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče. Zpracovatelem
posuzované územně plánovací dokumentace (ÚPD) je ing. arch. Ladislav Komrska, Mladenovova
3234, 143 00 Praha 4, IČ: 10194894 (č. autorizace ČKA 02 748).
Návrh změny řeší rozšíření k. ú. Kadaňský Rohozec o část Obrovice, vymezuje nové zastavitelné
plochy, změnu využití ploch z hlediska optimalizace území, dále zpřesňuje koridor E2 a vymezuje
nové cyklostezky. Vzhledem k tomu, že byl kmenový ÚP Radonice pořízen paralelně se ZÚR v roce
2011, doplňuje návrh změny i vyhodnocení ÚP ve vztahu k ZÚR.
KÚ ÚK UPS posoudil předložený návrh změny z hledisek uvedených v ust. § 55b odst. 4 stavebního
zákona a sděluje následující:
 Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy:
1. V rámci návrhu změny je zpřesněn koridor E2 pro dvojité vedení 400kV v úseku elektrická stanice
Vernéřov – elektrická stanice Hradec – hranice ÚK, jehož návaznost je na území sousedních obcí
(Mašťov, Vilémov, Rokle) zajištěna. Součástí grafické části odůvodnění je výkres širších vztahů.
Žádná ze sousedních obcí neuplatnila k veřejnému projednání návrhu změny žádné připomínky.
Výkres širších vztahů je však nutné graficky doplnit tak, aby byl přehledný, např. – označení koridoru
E2 je nečitelné, dále chybí označení všech prvků ÚSES (krom RBC 1156 u v.n. Nechranice, který se
nachází až na okraji výkresu), označení CHLÚ apod. - požadujeme doplnit a upravit.
Vypořádání:
Výkres širších vztahů byl nově vygenerován do formátu *pdf, jednotlivé grafické informace jsou
zobrazeny v legendě, případné textové informace vloženy do výkresu dle stanoviska KÚ - viz. výkres
širších vztahů.
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KÚ ÚK UPS konstatuje, že přestože je nutné provést ve výkresu širších vztahů výše zmíněnou
formální úpravu, je koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy zajištěna.
 Z hlediska Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 (dále
jen „aPÚR“), závazné od 11. 9. 2020:
2. Návrh změny v odůvodnění vyhodnocuje soulad s aPÚR ve znění aktualizace 1,2, 3 a 5, výrok na
str. 4 (dále např. i str. 18) však uvádí pouze 1. a 3. aktualizaci – požadujeme zajistit soulad výroku a
odůvodnění.
Stanovené republikové priority jsou návrhem změny respektovány, v části odůvodnění je způsob
jejich respektování vyhodnocen.
Řešené území není součástí žádné rozvojové oblasti, osy či specifické oblasti.
aPÚR vymezuje na území obce Radonice koridor E2 plochy pro elektrické stanice 400/100 kV Vítkov
a Vernéřov a koridory pro dvojité vedení 400 kV Hradec-Vernéřov, Vernéřov-Vítkov, VítkovPřeštice, který návrh změny zpřesňuje – viz vyhodnocení aZÚR.
KÚ ÚK UPS konstatuje, že navrhovaná změna je v souladu s aPÚR.
Vypořádání:
Textová část změny č. 1 ÚP je doplněna tak, že odkaz na „aktualizaci“ je vždy uváděn v rozsahu
„aktualizace 1,2,4 a 5“ - viz strany č. 4,15,18,19,

 Z hlediska Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3, s
účinností od 6. 8. 2020 (dále jen „aZÚR“):
3. Stanovené krajské priority jsou návrhem změny respektovány, v části odůvodnění je způsob jejich
respektování vyhodnocen, přestože odůvodnění obsahuje i priority doplněné 2aZÚR, není 2aZÚR
uvedena v úvodu kapitoly týkající se vyhodnocení způsobu respektování ZÚR – požadujeme doplnit.
Vypořádání:
Textová část změny č. 1 ÚP je doplněna

K vyhodnocení priorit KÚ ÚK, UPS uvádí:
4. Priorita č. 33 aZÚR je v návrhu změny vyhodnocena jako, cit.: „ÚP Radonice prostřednictvím
změny č. 1 systém dopravní infrastruktury nemění. Mění však koridor územní rezervy na návrhový
koridor pro umístění dvojitého vedení 400kV Hradec - Vernéřov, Vernéřov - Vítkov, Vítkov – Přeštice.
Trasa koridoru a šířka je stanovena a to bez ohledu na proklamovanou ochranu životního prostředí,
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přírodních, kulturních a civilizačních územních hodnot a změna č. 1 ÚP Radonice ji respektuje.“ –
nutné upravit. Jedním z úkolů územního plánování pro vymezení koridoru E2 je na základě
podrobnějších podkladů, se souhlasem dotčených orgánů, zpřesnit a vymezit koridor pro VPS v ÚPD
dotčených obcí a zajistit jeho územní koordinaci. Při zpřesnění vymezení koridoru v ÚPD dotčených
obcí zohledňovat zájmy ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. Při převzetí
koridoru do návrhu ÚP v plné šíři z aZÚR nelze v odůvodnění tvrdit, že svou trasou koridor neřeší
„proklamovanou“ ochranu životního prostředí. Úkolem projektanta je prověřit, zda je možné koridor
zúžit tak, aby byl zásah do okolí minimalizován. V tomto smyslu je nutné odůvodnění upravit a
zejména vypořádat prioritu věcně celkově, z hlediska jejího naplnění.
Vypořádání: Priorita 33 je vypořádána novým textem:
ÚP Radonice prostřednictvím změny č. 1 systém dopravní infrastruktury nemění.
Změna č. 1 ÚP Radonice mění koridor územní rezervy na návrhový koridor pro umístění
dvojitého vedení 400kV Hradec - Vernéřov, Vernéřov - Vítkov, Vítkov – Přeštice. Trasa koridoru je
stanovena výkresem „č. 2 – Výkres ploch a koridorů včetně ÚSES“ ZÚR ÚK a je převzata ve
stanoveném směru a šířce. Při zapracování trasy a šířky koridoru je zohledněna skutečnost, že tato
trasa je souběžná se stávajícím vedením VVN elektro. Vliv trasy na krajinný ráz je tímto snížen na
maximum. Stávající trasa a její rozšíření včetně koridoru tak představuje nejmenší zatížení krajiny ve
smyslu priority č. 33

Priorita č. 38 aZÚR je v návrhu změny vyhodnocena jako, cit.: „Změna č. 1 ÚP Radonice vybavuje
řešené území koridory cyklotras, které propojí jednotlivá sídla řešeného území s možným přesahem do
sousedních územních jednotek. Tyto koridory navazují na koridor cyklostezky C35 dle ZÚR ÚK, který
je v platném ÚP Radonice zapracován.“. Návrh změny dále uvádí vyhodnocení cyklostezky C35
„Doupovská“, která není návrhem změny dotčena. V 2aZÚR však došlo na základě požadavku
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, k vypuštění grafického vymezení
cyklostezek na území kraje; platí pouze slovní vymezení výčtem obcí v ORP Kadaň, kudy má
„Cyklostezka Ohře“ procházet a v případě potřeby změny jejího vedení je možné provést zpřesnění v
ÚPD, bez nutnosti vyhodnocení ve vztahu k ZÚR ÚK, neboť obec Radonice ve výčtu obcí, které mají
povinnost zpřesnit a vymezit cyklostezku ze ZÚR, není, proto je nutné odstranit právě vyhodnocení
cyklostezky C35 v dle ZÚR, jelikož tento stav již není aktuální - nutno opravit
Vypořádání: Priorita č. 38 je vypořádána takto upraveným textem:
Změna č. 1 ÚP Radonice vybavuje řešené území koridory cyklotras, které propojí jednotlivá
sídla řešeného území s možným přesahem do sousedních územních jednotek. Tyto koridory navazují
na stávající systém cyklostezek vymezených ÚP Radonice.

Řešené území je součástí specifické oblasti nadmístního významu NSOB4 – Pětipesko. Úkoly pro
plánování a usměrňování územního rozvoje vymezené v aZÚR jsou v návrhu změny respektovány,
způsob jejich respektování je v odůvodnění vyhodnocen – bez připomínek.
5. Řešené území je součástí krajinných celků KC Doupovské hory (8) a KC Severočeské nížiny a
pánve (13) - návrh změny respektuje dílčí kroky naplňování cílových kvalit krajiny vyplývající z
aZÚR a v části odůvodnění je způsob jejich respektování zdůvodněn – k tomu však uvádíme:
- Komentář k bodu a) v odůvodnění na str. 41, cit.: „Asi ano. Pokud hodlá kdokoli rozvíjet zemědělství
jako určující krajinný znak krajinného celku, lokálně s typickým tradičním zaměřením (chmelařství,
vinařství, ovocnářství, zelinářství), územní plán tomu nebrání. Vazba původních zemědělských staveb
na plužinu je mimo Radonice a Vintířov zachována a nepřímo na tyto charakteristické formy
samoobživy a drobné produkce připravena.“ – nutné upravit tak, aby bylo vyhodnocení použitelné
pro rozhodování (nikoliv ve smyslu „asi ano“).
Vypořádání: 5 (13):
Ad a) Vazba původních zemědělských staveb na plužinu je mimo Radonice a Vintířov zachována a
nepřímo na tyto charakteristické formy samoobživy a drobné produkce připravena. Krajina je nadále
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mimo údolní nivu Liboce členěna původními mezemi se zachovanou strukturou zemědělské
prvovýroby. Pro řešené území tak lze charakteristické ovocnářství obnovit.

6. aZÚR stanovily v kap. 5 úkoly pro upřesnění územních podmínek ochrany rozvoje přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot území kraje – úkoly jsou návrhem řešení změny respektovány a
způsob jejich respektování je v části odůvodnění vyhodnocen. S některými vyhodnocenými úkoly
však KÚ ÚK, UPS nesouhlasí:
- V návrhu změny je čl. 199 aZÚR v bodu 17 zdůvodněn takto, cit.: „Ano, ale pouze shodou okolností.
Představa kohokoliv, že každý areál, skupiny budov v krajině je brownfieldem a má se dále rozvíjet, je
v principu zcestná a odporuje v logice věci a nepřímo odporuje deklaracím zpřesňujícím územní
podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje.
Územní plán Radonic včetně změny č. 1 tak pouze náhodou není s tímto úkolem ve střetu: Pokud je
mimo sídla zachycena zástavba v krajině, je funkční a akceptovaná, současně prostřednictvím změn č.
1 není další rozvoj areálů ve volné krajině požadován.“
Vypořádání 199 (17): Text vypuštěn a nahrazen takto:
ÚP Radonice včetně změny č. 1 nezakládá ve volné krajině nové areály. Stávající centra zemědělské
prvovýroby jsou zachována, popřípadě – viz změna Z1/VN9 – vráceny k původnímu využití pro
zemědělství. Část areálu zemědělské prvovýroby v m.č. Radechov je změnou č. Z1/R5 navržena pro
bydlení. Jedná se o plochu, navazující na jádrové plochy obce. Potenciál využití zemědělské
prvovýroby
není touto změnou dotčen.

- Dále je bod 20 vyhodnocen v návrhu změny takto, cit: „Jedná se o chybu v definici – ZÚR vymezují
v řešeném území koridor E2 a v podstatě bezohledně jej v severní části odchylují od stávající VVN
trasy a vytvářejí tak – povinným převzetím touto změnou č. 1 ÚP Radonic další antropogenní stopu v
krajině. Zajímavé je, že kritéria pro „zpřesnění“ tohoto koridoru vůbec neberou v ohled vliv této
stavby na krajinný ráz. Možnosti zpřesnění koridoru v rámci jeho šířky jsou alibistické. Takže ZÚR
splněna – koridor převzat a zde „kriticky“ vyhodnocen.“
Vypořádání 199 (20):
Text vypuštěn a nahrazen takto:
ÚP Radonice vymezuje koridor VVN elektro E2 v souladu se ZÚR. Jedná se o posílení přenosové
kapacity stávajícího vedení, přičemž ve stanovené šířce koridoru 300 m se krajinné hodnoty, které by
byly důvodem úpravy šířky či směru koridoru, nevyskytují.

