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Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města jako příslušný úřad územního plánování na základě § 55 

odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen 

stavební zákon) zpracoval Zprávu o uplatňování Územního plánu Radimovice, a to dle § 15 vyhlášky č. 

500/206 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti, v platném znění. Územní plán Radimovice vydalo Zastupitelstvo obce 

Radimovice dne 08.10.2014 a účinnosti nabyl dne 30.10.2014. Projednání a předložení zprávy o 

uplatňování územního plánu zastupitelstvu obce vychází z § 55 odst. 1 stavebního zákona. Zpráva o 

uplatňování Územního plánu Radimovice je za období 2014 – 2020 a obsahuje i pokyny pro zpracování 

Změny č. 1 Územního plánu (ÚP) Radimovice.  

 

 

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního 
zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území 

 

1. Zastavěné území 
Využití zastavěného území probíhá efektivně, dochází k výstavbě nových rodinných domů, probíhají 

stavební úpravy stávajících RD a doplňkových staveb. Evidujeme výstavbu nových RD na pozemcích 

st.218, p.č. 1432 a 1214, p.č. 190/6, st. 210, st. 205, st.208, p.č. 1019, st.197, st. 209, st. 196 a st. 200, 

1052/1. V rámci změny územního plánu bude provedena aktualizace zastavěného území. 

 

2. Zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití 
Pořizovatel ve spolupráci s obcí Radimovice zohlednil nové skutečnosti v území zjištěné při terénním 

průzkumu, z leteckých snímků území, dle aktuálních dat z katastru nemovitostí a dle informací 

poskytnutých příslušným stavebním úřadem a následně vyhodnotil uplatňování územního plánu 

v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití. 

 

 

BI - Plochy bydlení/individuální    

Lokalita 

Výměra 
Doporučená 

kapacita 

Využití 

plochy [m²] 

Využití 

plochy [%] 

Počet realizovaných 

RD (příp. zahájena 

stavba) [m²] 

Z02 10500 US3 6 RD 3011 29 1 

Z03 1200 US3 1 RD 0 0 0 

Z04 2800 2 RD 0 0 0 

Z06 1833 3 RD 0 0 0 

Z08 6500 2 RD 0 0 0 

Z11 2500 1 RD 0 0 0 

Z12 4700 4 RD 2228 47,4 2 

Z13 4600 4 RD 0 0 0 
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Z17 3200 2 RD 0 0 0 

Z18 2600 1 RD 2600 100 1 

Z20 5300 US1 5 RD 0 0 0 

Z21 2500 US1 2 RD 0 0 0 

Z23 3100 US1 3 RD 0 0 0 

Z24 4800 US1 3 RD 0 0 0 

Z25 8600 US1 4 RD 0 0 0 

Z26 2500 2 RD 2500 100 1 

celkem 67233 45 10339 15,4 5 

 

 
Plochy přestavby - BI - Plochy bydlení / individuální 

Lokalita 

Výměra 
Doporučená  

kapacita 

Využití 

plochy [m²] 

Využití 

plochy 

[%] [m²] 

P01 1400 1 RD 0 0 

P02 4200 2 RD 0 0 

celkem 5600 3 0 0 

 

 
ZS - plochy zeleně soukromé a vyhrazené  

Lokalita 
Výměra 

Pozn. 
Využití 

plochy [m²] 

Využití 

plochy [%] [m²] 

Z01 400 US3 0 0 

Z05 200   0 0 

Z10 1600   0 0 

Z14 1200   890 74 

Z15 900   0 0 

Z16 800   0 0 

Z22 140 US1 0 0 

celkem 5240   890 17 
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Plochy přestavby - ZS - Plochy zeleně soukromé a vyhrazené 

Lokalita 
Výměra 

Pozn. 
Využití 

plochy [m²] 

Využití 

plochy [%] [m²] 

P03 2000   0 0 

 

 Od doby vydání Územního plánu Radimovice bylo v zastavitelných plochách realizováno (nebo byla 

zahájena realizace) celkem 5 rodinných domů a částečně byly využity i plochy zeleně soukromé a 

vyhrazené. V průměru bylo zastavěno celkem cca 15,4% ze všech zastavitelných ploch a ploch 

přestavby pro bydlení. Dále evidujeme výstavbu nových RD na pozemcích p.č. 133/1 (BV23), p.č. 140/3 

(BV24) a p.č. 122/2 (BVS26). 

 

3. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 
Územním plánem jsou vymezeny následující veřejně prospěšné stavby, pro která lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo uplatnit předkupní právo: 

a) Veřejně prospěšné stavby – veřejná prostranství 

Veřejná prostranství: 

VP1 – Veřejné prostranství se specifickým využitím v předprostoru zámku Sychrov 

Územním plánem Radimovice jsou vymezeny lokality: 
 
PX - Plochy veřejných prostranství se specifickým využitím 

Lokalita 
Výměra 

Pozn. 
Využití 

plochy [m²] 

Využití 

plochy [%] [m²] 

Z09 4100   0 0 

 
ZV - Plochy veřejných prostranství / veřejná zeleň  

Lokalita 
Výměra 

Pozn. 
Využití 

plochy [m²] 

Využití 

plochy [%] [m²] 

Z28 1200 US1 0 0 

Z29 500 US1 0 0 

celkem 1700   0 0 

 

PV - Plochy veřejných prostranství 
  

Lokalita 

Výměra 

Pozn. 

Využití 

plochy 

[m²] 

Využití 

plochy [%] [m²] 

Z30 5900 US1 0 0 
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Z31 1500 US3 0 0 

Z32 500   0 0 

Z33 1300   0 0 

Celkem 9200   0 0 

 
plochy přestavby - PV - Plochy veřejných prostranství 

Lokalita 
Výměra 

Pozn. 
Využití 

plochy [m²] 

Využití 

plochy [%] [m²] 

P04 300   0 0 

 

b) Veřejně prospěšné stavby - technická infrastruktura 

Územním plánem Radimovice jsou vymezeny lokality: 

TI - Plochy technické infrastruktury  

Lokalita 
Výměra 

Pozn. 
Využití 

plochy [m²] 

Využití 

plochy [%] [m²] 

Z27 1500   0 0 

 

Územním plánem Radimovice jsou vymezeny Veřejně prospěšné stavby: 

V1 – čistírna odpadních vod 

V2 – Opatření ochrany území před povodněmi a zajištění retence vody – retenční nádrž 

V3 – Kanalizační stoky a čerpací stanice 

 

c) Veřejně prospěšná opatření - ÚSES 

 
Územním plánem Radimovice jsou vymezeny tyto Veřejně prospěšná opatření: 

RC 1247 – Regionální biocentrum RC 1247 

P29 – Opatření ochrany území před povodněmi – Revitalizace vodního toku Mohelky se 

zvýšením retenční schopnosti krajiny 

O1 – Protierozní opatření – mez a průleh 

O2 – Protierozní opatření – mez a průleh 

Za uplynulé období veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo uplatnit předkupní právo, nebyly realizovány a potřeba 

vymezení nových nevznikla. Z důvodu vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého 

kraje by aktuálnost VPS a VPO měla být prověřena v rámci změny územního plánu. 
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4. Územní studie 
 

Dotčená 
lokalita 

Předmět řešení studie Termín zpracování studie 

US1 – Z20, 
Z21, Z22, 
Z23, Z24, 
Z25, Z28, 
Z29 a Z30 

Územní studie podrobně upřesní: 
- vhodné využití a intenzitu využití částí území vzhledem ke 

specifickým podmínkám ochrany přírody a krajiny, ev. 
k dalším typům ochrany hodnot v okolí řešeného území; 

- nezastavitelné části zastavitelných ploch;  
- koeficient zastavění pozemků;  
- výškovou hladinu a odstupy objektů, s ohledem na ochranu 

dálkových pohledů na dominantu zámku Sychrov;  
- vymezení prostorů pro veřejná prostranství;  
- způsob napojení na dopravní infrastrukturu a prostupnost 

území;  
- způsob napojení na technickou infrastrukturu;  
- případně další podrobnosti dle požadavků obce nebo DO. 

Lhůta pro pořízení územní studie, 
její schválení a vložení dat o této 
studii do evidence územně 
plánovací činnosti je stanovena do 
doby prokázání potřeby změny 
Územního plánu Radimovice. 
Pokud nebude územní studie do 
této doby pořízena, dokumentace 
změny Územního plánu 
Radimovice prověří její potřebu v 
daném území a zároveň s ohledem 
na míru využití zastavěného území 
a potenciál rozvoje zastavitelných 
ploch, ve kterých bylo územní 
studií uloženo prověření změn 
jejich využití, prověří potřebu 
optimalizace rozsahu 
zastavitelných ploch. 