ZÚR i její aktualizace byly řádně projednány a dohodnuty s dotčenými orgány, jakékoliv subjektivní
vyhodnocení či komentáře jsou v navrhované ÚPD nepřijatelné. Do odůvodnění opatření obecné
povahy je nutno uvést důvody výroku, kterými se projektant řídil při změně ÚP, zároveň je nutné
zajistit soulad se širšími vztahy, PÚR a ZÚR. Právě soulad návrhu změny se ZÚR je v textové části
zajištěn vyhodnocením jednotlivých článků ZÚR. Vzhledem ke znění výše zmíněných vyhodnocení,
která postrádají řádné věcné zdůvodnění tak, aby byla ÚPD jako celek vhodná pro rozhodování v
území, je nezbytné odůvodnění přepracovat. Samotné vyhodnocení úkolů ZÚR se musí týkat
předmětů změny ÚP s tím, že je třeba oprostit ho od zbytečných komentářů, které jsou pro
rozhodování bezpředmětné a do opatření obecné povahy nepatří.
7. aZÚR vymezují jako VPS koridor E2 dvojité vedení 400kV v úseku elektrická stanice Vernéřov –
elektrická stanice Hradec – hranice ÚK. Šířka koridoru je stanovena minimálně 225 m, maximálně
400m. aZÚR dále stanovují úkoly pro územní plánování a využívání území koridoru, jejichž naplnění
je v návrhu změny vyhodnoceno. KÚ ÚK, UPS v této části požaduje opravit vyhodnocení č. 3 a 6,
které není relevantní pro potřeby ÚPD, cit.:
- „Ad 3) zde není příliš co vybírat, v úseku, který je souběhem se stávající trasou VVN je zcela
racionální přípolož v osové vzdálenosti 50 m, další trase musí být přímková. Ve stanovené trajektorii a
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stanovené (zpřesněné) šířce koridoru se pak vyskytují všechny stupně přednosti. Není zde jak mezi
třídami ochrany vybírat. Vedení je navíc vzdušné – zábory půdy jsou pouze v prostoru stožárů.“
- „Ad 6) To dost těžko, když si to osa koridoru namířila přesně přes výhradní ložisko a jeho CHLÚ.
Zde nemá zpřesnění koridoru v rámci změny č. 1 ÚP Radonice žádnou možnost, jak tomuto úkolu
vyhovět.“
Vypořádání 7(3):
Text vypuštěn a nahrazen takto:
Ad3:
Koridor E2 je vzdušným vedením, zábory ZPF jsou tak minimální v případě kotvení stožárů.
Vypořádání 7(6):
Ad 6: Koridor E2 je veden v souběhu se stávajícím vedením VVN elektro, zásah do CHLÚ je tak
minimalizován.

8. Návrh změny ve výroku uvádí, že koridor E2 se změnou ÚP vymezuje v šíři 300 m, v odůvodnění
je však na str. 50 uvedeno, že má koridor šíři 250 m – nutné uvést do souladu.
Vypořádání 8: Text vypuštěn a nahrazen takto:
Koridor E2 je umístěn v souběhu se stávajícím vedením VVN elektro, tzn, že v krajině není –
při splnění požadavku ZÚR na zpřesnění koridoru E2 - založena nová trasa nadzemního vedení.

9. Na správním území obce Radonice se nachází nadregionální biocentrum NRBC 15 – Úhošť
(funkční) a regionální biocentrum RBC 1152 – Houština (funkční). aZÚR stanovuje pro územní
plánování a využívání ploch a koridorů ÚSES úkoly, ke kterým návrh změny uvádí „Úkoly ad 1), 3)
až 10) jsou splněny platným ÚP Radonice; vydán byl po vydání ZÚR, které tato zásady vymezují.“ – v
návrhu změny je nutné vyhodnotit způsob respektování stanovených úkolů ve vztahu k předmětu
změny; nutné doplnit vyhodnocení.
Vypořádání 9:
Text doplněn takto: Změnou č. 1 ÚP Radonice nejsou nadregionální biocentrum NRBC 15 – Úhošť ani
RBC 1152 – Houština dotčeny.

KÚ ÚK UPS konstatuje, že navrhovaná změna není v souladu s aZÚR.
KÚ ÚK UPS sděluje, že v souladu s § 55b odst. 4 SZ lze pokračovat v řízení o změně č. 1
územního plánu Radonice až na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků
uvedených v bodech 1- 9.
Pro úplnost a v rámci metodické pomoci pořizovateli ve smyslu § 67 odst. 1 písm. c) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích, v platném znění - KÚ ÚK UPS upozorňuje dále na následující:
- Návrh změny vymezuje zastavěné území k 1.12.2019 - vymezení zastavěného území je třeba
aktualizovat (k datu vydání).
- Výrok na str. 9 obsahuje regulativ: „ubytování pro zaměstnance: Podmínka – pouze na pozemku p. č.
456/1 k.ú. Radonice u Kadaně“ – toto je regulativ podrobnosti regulačního plánu, tzn. pro ÚP
nevhodné – nutné upravit (zobecnit); výrok na str. 7 nově u plochy Z1/VN10 uvádí „Umístit lze
stavbu jednoduchého obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou s orientací hlavního hřebene,
sklonem a barvou zastřešení odvozeným ze staveb na pozemcích p. č. 20/1, 22/2 a 25 v k.ú. Vintířov u
Radonic.„ – opět podrobnost regulačního plánu, nutné upravit (zobecnit); dále je uveden nový
regulativ: „Vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu lze jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany, jehož jménem jedná Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor
ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Praha.“ – tento regulativ je procesního
charakteru, přičemž regulativy ÚP musí být charakteru věcného – nutné odstranit.
Vypořádání: texty vypuštěny.

- Odůvodnění návrhu změny obsahuje mimo výše zmíněné nedostatky nadměrné množství
subjektivních komentářů projektanta, které do ÚPD nepatří, a proto je nutné je odstranit a
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vyhodnotit řádně. Komentáře tohoto typu věcně nemají pro územní plán a jeho odůvodnění žádnou
vypovídací hodnotu s tím, že nedostatek rozhodovacích důvodů může být důvodem pro zrušení změny
územního plánu; příkladem uvádíme, cit.:
- Str. 20 „Takže pokud tento střet nevadí ZÚR Ústeckého kraje, proč by měl vadit komukoliv jinému.“
Vypořádání: text vypuštěn a nahrazen:
V řešeném území jsou převzata ložiska nerostných surovin a jejich ložisková ochrana dle ÚAP ORP
Kadaň (aktualizace 2020). Změnou č. 1 ÚP Radonice nejsou ložiska ani jejich ochrana dotčeny.

- Str. 43 „Oboje vtěsnal krajský úřad vedle do ZÚR a pokud mu to nevadí – jinak by asi takhle ZÚR
nevydal – proč by to měla vadit třeba panu Skirkovi umístit dům?“
- Str. 43 „S kanalizací bych si hlavu nelámal“
- Str. 43 „Zbývající a zanikající areál nikomu neškodí, na kráse však nepřidá“
- Str. 44 „Dobu meliorací odvál čas“
- Str. 44 „Jediným řešením je tuto skutečnost přijmout a zbytečně tento stav nehrotit nevhodnými
stavebními úpravami.“
- Str. 46 „Proč ne, kdekoli a kdykoli, územní plán ani změna č. 1 ÚP Radonice tomu nebrání“
- Str. 50 „Nicméně ano, trasa je převedena do koridoru š. 250 m tak, aby navazovala na ÚP Mašťov a
tím by mohla diskuze o koridoru E2 skončit.“
Vypořádání: Jednotlivé korekce se vztahují k části textu vyhodnocení vůči „ÚAP ORP Kadaň“ kapitoly
2 Odůvodnění změny č. 1 ÚP Radonice. V této části textu jsou potřebné korekce textu zvýrazněny.

- Upozorňujeme, že v iLASu není zaneseno pořizování změny – nutno doplnit
Vypořádání: Zaslání registračního listu bylo provedeno. V iLASu je záznam proveden.

- Do grafické části výroku a odůvodnění je třeba barevně znázornit pouze měněné jevy, až následně
zpracovávané úplné znění (po vydání změny ÚP) bude zpracováno bez rozlišení (tak jak je
předkládáno nyní k veř. projednání).
Vypořádání:

Dokumentace upravena.

Ing. Jolana Novotná
vedoucí oddělení územního plánování

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu rozhodnutí o námitkách a
připomínkách k návrhu změny č. 1 Územního plánu Radonice, podle § 53 odst. 1
stavebního zákona
1) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
Dne: 18. srpna 2020
Číslo jednací: KUUK/143153/2020
Návrh územního plánu stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách, uplatněných k návrhu
změny č. 1 územního plánu Radonice
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený orgán ve věcech
silnic II. a III. třídy v souladu s ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách, uplatněných
k návrhu změny č. 1 územního plánu Radonice, bez připomínek.
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Podepsal: Ing. Jiří Bárta, samostatný referent, oddělení pozemních komunikací

Vyjádření pořizovatele: bez připomínek
2)

Agentura ochrany krajiny a přírody České republiky, pracoviště Karlovy Vary,
Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Dne: 26.07.2021
Č. j.: SR/0584/SL/2020-5

Návrh 1. změny územního plánu Radonice – návrh rozhodnutí o námitkách - stanovisko
K návrhu Rozhodnutí o námitkách 1. změny územního plánu Radonice, nemáme z hlediska našich
zájmů a kompetencí připomínek.
Navržené vypořádání nezasahuje a neovlivňuje zájmy ochrany přírody v daném území a svým
rozsahem nekoliduje s evidovanými nálezy ZCHD.
Podepsal: Ing. Jindřich Horáček, Ph.D., ředitel správy CHKO Slavkovský les

Vyjádření pořizovatele: bez připomínek
3)

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí a zemědělství¨
Datum: 19. srpna 2021
Č. j.: KUUK/110804/2021

Návrh změny č. 1 územního plánu Radonice – námitky - vyjádření Krajského úřadu Ústeckého
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 23. 7. 2021 od
Městského úřadu Kadaň, návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 1. územního
plánu Radonice.
Ve věci vydáváme následující stanoviska:
Ochrana ovzduší
Vyřizuje: Ing. Tomáš Peřina / 475 657 151, e-mail: perina.t@kr-ustecky.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k návrhu rozhodnutí o
námitkách z hlediska ochrany ovzduší připomínky.
Ochrana přírody a krajiny
Vyřizuje: Ing. Kristýna Horvátová / 475 657 164, email: horvatova.k@kr-ustecky.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán ochrany
přírody a krajiny příslušný k vydávání stanovisek k územním plánům podle § 77a odst. 4 písm. x)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a
to z hlediska všech zájmů chráněných tímto zákonem (není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody),
sděluje k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 1 územního plánu Radonice
následující.
Záměr nezasahuje do maloplošných zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem ani nejsou
úřadu známy místa s výskytem zvláště chráněných druhů, která by byla záměrem dotčena.
Lze vyloučit, že záměr „Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 1
územního plánu Radonice“ může mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na příznivý
stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní
působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. Odůvodnění:
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Souhrnně se dá konstatovat, že stavba ani její provoz nemají výrazný negativní vliv na životní
prostředí. Realizací nedojde k zásahu do krajinného rázu lokality. Samostatná realizace se neprojeví
negativním způsobem na životní prostředí v okolí stavby.
Do záměru zasahuje evropsky významná lokalita (dále EVL) Doupovské hory (CZ0424125) a ptačí
oblast (dále PO) Doupovské hory (CZ0411002). EVL Doupovské hory (CZ0424125) je vymezena
nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, v
platném znění. Ptačí oblast (dále PO) Doupovské hory (CZ0411002) vymezená nařízením vlády č.
688/2004 Sb., kterým se vymezuje ptačí oblast Doupovské hory.
Předmětem ochrany EVL Doupovské hory jsou druhy: čolek velký (Triturus cristatus), hnědásek
chrastavcový (Euphydryas aurinia), koniklec otevřený (Pulsatilla patens), kuňka ohnivá (Bombina
bombina), losos obecný (Salmo salar), netopýr černý (Barbastella barbastellus) a netopýr velký
(Myotis myotis) a stanovišti: 3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion, 5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na
vřesovištích nebo vápnitých trávnících, 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na
vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva
nížin a horského až alpínského stupně, 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), 9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum,
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové
lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Předmětem
ochrany PO Doupovské hory jsou populace čápa černého (Ciconia nigra), včelojeda lesního (Pernis
apivorus), výra velkého (Bubo bubo), motáka pochopa (Circus aeruginosus), chřástala polního (Crex
crex), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), žluny šedé (Picus canus), datla černého (Dryocopus
martius), pěnice vlašské (Sylvia nisoria), ťuhýka obecného (Lanius collurio) a lejska malého
(Ficedula parva) a jejich biotopy.
Mezi ohrožující faktory pro předměty ochrany evropsky významné lokality a ptačí oblasti patří
zejména nevhodné obhospodařování či jeho absence ať již vodních ploch či luk a lesů např.: intenzivní
pastva a sečení luk v nevhodnou dobu, zarůstání a zalesňování podmáčených luk či jejich
odvodňování, zarůstání stepních a lesostepních stanovišť křovinami a zarůstání skalních stěn a bradel,
stejnověkost lesních porostů nevhodného druhového složení ad. Dalšími negativními vlivy mohou být
záměry výstaveb na plochách s předměty ochrany či vlivy znečišťující životní prostředí. U druhů
včelojed lesní a výr velký pak i nezákonný lov.
Nelze předpokládat, že by jakýkoli z výše popsaných jevů v souvislosti s realizací záměru v
předmětném území nastal.
Z výše uvedených důvodů a s ohledem na předmět ochrany evropsky významné lokality Doupovské
hory a ptačí oblasti Doupovské hory lze vyloučit vliv záměru na tuto evropsky významnou lokalitu a
ptačí oblast. S ohledem na umístění a charakter záměru nehrozí ani nepřímé ovlivnění vzdálenějších
lokalit soustavy Natura 2000, respektive předmětů jejich ochrany.
Upozorňujeme, že záměr zasahuje do nadregionálního biocentra (NRBC) č. 15 – Úhošť, dále do
regionálního biocentra (RBC) 1152 – Houština s připojením na regionální biokoridor (RBK) č. 1014.
Ochrana zemědělského půdního fondu
Vyřizuje: Ing. Martina Müllerová / 475 657 912, e-mail: mullerova.m@kr-ustecky.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje, jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu
změny č. 1. územního plánu Radonice připomínky.
Vodní hospodářství
Vyřizuje: Mgr. Jan Koch / 475 657 180, e-mail: koch.j@kr-ustecky.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje není podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon, v platném znění), příslušným vodoprávní úřadem k vydání stanoviska k územně
plánovací dokumentaci obce. Přesto návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č. 1.
územního plánu Radonice prostudoval a nemá k němu připomínky
Státní správa lesů
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Vyřizuje: Bc. Jindřich Posselt / 475 657 570, e-mail: posselt.j@kr-ustecky.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje v souladu s § 48a odst. 2 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon) není příslušným orgánem státní správy lesů k vydání
stanoviska k Návrhu změny č. 1 územního plánu Radonice, neboť návrh neumísťuje na pozemky
určené k plnění funkcí lesa sportovní nebo rekreační stavby.
Posuzování vlivů na životní prostředí
Vyřizuje: Ing. Petra Tóth Sikorová / 475 657 652, e-mail: sikorova.p@kr-ustecky.cz
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán z hlediska
posuzování vlivů koncepce na životní prostředí ve smyslu § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky k předloženému
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1
územního plánu Radonice.
Prevence závažných havárií
Vyřizuje: Ing. Veronika Dařílková / 475 657 165, e-mail: darilkova.v@kr-ustecky.cz
V daném území se nenachází žádný objekt zařazený do skupiny A nebo B dle zákona č. 224/2015 Sb.,
o prevenci závažných havárií, v platném znění. Z výše uvedeného důvodu nejsme dotčeným správním
úřadem.
Ing. Irena Jeřábková vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství
Ochrana ovzduší
Vyjádření pořizovatele: bez připomínek
Ochrana přírody a krajiny
Vyjádření pořizovatele: bez připomínek
Ochrana zemědělského půdního fondu
Vyjádření pořizovatele: bez připomínek
Vodní hospodářství
Vyjádření pořizovatele: bez připomínek
Státní správa lesů
Vyjádření pořizovatele: nejsou návrhem dotčeni
Posuzování vlivů na životní prostředí
Vyjádření pořizovatele: bez připomínek
Prevence závažných havárií
Vyjádření pořizovatele: nejsou návrhem dotčeni
4) OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ, KRAJE ÚSTECKÉHO, U MĚSTA
CHERSONU 1429/7, 434 01 Most
Datum: 24. 08. 2021
Č.j.: SBS 30862/2021/OBÚ-04/1
Stanovisko ke změně č. 1 ÚP Radonice – návrhu rozhodnutí o námitkách a připomínkách
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, jako dotčený orgán dle ustanovení § 15 odst. 2
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ( horní zákon ), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „horní zákon“), tímto vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( dále jen „stavební zákon“),
souhlasné stanovisko
ke změně č. 1 ÚP Radonice – návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách dle § 53 stavebního
zákona
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O d ů v o d n ě n í:
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, jako dotčený orgán při pořízení ke změně č. 1
Územního plánu Radonice vyhodnotil předložený návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách ve
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Na
základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí, protože plochy záměrů, nově navržené
do ÚP Radonice změnou č. 1, nezasahují do ploch, ve kterých jsou stanovena CHLÚ.
Ing. Jiří V a r a d y , Ph.D.
vedoucí I. oddělení
Vyjádření pořizovatele: bez připomínek

3b)

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

Kapitola není zpracována, nevztahuje se ke Změně č. 1 územního plánu Radonice vyhodnocení vlivu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

3c)

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Kapitola není zpracována, nevztahuje se ke Změně č. 1 územního plánu Radonice vyhodnocení vlivu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, stanovisko
se nevydává.

3d)

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

Kapitola není zpracována, nevztahuje se ke Změně č. 1 územního plánu Radonice vyhodnocení vlivu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

3e)

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Území obce Radonice je z hlediska územního plánování stabilním sídelním útvarem s
jednoznačně vymezenou urbanistickou strukturou, hierarchií sídel a koncepcí včetně systému ochrany
přírodních a kulturních hodnot. Takto vymezená koncepce je změnou č. 1 ÚP Radonice
respektována.
Změna č. 1 ÚP Radonice nemění uspořádání obce a dalších sídel řešeného území
v zastavěném území. Odchylkou od velikosti a uspořádání je zastavitelná plocha Z1/R4 v m. č. Vlkaň.
Změna č. 1 ÚP Radonice sleduje několik cílů:
-

požadavky obce na umístění veřejné infrastruktury (vodní zdroje, cyklostezka), včetně
zapracování aktuální verze ZÚR Ústeckého kraje – zejména vymezení koridoru E2 pro vedení
VVN elektro,
požadavky obce na ochranu veřejných prostranství, zabránění výstavby ubytoven,
prověření, případně zapracování požadavků fyzických a právnických osob.
Požadavky obce na umístění veřejné infrastruktury (vodní zdroje, cyklostezka)
Podkladem pro umístění vodních zdrojů jsou hydrogeologické posudky jednotlivých posic. Ty
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jsou přeneseny do změny č. 1 ÚP Radonice jako posice (body) s tím, že využití plochy se nemění.
Všechny posice vodních zdrojů jsou jednoznačně veřejně prospěšnou stavbou s jednoznačnou
možností vyvlastnění pozemků.
V případě realizace – podchycení vodního zdroje – bude v příslušném řízení vymezeno jeho
ochranné pásmo správním rozhodnutím. Takto vymezené pásmo bude přeneseno do ÚAP ORP
Kadaň a následně aplikováno do územního plánu Radonice jako limit využití území.
Cyklostezky a polní cesty:
Změna č. 1 ÚP Radonice vymezuje tyto cyklostezky:
-

A – z Radonic do Miřetic,
B – okruh Radonic,
C – z Vintířova kolem Vintířovského vrchu do Miřetic,
D – z Radonic přes Radechov na Sedlec a dál,
E – z Radonic po okruhu a dál na Žďov a Háj
F – cesty k poutní kapli

Podkladem pro umístění cyklostezky vedoucí od v.n. Sedlec do Radonic a dále podél údolní
nivy Liboce je přípravná dokumentace, poskytnutá obcí. Trasa se v podstatě dělena (část prochází
mimo řešené území), změna č. 1 ÚP Radonice ji stabilizuje jako koridor šířky 5 m s jednoznačnou
možností vyvlastnění jako veřejně prospěšnou stavbu.
Změna č. 1 ÚP Radonice dále vymezuje koridory obnovy polních cest U1 – U17 s cílem
zpřístupnit zemědělskou část krajiny a současně obnovit původní (tradiční) pěší a cyklo propojení.
Koridor E2 je umístěn v souběhu se stávajícím vedením VVN elektro, tzn., že v krajině není –
při splnění požadavku ZÚR na zpřesnění koridoru E2 - založena nová trasa nadzemního vedení.
Výroková část dále obsahuje jednoduché prohlášení, že v řešeném území nelze umístit větrné
elektrárny. Úmyslně se nezmiňujeme o výše věže (35 m a výše = nadmístní význam). Území poseté
výrobníky k výšce věže (například 34,5 m) není slučitelné s ochranou přírodních hodnot.
Požadavky obce na ochranu veřejných prostranství
Ne každé vedení každé obce znepokojuje atak na hodnotu veřejných prostranství jako
v případě m.č. Vintířov, kdy individuální stavebník v podstatě bezohledně uplatňuje svoje představy na
bydlení, které zcela zjevně nejsou s kvalitou prostředí slučitelné.
V tomto smyslu je tedy územní plán jádrové plochy (plochy smíšené obytné – v centrech a
navazující plochy veřejných prostranství m.č. Vintířova chrání. Ve smyslu priorit ZÚR Ústeckého kraje
je ochrana jádrových ploch přenesena i do podmínek dostavby jižní části návsi v Miřeticích (plocha
přestavby Z1/R7) a do podmínek dostavby vnitřního prostoru Kojetína (plocha přestavby Z1/K1).
Samostatnou podmínkou výrokové části je zákaz výstavby (umísťováním, zřizování) ubytoven.
Ubytovna z hlediska typologie stavby nemá jednoznačnou oporu v definici pojmu stavebního zákona.
Důležité je konstatování výrokové části, že se podmínka vztahuje i na jiná zařízení, která se mohou
jmenovat jakkoli, nicméně jsou shodného významu.

Prověření, případně zapracování požadavků fyzických a právnických osob:
Přehled:

66

označení

popis

výměra v zastavitelná plocha
katastrální
místní část
plocha
území
ha
přestavb y

Z1/R1

Změna velik osti a tvaru vzájemného vztahu zastavitelných ploch R2 (BI) a
R3(OS)

Z1/R2

Vymezení části pozemk ů parc. č. 367/1 v k . ú. Radonice (NX), 367/2 (DZ) pro
Radonice Radonice
bydlení BV a NX.

Z1/R3

Změna využití plochy přestavby části pozemk u p. č. 522/1v k . ú. Radonice u
Kadaně z funk ce BI na SM:

Radonice Radonice

Z1/R4

Vymezení zastavitelné plochy (BV) v m. č. Vlk aň na části pozemk ů p. č. 864
a 948 v k . ú. Radonice u Kadaně (NT)

Radonice

Vlk aň

1,295

Z1/R6

Změna využití zastavěného území vnitřního prostoru m. č. Miřetice na částech
pozemk ů p. č. 673/7, 673/1 (NX) v k . ú. Radonice u Kadaně na plochu BV –
plochy pro bydlení v rodinných domech - venk ovsk é .

Radonice

Miřetice

0,265

Z1/R7

Změna využití zastavěného území vnitřního prostoru m. č. Miřetice na
pozemcích 582/3 (NV), 587/6 (NV), 587/4 (NV) a 582/2 (NV), 593/1-2 v k . ú.
Radonice u Kadaně na plochu SC - plochy smíšené obytné v centrech.

Radonice

Miřetice

0,1969

Radonice Radonice

0,1908

Z1/VN1

Vymezení nové zastavitelné plochy na pozemcích parc. č. 209/5, 209/24,
209/23, 209/22, 209/20, 209/19 a 209/4 (NO) na plochu bydlení (BV)

Vintířov

Radonice

1,0654

Z1/VN2

Změna využití - zmenšení zastavitelné plochy R2 (plocha BV) na pozemcích p.
č. 205/2 (část), 205/4 (část), 205/5 (část), 205/6 (část) 205/8 a 192 (část) v k .
ú. Vintířov u Radonic a p. p. č. 319 (část) a 308/53 (část)v k . ú. Radonice u
Kadaně na nové využití jak o veřejná zeleň (ZV)

Vintířov

Radonice

0,2034

Z1/VN3

Změna vyžití veřejné zeleně ZV na pozemcích p. č. 64/2, 72 a pozemcích
zámeck ého park u p. č. 81/1, 87, 89/4 (část), 91, 92 a 111 v k . ú. Vintířov u
Radonic (ZV) na ZS - zeleň souk romou a vyhrazenou

Vintířov

Vintířov

Z1/VN4

Změna funk ce zastavitelné plochy VN1 z funk ce BI na BV

Vintířov

Vintířov

Z1VN5

Změna funk ce v zastavěném území z BI na BV na pozemcích 40-46, 47/1,
47/2, 48, 49/1, 49/2, 50-60, 74(část), 75-78 v k . ú. Vintířov u Radonic

Vintířov

Vintířov

Z1/VN6

Změna funk ce zastavitelné plochy VN2 z funk ce OS na ZV na pozemcích p.
č. 73 a 74 v k . ú. Vintířov u Radonic, popř. vypuštění záměru.

Vintířov

Vintířov

Z1/VN7

Změna funk ce zastavěného území z funk ce ZV na funk ci SC.

Vintířov

Vintířov

0,1697

Z1/VN8

Vymezení zastavitelných ploch v návaznosti na jižní ok raj zastavěného území
místní části Žďov

Vintířov

Žďov

0,4475

Z1/VN9

Vypuštění plochy změny zastavěného území - výroby specifick é VX
z pozemk ů p. č. 344, 345/1, 345/3, 346/1, 346/7, 346/8, 346/9, 347, 348 a
349/1, 349/2, 349/3, 349/4, 349/5, 349/6 v k . ú. Vintířov u Radonic

Vintířov

Žďov

Vymezení plochy změny zastavěného území – plochy ostatní + nepodstatný
přesah plochy zemědělsk é (orná půda) na plochu bydlení venk ovsk ého na
pozemcích 207/1 a 209/12 v k . ú. Vintířov u Radonic

Vintířov

Z1/VN10

Z1/H1

Vymezení plochy přestavby pro bydlení (BV) v m. č. Háj – zvětšení

Z1/K1

Z1/VJ1

změna
využití
území

0

0
0,1566

Háj

Háj

Přehodnocení jádrových ploch m.č. Kojetín spočívající ve vymezení plochy
smíšených obytných v centrech (SC).

Kojetín

Kojetín

Požadavek na prověření možnosti umístit do pozemk ové parcely 339/3 k .ú.
Vojnín pension včetně zařízení doprovodných sportovně rek reačních ak tivit
jak o plochu občansk ého vybavení (OV)

Vojnín

Sedlec

0,5803

0,864

Poznámka: 0 - plocha vypuštěna před projednáním návrhu změny č. 1 ÚP Radonice.
Na podkladě stanoviska dotčeného orgánu byly dále vypuštěny plochy Z1/R4 a Z1/ VN1, plochy Z1/R2 a
Z1/VJ1 plošně redukovány tak, jak je uvedeno dále v textu:
k. ú. Radonice u Kadaně

67

Z1/R1 Změna velikosti a tvaru vzájemného vztahu zastavitelných ploch R2 (BI) a R3(OS)
včetně VN5 v tomto rozsahu:
Stav:

Návrh:

Upravený návrh po veřejném projednání: Část zastavitelné plochy VN5 na podnět majitele pozemku
zachována jako zastavitelná pro bydlení.

Odůvodnění:
Projektant prověřil korekci rozvoje této lokality, která je na rozhraní katastrů Radonice u
Kadaně a Vintířov u Radonic. Jedná se o úpravu pozemků ve vlastnictví obce a to ve prospěch
veřejného prostoru, který v návrhu změny č. 1 ÚP Radonice rozvíjí vnější areál základní školy a z části
pozemek p. č. 308/176 v k. ú. Radonice u Kadaně) rovněž do plochy R3 – plochy občanského
vybavení – sport a rekreace.
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Optimalizována podle skutečnosti je hranice zastavěného území zastavitelné plochy R2 vůči
pozemkové parcele 308/60 resp. 308/62 k. ú. Radonice u Kadaně.
Přístup k lokalitě a to včetně členění veřejného prostoru na veřejnou zeleň se nemění.
Zároveň je ponechán veřejný prostor v pohledové ose na Vintířovský vrch.
Součástí změny č. 1 ÚP Radonice v této lokalitě je změna využití pozemku 308/213 k. ú.
Radonice u Kadaně ze zastavitelné plochy občanského vybavení – sport a rekreace R3 na plochu
bydlení – v rodinných domech - městské a příměstské. Zde není co odůvodňovat – Na tomto pozemku
již stojí garáž rodinného domu.
Změnou č. 1 ÚP Radonice se tak zmenšuje zastavitelná plocha VN5 (BI) včetně přesahu do k.
ú. Radonice u Kadaně z 1,2880 ha na 0,8679 ha, plocha R2(BI) z 1,0822 ha na 0,8814 ha a
zmenšuje plocha R3(OS) z 1,0220 ha na 0,9285 ha.
Úpravou vzájemného poměru ploch VN5, R2 a R3 a veřejné zeleně nedochází k dalším
záborům půdního fondu.
pozemek 308/213 k. ú. Radonice u Kadaně:
Stav:

Návrh:

Z1/R2 Vymezení části pozemků parc. č. 367/1 v k. ú. Radonice (NX), 367/2 (DZ) pro bydlení BV
a NX.
Jedná se o změnu využití území z podnětu vlastníka pozemku. Projektant prověřil možnost
vymezení nové zastavitelné plochy s optimální velikostí parcely pro výstavbu 1 rodinného domu.
Velikost zastavitelné plochy Z1/R2 činí 0,1908 ha.
Vymezená plocha nabízí logické uspořádání pozemku – je podélný, souběžný s hranicí
drážního pozemku, vůči vodoteči umístěné při východní hranici plochy Z1/R2 je ponechána plocha NX
= plochy zemědělské zahrady – v rozsahu manipulačního pruhu 6 m od břehové čáry. Tato distance je
určena pro údržbu vodního toku, popřípadě pro jeho renaturalizaci včetně uplatnění břehové zeleně.
Orientace pozemku – obytné části – k jihu je logická, proto při respektování již oddělené
parcely pro RD 363/7 k. ú. Radonice u Kadaně vzniká zastavitelná plocha deklarované velikosti.
Přístup k zastavitelné ploše Z1/R2 je po pozemcích majitele, musí však vyhledat funkční
odbočku a přejezd přes železniční trať a vrátit se souběžně zpět o cca 350 m.

Stav:

Návrh:
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Upravené řešení po veřejném projednání a souladu dotčeného orgánu ochrany ZPF:

Zastavitelná plocha vyžaduje zábor zemědělské půdy a ten je vyhodnocen v kapitole 4d)
tohoto odůvodnění.
Z1/R3 Změna využití plochy přestavby části pozemku p. č. 522/1v k. ú. Radonice u Kadaně
z funkce BI na SM:
Projektant prověřil požadavek na změnu využití zastavěného území, kterým je ukončena obec
Radonice podél silnice do Mašťova a Vilémova. Jedná se o území s výraznými znaky sídelní periferie
s neuspořádaným funkčním i stavebně technickým stavem současné zástavby. Toto nevhodné
uspořádání je mimo jiné součástí urbánních závad obce Radonice dle rozboru udržitelného rozvoje
ÚAP ORP Kadaň.
Změnou č. 1 se posouvá využití vymezené plochy z funkce bydlení v rodinných domech –
městské a příměstské (BI) na plochy smíšené obytné (SM). Tímto posunem se nabízí širší využití jinak
znehodnoceného území s cílem zvýšit jeho atraktivitu – potenciál – tak, aby směřovalo k celkové
úpravě.
Hranice zastavěného území ani vymezená část zeleně se tímto nemění. Změna Z1/R3
nevyžaduje zábor ZPF.
Stav:

Návrh:
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Z1/R5 Změna využití zastavěného území v m. č. Radechov – pozemku p. č. 1087/2 (ZV), části
pozemku p. č. 1090/7 (VZ) a pozemku parc. č. 1090/13 (VZ) v k. ú. Radonice u Kadaně na plochu
pro bydlení v rodinných domech - venkovské - BV
Změnou Z1/R5 se vymezuje plocha přestavby na kontaktní části zaniklého zemědělského
areálu a vnitřních ploch původní zástavby Radechova. Tento zemědělský areál je v ÚAP ORP Kadaň
uveden jako problém udržitelného rozvoje. Jeho částečné využití pro bydlení v rodinných domech,
venkovské (BV) tak sleduje a je akceptováno z důvodu posílení urbánní hodnoty Radechova a
„zakrytí“ rozpadajících staveb původního areálu zemědělské velkovýroby.
Důležitá je podmínka výrokové části, aby byl oproti původní zástavbě Radechova ponechán
volný veřejný prostor o min. šířce 8 m – mimochodem je tudy vedena návrhová trasa cyklostezky.
Stav:

Návrh:

Změna Z1/R3 nevyžaduje zábor ZPF.
Z1/R6 Změna využití zastavěného území vnitřního prostoru m. č. Miřetice na částech pozemků
p. č. 673/7, 673/1 (NX) v k. ú. Radonice u Kadaně na plochu BV – plochy pro bydlení
v rodinných domech - venkovské .
Projektant prověřil a akceptoval podnět na vymezení plochy přestavby pro bydlení BV, kterou
se zvětší plocha přestavby bydle platného územního plánu 0,0975 ha na 0,1969 ha. Jedná se o
plochu původních zahrad při severní hranici zastavěného území m. č. Miřetice, její tvar pak určuje
ochranné pásmo VN elektro a funkční hydrofilní biokoridor podél Miřetického potoka.
Stav:

Návrh:

Zvětšením plochy přestavby nedochází k záborům půdního fondu – jakkoliv je plocha NX (plochy
zemědělské – zahrady) dotčená pozemková parcela je mimo ZPF.
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Z1/R7 Změna využití zastavěného území vnitřního prostoru m. č. Miřetice na pozemcích 582/3
(NV), 587/6 (NV), 587/4 (NV) a 582/2 (NV), 593/1-2 v k. ú. Radonice u Kadaně na plochu SC plochy smíšené obytné v centrech.
Projektant navrhuje prostřednictvím plochy přestavby Z1/R7 možnost transformace vnitřního
prostoru v centrální části Miřetic.
S odkazem na deklarované hodnoty území (viz výše v textu ZÚR a ÚAP ORP Kadaň) je
nezbytné přijmout požadavky výrokové části změny č. 1 ÚP Radonic, které se k této ploše přestavby
vztahují a to, že urbanistické a architektonické řešení naváže na původní zástavbu. Zástavba bude
přitom řešena tak, aby byla obnovena prostorová kompozice původní návsi. Principem je použití
původních hmotových vztahů, původní výšky a obvyklého sklonu střechy a v tradičním barevném a
materiálovém provedení.
Alternativně měl být uplatněn požadavek, aby tuto dostavbu řešil výhradně autorizovaný
architekt, znaky historické zástavby i její původní zobrazení je k disposici ve vřených zdrojích a měl by
si s tímto požadavek poradit každý autorizovaný projektant.
Stav:

Návrh:

Z1/VN2 Změna využití - zmenšení zastavitelné plochy R2 (plocha BV) na pozemcích p. č. 205/2
(část), 205/4 (část), 205/5 (část), 205/6 (část) 205/8 a 192 (část) v k. ú. Vintířov u Radonic a p. p.
č. 319 (část) a 308/53 (část)v k. ú. Radonice u Kadaně na nové využití jako veřejná zeleň (ZV)
Viz. odůvodnění plochy Z1/R1 – navazující – spojité - území v severní části m. č. Radonice.
Z1/VN3 Změna vyžití veřejné zeleně ZV na pozemcích p. č. 64/2, 72 a pozemcích zámeckého
parku p. č. 81/1, 87, 89/4 (část), 91, 92 a 111 v k. ú. Vintířov u Radonic (ZV) na ZS - zeleň
soukromou a vyhrazenou.
Obec ani veřejnost nemůže být – s odstupem 30 roků po změně společenského uspořádání –
spokojena, jakým způsobem si majitel pozemků – když už si je nechal vydat zpět – nakládá, lépe
řešen nenakládá. Obec tedy souhlasí a projektant převedl dotřené pozemky zámeckého parku do
plochy zeleně soukromé a vyhrazené.
Změna ÚP je v tomto smyslu akceptovatelná, příležitost denní rekreace obyvatel poskytují
ostatní plochy veřejných prostranství a navazující prostupná krajina. Její atraktivita z hlediska
přístupnosti se zvýší realizací cyklostezek v trasách dle tohoto návrhu změny č. 1 ÚP Radonice.
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Stav:

Návrh:

Z1/VN4 Změna funkce zastavitelné plochy VN1 z funkce BI na BV.
Projektant prověřil požadavek změny bydlení z městské příměstského na bydlení venkovské
na požadovaných pozemcích 176/1, 176/2, 176/3, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8 a 176/9 v k. ú. Vintířov
u Radonic.
Změnou č. 1 ÚP Radonice je jednak aktualizována hranice zastavěného území a to k 11. 6.
2021. V rámci této aktualizace byla část zastavitelné plochy VN1 převedena jako stav a zbývající část
jako návrh – v obou případech jako bydlení venkovského typu.
Tento podnět lze akceptovat jak z hlediska posice pozemků na okraji sídla, tak jejich
dostatečné velikosti a uspořádání – řazení podél silnice. Zachování velikosti pozemků a venkovské
bydlení jako takoví zakládá možnost širšího uplatnění tradiční sídelní zeleně a přiblíží tak přechod
sídla do krajiny původnímu – tradičnímu vnímání venkovských sídel..
Stav:

Návrh:
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Z1/VN5 Změna funkce v zastavěném území z BI na BV na pozemcích 40-46, 47/1, 47/2, 48, 49/1,
49/2, 50-60, 74(část), 75-78 v k. ú. Vintířov u Radonic
Zde je uplatněna shoda a shodná argumentace. Jednoduše lze na okraji obce a na takto
uspořádaných pozemcích nahradit bydlení městské a příměstské bydlením venkovským.
Stav:

Návrh:

Z1/VN6 Změna funkce zastavitelné plochy VN2 z funkce OS na ZV na pozemcích p. č. 73 a 74
v k. ú. Vintířov u Radonic, popř. vypuštění záměru.
Tato změna ÚP Radonice věcně a argumentačně navazuje na změnu Z1/VN3 = vypuštění
veřejné zeleně z vintířovského zámeckého parku. Dojde tím ke zklidnění navazujícího území a změna
Z1/VN6 tomu odpovídá – vypouští se plochy občanského vybavení – sport a rekreace (OS), která
měla doplňovat veřejnou zeleň zámeckého parku. Dotčený prostor se tak vrací k původnímu =
současnému využití – přepisu ploch zemědělských.
Stav:

Návrh:

Z1/VN7 Změna funkce zastavěného území z funkce ZV na funkci SC.
-

-

Jedná se o zásadní vstup do jádrových ploch m. č. Vintířov a to dvěma způsoby:
nepřímo – s odkazem na urbanistické hodnoty výrokové části změny č. 1 ÚP Radonice.
Plochy SC a jádrové plochy Vintířova je možno rozvíjet výhradně při respektování původního
charakteru zástavby – tedy nikoli izolované domy typu bungalovu apod., což potenciální
vlastníci v tomto prostoru zkoušeli,
přímo vymezením plochy přestavby Z1/VN7.
Výroková část změny č. 1 ÚP Radonice zde požaduje:
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Změnou č. 1 ÚP Radonice se nahrazuje plocha veřejných prostranství v centrálním prostoru Vintířova plochou
smíšenou obytnou – v centrech. Využití plochy Z1/VN7 je vázáno na podmínku dokončení uliční zástavby návsi
na úroveň SV rohu plochy Z1/VN7, architektonické řešení pak musí vycházet z tvarových, materiálových principů
určujících objektů stávající zástavby včetně zachování principu, orientace, sklonu a materiálové charakteristiky
střech.

Charakter zástavby, výška a další parametry lze odvodit od současné navazující zástavby i
z veřejných archivních zdrojů. S tímto požadavkem by se měl umět vypořádat každý projektant
s příslušnou autorizací.
Stav:

Návrh:

Z1/VN8 Vymezení zastavitelných ploch v návaznosti na jižní okraj zastavěného území místní
části Žďov
Projektant se jednoznačně ztotožnil s požadavkem na rozšíření rozvojových ploch m. č. Žďov
o požadované pozemky. Oboustranně vůči stávající přístupové komunikaci se tak umístěním 1 + 1
rodinného domu zvětší přirozený přístup do obce. Novostavby přispějí ke zvýšení stavebně
technického výrazu sídla.
Pozemky zčásti zasahují do EVL, nicméně kompaktní a přirozený tvar m. č. Žďov i po
rozšíření zastavěného území je s vymezeným EVL slučitelný.
Jedná se o nové zastavitelné plochy obce, zábor půdního fondu je vyhodnocen v kapitole 4d)
tohoto odůvodnění.
Stav:

Návrh:

Z1/VN9 Vypuštění plochy změny zastavěného území - výroby specifické VX z pozemků p. č.
344, 345/1, 345/3, 346/1, 346/7, 346/8, 346/9, 347, 348 a 349/1, 349/2, 349/3, 349/4, 349/5, 349/6 v k.
ú. Vintířov u Radonic
Projektant vypouští bez náhrady návrh funkční plochy VX – stávajícího areálu zemědělské
prvovýroby v m. č. Žďov pro umístění fotovoltaické elektrárny.
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Vymezené této plochy za tímto účelem bylo tendenční a odpovídalo požadavkům v době
pořízení ÚP Radonice. Tato potřeba – resp. dotace tohoto typu výroby – už odezněly a lze se tak
v klidu vrátit k původnímu využití jako plochy zemědělské výroby.
Současný stavebně technický stav areálu je hodnocen negativně z hlediska udržitelného
rozvoje dle ÚAP ORP Kadaň, nicméně zde potenciál využití pro nové formy (lépe návrat k původním –
tradičním – formám) zemědělství zůstává.
Stav:

Návrh:

Z1/VN10 Vymezení plochy změny zastavěného území – plochy ostatní + nepodstatný přesah
plochy zemědělské (orná půda) na plochu bydlení venkovského na pozemcích 207/1 a 209/12
v k. ú. Vintířov u Radonic
Projektant akceptuje možnost využití dotčeného prostoru pro umístění jednoho rodinného
domu venkovského typu. Pozemek navazuje na zastavěné území, přitom je v dostatečné vzdálenosti
od zařízení zemědělské prvovýroby. Realizace domu – resp. využití plochy pro bydlení – se současně
propíše do nové kvality přístupového prostoru do Vintířova.
Stav:

Parcela je mimo zemědělský půdní fond.

Návrh:
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k. ú. Háj u Vintířova
Z1/H1 Vymezení plochy přestavby pro bydlení (BV) v m. č. Háj – zvětšení
I v tomto případě lze dle názoru projektanta vyhovět požadavkům zadání změny č. 1 ÚP
Radonice a stávající plochy přestavby pro bydlení v rodinných domech venkovského typu změnou č. 1
ÚP Radonice vymezit. Jedná se o původní intravilán obce, přičemž obnova původních posic domů
nemůže mít kvalitativní vztah k sídlu jako celku.
Změna č. 1 tedy vůči této ploše přestavby nestaví další požadavky nad rámec obecné
deklarace hodnot venkovské zástavby správního území Radonic. Konkrétní zástavba bude
respektovat stávající vodoteč – Hájský potok a ponechá volný manipulační prostor 6 m od břehové
čáry. Tento požadavek je definován obecně a vztahuje se tedy na vzdálenost oplocení od břehové
čáry, kompozice posice domů v této ploše přestavby není dále či jinak stanovena (omezena). Plocha
přestavby nevyžaduje zábory půdního fondu.
Stav:

Návrh

k. ú. Kojetín u Radonic
Z1/K1 Přehodnocení jádrových ploch m.č. Kojetín spočívající ve vymezení plochy smíšených
obytných v centrech (SC).
Změna č. 1 ÚP Radonice umožňuje rehabilitaci vnitřního prostoru m. č. Kojetín
prostřednictvím plochy přestavby. Jedná se o neuspořádané území, v jeho podélné ose se nachází
koryto občasné vodoteče. Nad korytem se souběžně vyskytovala původní zástavba. A právě nové
využití tohoto území nabízí změna Z1/K1 a to prostřednictvím možností ploch smíšených obytných –
v centrech (SC).
Jelikož se jedná o využití vnitřního prostoru obce, platí zde obecná zásada respektovat
měřítko a vzhled původních staveb včetně charakteristických materiálových a tvarových charakteristik.
Výroková část současně požaduje propustnost území v místě původního kostela.
Stav:

Návrh:
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k. ú. Vojnín:
Z1/VJ1 Požadavek na prověření možnosti umístit do pozemkové parcely 339/3 k. ú. Vojnín
pension včetně zařízení doprovodných sportovně rekreačních aktivit jako plochu občanského
vybavení (OV)
Projektant prověřil možnost využití části pozemku v rozsahu, slučitelným s prioritní ochranou
přírodních hodnot včetně prostorové vazby na stávající ubytovací zařízení a Přírodní rezervaci Sedlec
a jejího ochranného pásma.
Navržena je tedy plochy občanského vybavení, na které lze umístit jeden hlavní objekt o mezi
velikosti 270 m2, mezní kapacity 25 lůžek včetně nezbytného zázemí a obslužné – zpevněné plochy.
Zbývající část vymezené plochy Z1/VJ1 území bude plochou, na kterou lze umístit související zařízení
volnorekreačních aktivit, avšak bez zvyšování ubytovací kapacity 25-ti lůžek.
Výroková část dále obsahuje podmínky pro nakládání a likvidaci splaškových vod. Potenciál a
dostupnost ubytovacího zařízení doplňuje návrhová cyklotrasa Sedlec – Radechov - Radonice a dále
směr Vilémov.
Stav:

Návrh:

Upravený návrh po veřejném projednání a souhlasu dotčeného orgánu ochrany půdního fondu:
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3f)

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch

Převzatý text ze Zprávy o uplatňování ÚP Radonice:
V dohledné době se nepředpokládá naplnění všech rozvojových ploch navržených územním
plánem Radonice. Souhrn využití navrhovaných ploch znázorňuje tabulka v bodě a) zprávy o
uplatňování územního plánu Radonice.
Podstatou změny č. 1 ÚP Radonice je optimalizace zastavěného území a již vymezených
zastavitelných ploch, ke které obec přistupuje s odstupem od vydání územního plánu. Optimalizace
vychází ze zkušeností obce s dosavadním průběhem naplňování územního plánu, z aktuálního stavu
vlastnických vztahů a ze schopnosti jejich majitelů využít pozemky podle stanovené koncepce a
určení.
V tomto smyslu jsou změny Z1/R1, Z1/R3, Z1/R5, Z1/R6, Z1/R7 a Z1/R8 (Radonice), změny
Z1/VN2 až 8 a Z1/Z9 (Vintířov) i avizované změny místních částí Háj a Kojetín zcela slučitelné s
ustanovením § 55, odst.1 stavebního zákona, resp. nevyžadují nad rámec platného územního plánu
další zábor zemědělské půdy ani lesních pozemků.
Změny Z1/R2, Z1/R4 představují dílčí plochy dalšího rozvoje území nad rámec platného
územního plánu. Jedná se však o individuální žádosti původních vlastníků pozemků a rozsah těchto
změn = individuální umístění stavby, nepředstavují plošný (developerský) rozvoj a nemění
urbanistickou koncepci územního plánu. Podněty splňují i další urbanistické požadavky – navazují na
zastavěné území, nezasahují do limitů využití území ani územního systému ekologické stability. Jejich
zařazením k prověření změnou územního plánu není v rozporu se smyslem resp. účelem § 55, odst. 4
stavebního zákona.
Vymezení těchto ploch bude v souladu se ZÚR ÚK, jejími kapitolami a úkoly, které budou
vymezením těchto ploch naplňovány.
Komentář:
Odůvodnění územního plánu skutečně v příslušných textech kapitoly deklarující soulad s PÚR
a ZÚR zastavitelné plochy dle výše uvedeného textu pořizovatele vyhodnotil. Z téhož textu
Odůvodnění vyplývá slučitelnost záměrů ve zprávě o uplatňování ÚP Radonice postoupených a
možnost jejich přijetí za podmínky souhlasu dotřených orgánů. Zastavěné území bylo aktualizováno
k 11. 6. 2021.
Převzatý text ze Zprávy o uplatňování ÚP Radonice:
Rozvojové potřeby obce jsou realizovány dle vydaného územního plánu zejména v zastavěném
území a v zastavitelných plochách celého území obce. Byly realizovány stavby, stavební úpravy,
udržovací práce stávajících stavebních objektů a některé asanace území. Byly vybudovány některé
inženýrské sítě. Využívání zastavěného území je ve shodě s požadavky územního plánu. Využívání
nezastavěného území nedoznalo výrazných změn, umisťování staveb, zařízení a jiných opatření je v
souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona. Využití navržených zastavitelných ploch a ploch přestavby je
uvedeno v následující tabulce:
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označení

výměra

funkce

vyhodnocení
orientační
pořirovatelem
kapacita / počet
a určeným
ob yvatel
zastupitelem

poznámka a pokyn pro projektanta

komentář
projektanta

Místní část Kadaňsk ý Rohozec
KR1

0,8715 ha

OV

0%

KR2

0,5387 ha

SM

0%

KR3

0,2875 ha

BV

1 RD / 3 EO

0%

KR4

1,1234 ha

BV

4 RD / 12 EO

0%

Místní část Kojetín
K1

0,1646 ha

DS

0%

DS

0%

Místní část Miřetice
M1

0,1048 ha

Místní část Radonice
R1

0,3850 ha

TV

R2

1,0822 ha

BI

0%
8 RD / 24 EO

1*

0%

bude prověřena a upravena funk ce

1*

0%

bude prověřena funk ce,část převést do
plochy BI a ZV

1*

R3

1,0220 ha

OS

R4

0,8458 ha

BI

R5

0,4420 ha

R6

0,0796 ha

R7

0,1690 ha

OS

R8

0,5516 ha

SM

R9

0,2648 ha

SM

2 RD / 6 EO

0%

R10

0,3885 ha

BI

3 RD / 9 EO

0%

R11

0,2066 ha

OS

R12

0,2909 ha

RI

1 RKD / 3 EO

100%

7 RD / 21 EO

0%

bude prověřena funk ce

0%

bude prověřeno vypuštění plochy

8 RD / 24 EO

0%

BI

4 RD/ 12 EO

0%

BI

1 RD / 3 EO

0%

3 RD / 9 EO

0%

0%

0%
celou plochu převést do stavu

Místní část Vintířov
VN1

0,7333 ha

BI

VN2

0,9926 ha

OS

*2

VN3

1,2011 ha

BI

10 RD /30 EO

20%

část cca 20 % převést do stavu

*2

VN4

0,6986 ha

BI

6 RD / 18 EO

20%

část cca 20 % převést do stavu

*2

10 RD/30 EO

VN5

1,2880 ha

BI

VN6

0,0613 ha

DS

0%

0%

VN7

0,0728 ha

DS

0%

část plochy bude převedena na plochu ZV

Místní část Vlk aň
V1

0,0546 ha

DS

V2

0,3867 ha

BV

3 RD / 9 EO

0%

0%

V3

0,6469 ha

BV

6 RD / 18 EO

0%

V4

0,0864 ha

BV

1 RD / 3 EO

0%

BV

3 RD / 24 EO

0%

BI

1 RD / 3 EO

100%

Místní část Vojnín
VJ1

0,6056 ha

Místní část Ždov
Z1

0,1234 ha

celou plochu převést do stavu

Komentář:
Poznámka *1: Plochy R1, R2 a R3 jsou předmětem změny Z1/R1 ÚP Radonice, dochází
k optimalizaci zastavitelných ploch a ploch veřejných prostranství.
Poznámka *2: Plochy VN1, VN2 a VN 4 jsou aktualizovány – jejich výměra je snížena v důsledku
vymezení zastavěného území k 1.12.2019.
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4.

Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb., část II odst. 1 a) až 1 d)

4a)

Širší vztahy

Postavení obce v systému osídlení:
Změnou č. 1 ÚP Radonice se zvětšuje k. ú. Kadaňský Rohozec o část Obrovice, oddělenou
od vojenského újezdu Hradiště.
Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury
Změnou č. 1 ÚP Radonice se vymezuje koridor E2 VVN v rozsahu stanoveném ZÚR
Ústeckého kraje s přesahem do sousedních územních jednotek.
Změnou č. 1 ÚP Radonice se vymezuje cyklostezky, pokračující do sousední územní jednotky
Vilémov.

4b)

Vyhodnocení splnění požadavků zprávy o uplatňování ÚP Radonice

Změna č. 1 ÚP Radonice v souladu se zadáním řeší v požadovaném rozsahu základní
požadavek na vymezení potřebných parametrů změny zastavěného území, ploch přestavby a
zastavitelných ploch.
Změna č. 1 ÚP Radonice v souladu se zadáním vymezila požadované změny veřejné
infrastruktury, vyplývající ze ZÚR Ústeckého kraje a vlastních potřeb obce.
Změna č. 1 ÚP Radonice stanovuje požadovaná pravidla využití území.
Změna č. 1 ÚP Radonice je vložena do aktuální mapy katastru nemovitostí, je opatřena
aktuální hranicí zastavěného území a je vyhodnocena vůči aktuálnímu stavu PÚR, ZÚR Ústeckého
kraje a ÚAP kraje i ORP Kadaň.

4c)

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

Změna č. 1 ÚP Radonice nevymezuje jevy resp. záležitosti nadmístního významu, které
nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona).
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4d)

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

d 1)
Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do
zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení
zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti
v ochraně:

Z1/R2

Z1/VN8
Z1/VN10
Z1/VJ1
Z1/R7

zastavitelné plochy
plochy pro bydlení v RD, venkovské
plochy pro bydlení v RD, venkovské
plochy pro bydlení v RD, venkovské
plochy občanského vybavení
plochy přestavby
plochy pro bydlení v RD, venkovské
součet

výměra v
ha

z toho
ZPF

0,0499
0,4475
0,1566
0,5498

0,0499
0,4475
0,1566
0,5498

0,1969
1,4007

0,1969
1,4007

OP (ha)

TTP (ha)

zahrada
(ha

ostatní
(ha)

zastavěno
(ha)

0,0499
0,4475
0,1566
0,5498

0,1566

0,9973

0,1969
0,2468
0,0000

0,0000

Členění záborů podle ploch s rozdílným způsobem využití a TO:

Z1/R2

Z1/VN8
Z1/VN10
Z1/VJ1
Z1/R7

zastavitelné plochy
plochy pro bydlení v RD, venkovské
plochy pro bydlení v RD, venkovské
plochy pro bydlení v RD, venkovské
plochy občanského vybavení
plochy přestavby
plochy pro bydlení v RD, venkovské
součet

výměra v
ha

z toho
ZPF

0,0499
0,4475
0,1566
0,5498

0,0499
0,4475
0,1566
0,5498

0,1969
1,4007

0,1969
1,4007

I.

zábory ZPF podle stupně přednosti (ha)
II.
III.
IV.
V.

0,0223

0,0276
0,3993

0,0482

0,1566
0,5498
0,1969
0,3758

0,0276

0,3993

0,5498

0,0482

ostatní
(ha)

zastavěno
(ha)

Členění záborů podle ploch s rozdílným způsobem využití a kultury pozemku:

Z1/R2

Z1/VN8
Z1/VN10
Z1/VJ1
Z1/R7

zastavitelné plochy
plochy pro bydlení v RD, venkovské
plochy pro bydlení v RD, venkovské
plochy pro bydlení v RD, venkovské
plochy občanského vybavení
plochy přestavby
plochy pro bydlení v RD, venkovské
součet

výměra v
ha

z toho
ZPF

0,0499
0,4475
0,1566
0,5498

0,0499
0,4475
0,1566
0,5498

0,1969
1,4007

0,1969
1,4007

OP (ha)

TTP (ha)

zahrada
(ha
0,0499

0,4475
0,1566
0,5498

0,1566

0,9973

0,1969
0,2468
0,0000

0,0000

4d 2) Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
(meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení:
Zastavitelné plochy nezasahují do ploch funkčních meliorací či jiných realizovaných investic
do půdního fondu za účelem zvýšení úrodnosti.
4d 3) Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských
usedlostech a o jejich předpokládaném porušení:
Areály zemědělské prvovýroby nejsou změnou č. 1 ÚP Radonice dotřeny, v m. č. Žďov je ze
stávajícího zemědělského areálu odejmuta návrhová plocha pro fotovoltaické elektrárny..
4d 4) Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění
ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených
návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení:
Uspořádání půdního fondu v území:
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Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
Podíl lesů z celkové výměry (%)
Orná půda - rozloha (ha)
Chmelnice - rozloha (ha)
Vinice - rozloha (ha)
Zahrady - rozloha (ha)
Ovocné sady - rozloha (ha)
Trvalé travní porosty - rozloha (ha)
Lesní půda - rozloha (ha)
Vodní plochy - rozloha (ha)
Zastavěné plochy - rozloha (ha)
Ostatní plochy - rozloha (ha)
Zemědělská půda - rozloha (ha)
Celková výměra (ha)

70,2
67,0
28,6
9,5
1,2
19,2
1468,9

23,7
69,7
625,9
598,7
37,2
28,2
267,7
2191,9
3123,5

4d 5)

Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území
Řešené území města tvoří 6 katastrální území: k. ú. Radonice u Kadaně, k. ú. Kojetín u
Radonic, k. ú. Vintířov u Radonic, k. ú. Háj u Vintířova, k. ú. Kadaňský Rohozec, k. ú. Vojnín a k.
ú. Sedlec.

Vzájemná posice katastrálních území řešeného území.
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4d 6) Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením
nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem
chráněných obecných zájmů:
Zastavitelné plochy dle změny č. 1 ÚP Radonice jsou generovány na platformě
konkrétních požadavků vlastníků nemovitostí. Jsou tedy principiálně nezaměnitelné a Zadání
změny č. 1 ÚP Radonice také hovoří o „prověření“ těchto konkrétních požadavků.
Pokud je nelze zapracovat, nehledá se jiná varianta a od podnětu se ustupuje.
Záměry, které jsou umístěny v obci Radonice a dalších sídlech údolní nivy Liboce, mají
problém – vyskytuje se zde zejména zemědělská půda v I. popř. II. stupni ochrany. Údolní niva
obsahuje splaveniny vyšších poloh území a jejich podstata zásadním – a to positivním –
způsobem ovlivnila kvalitu půdy jak z hlediska úživnosti, tak mocnosti orniční vrstvy.
V následujícím schématu je pak zobrazena posice Radonic a Vintířova vůči zemědělské
půdě v I. a II. tř. TO. Její zobrazení je v podstatě transkripcí údolní nivy Liboce a pod tmavším
odstínem (I. třída TO) lze pak vytužit vlastní vodoteč Liboc. Takže střet zákonitosti krajinotvorby
vůči vyhlášce chránící půdní fond.
Už výše, v odůvodnění návrhu změny č. 1 ÚP Radonice – přezkumu z hlediska souladu
s PÚR a ZÚR Ústeckého kraje, je komentován protiklad založený na ochraně půdy v sídlech a
jejich bezprostřední blízkosti.
Všechny navržené rozvojové plochy na zastavěné území navazují, nejedná se o
nezřízený plošný rozsah, nýbrž o vstřícnost majitelům pozemků a ale i obci jako takové, která
v případě odlehlých posic v regionu, jehož typickým případem Radonice jsou, potřebuje ke
stabilizaci obyvatel – pozemky pro venkovské bydlení.

Zábory pozemků, určených k plnění funkce lesa ( PUPFL )
Zábory pozemků, určených k plnění funkce lesa, nejsou v návrhu změny č. 1 ÚP Radonice
uvažovány.
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5.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Návrh rozhodnutí o námitkách uvedený v odůvodnění opatření obecné povahy:
Proti návrhu 1. změny Územního plánu Radonice byly podány tyto námitky:
1)

Správa železnic, IČO: 70994226, ID DS: e52cdsf, jako oprávněný investor
Dne 5.10.2020
Č. j.: 67925/2020-SŽ-GŘ-06

Vyjádření k řízení o změně č. 1 územního plánu Radonice
Správa železnic, stání organizace, vznikla na základě zákona č. 77/2002 Sb., hospodaří s
majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní cesta a plní funkci vlastníka dráhy,
zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty a
současně je oprávněným investorem v oblasti železniční dopravy. Vyjádření Správy železnic,
státní organizace, se zároveň stává podkladem pro zpracování koordinovaného stanoviska
Ministerstva dopravy, které je v procesu územního plánování dotčeným orgánem podle § 4
zákona č. 183/2006 Sb.
Z pozice oprávněného investora dle zákona č. 183/2006 Sb. uplatňujeme následující námitku:
1a)
Součástí změny je doplnění podmíněně přípustného využití v plochách dopravní
infrastruktury – drážní (DZ) pro bydlení v bytových domech za podmínky využití stávajících
drážních objektů s možností jejích stavebních úprav, nástaveb a přístaveb.
1b) S doplněním výše uvedeného podmíněně přípustného využití souhlasíme pouze za
podmínky, že předmětné objekty budou mimo jiné splňovat hygienické (hlukové) limity.
Případná protihluková opatření budou řešit jednotliví investoři a nebudou hrazena ze strany
Správy železnic, státní organizace.
1c) V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy
požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do
funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni
projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v
chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.
Ing. Pavel Paidar (digitálně podepsáno), ředitel odboru přípravy staveb
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1a) Správa železnic, IČO: 70994226 - oprávněný
investor, námitce se plně vyhovuje.
Odůvodnění k námitce č. 1b) Oprávněný investor požaduje doplnit podmíněně přípustné
využití u plochy DZ. Do textové části změny č. 1 ÚP Radonice do kapitoly 1f) byla doplněna
podmínka, že pro bytové domy budou využity stávající drážní objekty s možností jejích
stavebních úprav, nástaveb a přístaveb.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1b) Správa železnic, IČO: 70994226 - oprávněný
investor, námitce se plně vyhovuje.
Odůvodnění k námitce č. 1b) Oprávněný investor požaduje doplnit podmínku podmíněně
přípustného využití. Do textové části změny č. 1 ÚP Radonice v kapitole 1f) byla doplněna
podmínka, že předmětné objekty budou mimo jiné splňovat hygienické (hlukové) limity.
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Případná protihluková opatření budou řešit jednotliví investoři a nebudou hrazena ze strany
Správy železnic, státní organizace.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 1c)
investor, námitce se plně vyhovuje.

Správa železnic, IČO: 70994226 - oprávněný

Odůvodnění k námitce č. 1c): Oprávněný investor požaduje doplnit podmínku podmíněně
přípustného využití u nových zastavitelných ploch označených Z1/VN8 a Z1/R2. Do textové
části změny č. 1 ÚP Radonice kapitoly 1f) byla doplněna podmínka u zastavitelné plochy
Z1/VN8, Z1/R2: V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném
pásmu dráhy budou zařazeny objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, do funkčního využití podmínečně přípustného. V dalším stupni projektové přípravy
bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.
2)

Ing. Kvarda Jaroslav a Ing. Kvarda Vratislav
Datum: 29. 09. 2020

Námitka č. 2/1
1)
Jako vlastníci pozemkové parcely č. 205/4 v k. ú. Vintířov u Radonic požadujeme
vypuštění změny č. Z1/VN2, popřípadě její korekci tak, aby zůstala zachována funkce BI, tzn.
možnost výstavby na části citované parcely tak, jak to umožňuje dosud platný územní plán
Radonic.
Odůvodnění:
V reálném současném času uvažujeme s výstavbou rodinného domu pro potřebu naší rodiny.
Změna Z1/VN2 přitom nevychází z jiných vnějších podnětů a zachováním zastavitelné plochy
pro bydlení není dotčeno žádné relevantní zákonné opatření, které by tuto změnu vyžadovalo.
Vlastníci pozemkové parcely č. 205/4:
Podepsáni: Ing. Kvarda Jaroslav a Ing. Kvarda Vratislav
Návrh rozhodnutí o námitce č. 2 Ing. Jaroslav Kvarda a Ing. Vratislav Kvarda
Námitce č. 2/1 se plně vyhovuje.
Odůvodnění k námitce č. 2:
Ve změně č. l ÚP Radonice chtěla Obec Radonice upravit a změnit zastavitelnou plochu NV5
na veřejný prostor, neboť vlastníci pozemku 9 let od vydání Územního plánu Radonice neměli
vydané rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas pro stavbu, pro kterou bylo
zastavění uvedeným Územním plánem Radonice určeno. Vlastník pozemku nesouhlasí s touto
změnou Územního plánu Radonice pod označením Z1/VN2, neboť v dohledné době chce zde
postavit rodinný dům pro rodinného příslušníka. Touto nepodstatnou úpravou nedojde ke
změně velikosti současné zastavitelné plochy. Tato úprava nenaruší stávající komplexní
urbanistický návrh územního plánu Radonice, neboť se jedná o doposud platný návrh, který je
schválen v platném Územním plánu Radonice, který je účinný od 30. 12. 2011. Část pozemku
parcely číslo 204/5 v k. ú. Vintířov u Radonic byla zpět zařazena do původní zastavitelné
plochy - funkční plochy BI – plocha bydlení městského či příměstského bydlení v rodinných
domech, dle dosud platného Územního plánu Radonice.
3)

Ing. Kvarda Jaroslav a Ing. Kvarda Vratislav
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Datum: 29. 09. 2020
Námitka č. 3
Jako vlastníci pozemkové parcely č. 205/4 v k. ú. Vintířov u Radonic žádáme o úpravu řešení
změny Z1/VN2 tak, aby byla zachována možnost výstavby rodinného domu na
severovýchodní polovině citované parcely.
Odůvodnění:
V reálném současném času uvažujeme s výstavbou rodinného domu pro potřebu naší rodiny.
Změna Z1/VN2 přitom vychází pravděpodobně z potřeb obce a to propojit veřejný prostor
před školou s navazující krajinou. Námi navrhovaná změna řešení tedy respektuje tento záměr
a současně umožní separaci oploceného pozemku a umístění rodinného domu tak, aby smysl
veřejného prostoru dle vaší změny zůstal zachován.
K umístění rodinného domu bude využita výhradně naše pozemková parcela, popřípadě
umožníme recipročně nejvyšší bod – výhled – z našeho pozemku připojit k Vámi
zamýšlenému veřejnému prostoru
Vlastníci pozemkové parcely č. 205/4:
Podepsáni: Ing. Kvarda Jaroslav a Ing. Kvarda Vratislav
Návrh rozhodnutí o námitce č. 3, Ing. Jaroslavem Kvardou a Ing. Vratislavem Kvardou
Námitce č. 3 se nevyhovuje.
Odůvodnění k námitce č. 3:
Majitelé pozemku chtějí novou zastavitelnou plochu, na jiném místě svého pozemku.
Vlastníkům pozemku parc. č. 205/4 se nevyhovuje, aby nová zastavitelná plocha byla na jiném
místě než měli doposud v platném Územním plánu Radonice. Nové zastavitelné plochy se
můžou vymezovat pouze po větším vyčerpání navržených zastavitelných ploch v Územním
plánu Radonice. Část pozemkové parcely číslo 204/5 v k. ú. Vintířov u Radonic, s označením
změny Z1/VN2, bude zpět zařazena do původní zastavitelné plochy - funkční plochy BI –
plocha bydlení městského či příměstského bydlení v rodinných domech, dle dosud platného
územního plánu Radonice, tak jak je uvedeno v rozhodnutí u námitky č.2/1. Při projednávání
již schváleného územního plánu Radonice nebyly vlastníkem pozemku podány žádné námitky.
4)
ČEPS, a. s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IDDS: e52cdsf , IČ: 25702556,
oprávněný investor
Dne Praha 21.10.2020
Č. j. 817/20/18000
Námitka k návrhu změny č. 1 Územního plánu Radonice podle § 52 odst. 2 zákon Č.
183/2006., Sb., v platném znění
ČEPS, a. s. provozovatel přenosové soustavy ČR ve smyslu § 24 zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, oprávněný investor záměru ve smyslu § 23a zákona č. 183/2006 sb.,
stavební zákon, budoucí vlastník a provozovatel stavby elektroenergetického vedení 400 kV
podává tímto námitku k návrhu změny č. 1 Územního plánu Radonice.
4.a) Námitka se týká vymezeného koridoru E2, kde v textové části je špatně uvedeno, že se
jedná o koridor pro umístění VVN, neboť se jedná o koridor pro dvojité vedení ZVN
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400Kv v úseku elektrická stanice Vernéřov – elektrická stanice Hradec – hranice ÚK –
(elektrická stanice Vítkov).
4.b) A dále je tento koridor E2 uveden v kapitole 1h) jako veřejně prospěšná stavba, pro
kterou lze uplatnit předkupní právo. V Souladu s § 3 odst. 2 energetického zákona a § 24 odst.
4 energetického zákona lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle
zákona o vyvlastňování. V tomto případě se tedy nejedná o stavbu s předkupním právem dle
§ 101 stavebního zákona, ale o veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury dle § 101
stavebního zákona, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám potřebným pro uskutečnění
staveb odejmout nebo omezit a žádáme o zařazení do kapitoly 1g).
Z tohoto důvodu žádáme o opravu textové části, aby tak byl doložen soulad s nadřazenou
územně plánovací dokumentací a legislativou ĆR.
Ing. Vojtěch Mazura, vedoucí oddělení, Územní plánování
Návrh rozhodnutí o námitce č. 4.a ČEPS a. s. IČ: 25702556 - oprávněný investor,
námitce se plně vyhovuje.
Odůvodnění k námitce č. 4.a:
Oprávněný investor upozorňuje na to, že v textové části je uvedený špatný název koridoru E2.
Na základě obdržené námitky č. 4/1 od ČEPS a. s., provozovatele přenosové soustavy ČR,
byla provedena oprava textové části změny č. 1 ÚP Radonice.
•

v kap. 1d) str. 8 textové části. Nový text zní takto: Změnou č. 1 se vymezuje koridor
E2 šířky 300 m pro umístění dvojitého vedení ZVN 400kV v úseku elektrická
stanice Vernéřov – elektrická stanice Hradec – hranice ÚK – (elektrická stanice
Vítkov).

•

v kap. 1d) str. 9 textové části. Nový text zní takto: Podmínky využití ploch s
rozdílným způsobem využití se pod koridorem dvojitého vedení ZVN 400kV elektro
nemění.

•

do kapitoly 1g) na str. 10 se doplnila tato věta: Změnou č. 1 se vymezuje koridor E2
šířky 300 m pro umístění dvojitého vedení ZVN 400kV v úseku elektrická stanice
Vernéřov – elektrická stanice Hradec – hranice ÚK – (elektrická stanice Vítkov).

•

v čl. 27 str. 27 věta v komentáři byla nahrazena takto: Ano, změna č. 1 ÚP Radonice
zpřesňuje původní koridor územní rezervy pro vedení ZVN trasy elektro v úseku
elektrická stanice Vernéřov – elektrická stanice Hradec – hranice ÚK –
(elektrická stanice Vítkov) do návrhového koridoru.

•

A dále byly provedeny úpravy všude tam, kde se v textu objevoval text VVN
v souvislosti s VPS E2 se text změnil na ZVN (v čl. 7.1 a 7.4 na str. 41 - celkem 3x;
v kap. 3 e) na str. 48; v kapitole: Požadavky obce na umístění veřejné infrastruktury
(vodní zdroje, cyklostezka) na str. 49; v kap. 4a) na str. 67)
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Návrh rozhodnutí o námitce č. 4.b ČEPS a. s. IČ: 25702556 – oprávněný investor,
námitce se plně vyhovuje.
Odůvodnění k námitce č. 4.b:
Oprávněný investor ČEPS , a. s., upozornil na to, že se o veřejně prospěšnou stavbu
s předkupním právem se nejedná. Z těchto důvodů byla provedena úprava v textové části:

5)

•

Celá věta v kapitole 1h) na str. 10 nahradila takto: Ve změně č. 1 Územního plánu
Radonice se VPS a VPO s předkupním právem nevymezují.

•

Do kapitoly 1g) byla vložena tato věta: Změnou č. 1 se vymezuje koridor E2 šířky 300
m pro umístění dvojitého vedení ZVN 400kV v úseku elektrická stanice Vernéřov
– elektrická stanice Hradec – hranice ÚK – (elektrická stanice Vítkov).
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IDDS 7ptt8gm,
IČ: 70889988 – oprávněný investor
Ze dne: 16. 09. 2020
Naše zn.: POH/41637/2020-2/032100

Návrh 1. změny územního plánu Radonice
K Vašemu oznámení o konání veřejného projednání návrhu 1. změny územního plánu
Radonice (dále jen změna ÚP), které jsme obdrželi dne 17. září 2020, Vám sdělujeme
následující náměty a připomínky:
5.a.) Jedním z koncepčních materiálů na celostátní úrovni je Národní plán povodí Labe
(NPP), který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 1083 ze dne 21. prosince 2015
a vydán opatřením obecné povahy Ministerstvem zemědělství (OOP-MZe) čj.148/2016-MZE15120 ze dne 12. ledna 2016. Tímto OOP-MZe byla schválena i část kapitoly IV. Cíle
pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí (kapitoly
IV. 1 až IV.5) a kapitola V. Souhrn programu opatření k dosažení cílů, které jsou nedílnou
a závaznou částí tohoto OOP-MZe. S uvedeným NPP souvisí další koncepční materiál,
konkrétně se jedná o Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe
(PDP), který byl v souladu s ustanovením § 24 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), schválen
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. dubna 2016 usnesením č. ZK 132/29Z/2016.
Platný územní plán řeší koncept nakládání se srážkovými vodami tak, že umožňuje akumulaci
povrchových vod ve vymezené ploše u místní části Radechov. Toto řešení je jen dílčí,
nezahrnuje celé správní území Radonic a ani koncept nakládání se srážkovými vodami.
Koncept by měl být v souladu s výše uvedeným NPP (např. v kapitole Cíle ke snížení
nepříznivých účinků povodní a sucha je mj. uvedeno, že je třeba postupně snižovat množství
odváděných srážkových vod ze zpevněných ploch, podporovat jejich výpar, retenci
a vsakování přirozenou cestou), PDP, § 5 odst. 3 vodního zákona a dalšími předpisy (např. §
20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
a TNV 75 9010 „Hospodaření s dešťovými vodami“). Srážkové vody z navržených
zpevněných ploch (včetně veřejných prostranství, komunikací atd.) musí být přednostně a
v maximální možné míře využívány nebo vsakovány. V případě prokazatelné nemožnosti
využívání nebo vsakování srážkových vod (prokázáno hydrogeologickým posudkem) mohou
být srážkové vody zadržovány (retence) a následně vypouštěny (redukce a regulace odtoku)
do stávající dešťové kanalizace nebo odvodňovacích příkopů, resp. do vodního toku.
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Doporučujeme koncept nakládání se srážkovými vodami doplnit a upravit tak, aby byl
v souladu s výše uvedenými principy.
5.b.) V grafické části odůvodnění změny ÚP je v legendě uvedena aktivní zóna záplavového
území. Její zákres nad územím chybí. Chybí také vyznačení celého záplavového území
Liboce, které je taktéž limitem využití území (4.1.117). Záplavové území Liboce bylo
stanoveno Krajským úřadem Ústeckého kraje, v úseku ř. km 9,229 - 25,499 (zn:
6533/ZPZ/Liboc 9-25/Ko ze dne 14.01.2008, aktualizace v ř. km 20,370 - 21,100 - zn:
20001/ZPZ/09/Liboc-aktual2009/Ko ze dne 25.6.2009). Tento limit požadujeme do grafické
části odůvodnění doplnit.
Dále máme připomínku, kterou je dle našeho názoru nezbytné řešit v rámci příštích změn,
zprávy o uplatňování nebo návrhu nového územního plánu:
5.c) Dalším koncepčním materiálem, který musí být při rozvoji území uplatňován, je „Plán
pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ (PpZPR) schválený usnesením vlády
České republiky č. 1082 dne 21. prosince 2015 a vydaný opatřením obecné povahy
Ministerstva životního prostředí (OOP-ENV) čj. 90988/ENV/15 dne 22. prosince 2015.
V řešeném území se nachází „Oblast s významným povodňovým rizikem“ (OsVPR) OHL 33
– Liboc. Odkazy na výstupy z vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou
uvedeny v příloze PpZPR č. 8.2 a č. 8.3. PpZPR definuje pojem povodňové riziko.
Povodňové riziko je limitem využití území (4.1.121) a má vazbu na územně analytické
podklady - jedná se o údaj o území dle přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění
vyhlášky č. 458/2012 Sb. Limit je vyjadřován omezováním a zákazy umisťování,
příp. rozšiřování takových aktivit v ohrožených územích, kde byla vyhodnocena nepřijatelná
míra povodňových rizik, nebo by mohlo docházet ke zvyšování povodňových rizik. Cílem
limitu je dosáhnout trvalého odstranění nebo zmírnění nepříznivých účinků povodní na lidské
zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost (viz Limity využití území,
Ústav územního rozvoje, stav k 1. červenci 2020). Pro snížení ploch v nepřijatelném riziku
jsou v PpZPR navržena opatření OHL217226 - Pořízení/změna územně plánovací
dokumentace obcí (vymezení ploch s vyloučením výstavby a ploch s omezeným využitím z
důvodu ohrožení povodní) pro OsVPR a OHL217227 - Využití výstupů povodňového
mapování (mapy povodňového ohrožení a povodňového rizika) v územním plánování
a rozhodování pro OsVPR. Tato opatření je nutné respektovat a v souladu s nimi územně
plánovací dokumentaci navrhnout. Platný územní plán ani návrh jeho změny č. 1 nevymezuje
plochy v záplavovém území do povodňového rizika vyššího, než by bylo pro jejich funkční
využití přípustné, přesto se domníváme, že by bylo vhodné tuto problematiku do textové i
grafické části územního plánu zahrnout. Při případných dalších změnách územního plánu či
při návrhu nového územního plánu je tento limit třeba respektovat. Stejně tak pokud budou
v rámci zpracování dokumentace oblasti s významným povodňovým rizikem navržena
opatření na zvýšení ochrany intravilánu Radonic před povodněmi, která budou schválena
zastupitelstvem Radonic, bude třeba tato opatření zahrnout do nejbližší změny územního
plánu.
5.d.) Platný ÚP Radonice vymezuje lokalitu pro akumulaci povrchových vod Vojnín (LAPV).
Plocha byla převzata ze Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK), které byly
v době schvalování ÚP Radonice aktuální. Současná platná verze ZÚR ÚK (07/2020) již
lokalitu Vojnín neuvádí, lokalita byla z generelu LAPV vypuštěna.
Níže uvádíme text, který je vztažen k další fázi přípravy dokumentace ke konkrétním
záměrům:
5.e.) Podél koryta vodního toku Liboc, ve stanoveném záplavovém území, je navržena
cyklotrasa (ozn. D a G). Dále jsou navrženy i další cyklotrasy v souběhu s koryty jiných
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vodních toků či případně křížící koryta vodních toků. Přesný průběh cyklotras a konkrétní
technická řešení mostních objektů či lávek a jejich umístění (vhodný profil) s námi budou
předjednány ještě v záměru (umístění podpěr, umístění nájezdů apod.).
Ing. Václav Svejkovský, vedoucí odboru VR
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5.a.) Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03
Chomutov, IČ: 70889988, oprávněný investor, námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění k námitce č. 5.a.)
Námitce podané oprávněným investorem Povodí Ohře, st. p., ve které oprávněný investor
doporučujeme koncept nakládání se srážkovými vodami doplnit a upravit, se nevyhovuje,
protože řešení není obsahem 1. změny Územního plánu Radonice. Dle ustanovení § 55 odst. 6
stavebního zákona „změna územního plánu včetně zkráceného postupu pořizování změny se
zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí“. Ze stanoviska nevyplývá, že by
uvedené podněty byly v rozporu s rozsahem změny ÚP Radonice. Nové požadavky na úpravu
územního plánu se budou řešit při další změně územního plánu.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5.b.) Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03
Chomutov, IČ: 70889988, oprávněný investor, námitce se plně vyhovuje.
Odůvodnění k námitce č. 5.b.)
Námitce podané oprávněným investorem Povodí Ohře s. p., ve které oprávněný investor
upozorňuje na to, že v grafické části odůvodnění chybí vyznačení celého záplavového území
Liboce, včetně aktivní zóny, se vyhovuje, Koordinační výkres úplného znění ÚP Radonice byl
doplněn o limit využití území, a to o záplavové území, včetně aktivní zóny.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5.c.) Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03
Chomutov, IČ: 70889988, oprávněný investor, námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění k námitce č. 5.c.)
Námitce podané oprávněným investorem Povodí Ohře s. p., ve které oprávněný investor
požaduje do územního plánu zapracovat „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí
Labe“, se nevyhovuje, protože řešení není obsahem 1. změny Územního plánu Radonice. Dle
ustanovení § 55 odst. 6 stavebního zákona „změna územního plánu včetně zkráceného
postupu pořizování změny se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí“.
Nové požadavky na úpravu územního plánu se budou řešit při další změně územního plánu.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5.d.) Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03
Chomutov, IČ: 70889988, - oprávněný investor, námitce se plně vyhovuje.
Odůvodnění k námitce č. 5.d.)
Námitce podané oprávněným investorem Povodí Ohře s. p., ve které oprávněný investor
upozorňuje na to, že současná platná verze ZÚR ÚK (07/2020) již lokalitu pro akumulaci
povrchových vod Vojnín (LAPV) neuvádí a že lokalita byla z generelu LAPV vypuštěna, se
vyhovuje. Na základě aktualizace ZÚR ÚK byla plocha pro akumulaci povrchových vod
Vojnín (LAPV) ve změně č. 1ÚP Radonice vypuštěna.
Návrh rozhodnutí o námitce č. 5.e.) Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03
Chomutov, IČ: 70889988, oprávněný investor, námitce se nevyhovuje.
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Odůvodnění k námitce č. 5.e.)
Námitce podané oprávněným investorem Povodí Ohře, st. p., ve které oprávněný investor
upozorňuje na návrh cyklostezek s označením D a G, které jsou v záplavovém území a také na
to, že některé navržené cyklostezky kříží koryto jiných vodních toků a nebo jsou navrženy
v souběhu s vodními toky se nevyhovuje. Koridory polních cest a cyklostezek mají rozsah
umožňující v kontaktních posicích s vodním tokem reagovat na konkrétní podněty správce
vodního toku v dalších fázích případné projektové přípravy.

6.

Vyhodnocení připomínek

Proti návrhu 1. změny Územního plánu Radonice nebyly podány žádné připomínky.
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