US3 – Z01, 
Z02, Z03, 
Z031, K02, 
K03, K04. 

Územní studie podrobně:  
- prověří retenční schopnosti vymezeného území i se 

zohledněním jeho navazujícího okolí;  
- prověří vliv navrhovaných zastavitelných ploch Z01, Z02, 

Z03 a Z31 na schopnost retence vody v území a případná 
rizika vzniku eroze, splachů srážkových vod nebo 
povodňového nebezpečí v území; 

- upřesní a navrhne vhodné využití a intenzitu využití 
navržených ploch změn vzhledem k výše popsaným rizikům 
(vzniku eroze, splachů vod a povodňových);  

- upřesní a navrhne vhodné využití a intenzitu využití 
zastavitelných ploch vzhledem ke specifickým podmínkám 
ochrany přírody a krajiny, ev. k dalším typům ochrany hodnot 
v okolí řešeného území;  

- prověří změnu a vliv hydrologických poměrů;  
- navrhne nebo zpřesní koeficient zastavění pozemků a 

nezastavitelné části zastavěných a zastavitelných ploch;  
- navrhne nebo zpřesní potřebná opatření a stavby k eliminaci 

nebo minimalizaci výše zmíněných rizik (vzniku eroze, 
splachů vod a povodňových) tak, aby tato opatření neměla 
negativní vliv na stabilizované plochy;  

- prověří stav a funkčnost technické infrastruktury ve 
vymezeném území, zejména lokální vedení dešťové 
kanalizace a vodovodu, a navrhne řešení, které zajistí v 
případě potřeby jejich požadovanou funkci a bude v souladu 
s dalšími opatřeními na výše uvedené problémy;  

- prověří případně další podrobnosti dle požadavků obce nebo 
DO. 

Lhůta pro pořízení územní studie, 
její schválení a vložení dat o této 
studii do evidence územně 
plánovací činnosti je stanovena do 
doby prokázání potřeby změny 
Územního plánu Radimovice. 
Pokud nebude územní studie do 
této doby pořízena, dokumentace 
změny Územního plánu 
Radimovice prověří její potřebu v 
daném území a zároveň s ohledem 
na míru využití zastavěného území 
a potenciál rozvoje zastavitelných 
ploch, ve kterých bylo územní 
studií uloženo prověření změn 
jejich využití, prověří potřebu 
optimalizace rozsahu 
zastavitelných ploch. 

 

 Je pořízena Územní studie US1. Územní studie US1 byla schválena 11.8.2020 a zapsána do evidence 

územně plánovací činnosti 14.8.2020. Potřeba vymezení nových ploch k prověření územní studií 

nevznikla. V rámci budoucí změny územního plánu bude prověřeno, zda podmínka zpracování územní 

studie US3 má být nadále ponechána nebo vypuštěna z územního plánu.  

 

5. Vyhodnocení podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán 
Územní plán byl vydán za platnosti Politiky územního rozvoje 2008. V roce 2015 byla Politika územního 

rozvoje poprvé aktualizována, další dvě aktualizace proběhly v roce 2019, další aktualizace proběhla 

v roce 2020 a poslední aktualizace proběhla v roce 2021. Dále byl územní plán vydán za platnosti Zásad 
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územního rozvoje Libereckého kraje 2011. V roce 2021 byly Zásady územního rozvoje Libereckého 

kraje poprvé aktualizovány. Prověření souladu s nadřazenými dokumentacemi je obsaženo v kapitole 

C. V období od schválení ÚP Radimovice dále proběhla aktualizace Územně analytických podkladů pro 

obec s rozšířenou působností Turnov a došlo k novelizaci stavebního zákona a jeho prováděcího 

předpisu.  

 

 Dle zjištění pořizovatele nedošlo na území obce Radimovice ve sledovaném období k zásadní změně 

podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán. 

 

6. Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 

území 
Během sledovaného období nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území. Rozvoj obce 

neohrozil přírodní, krajinné ani kulturní hodnoty území. 

 

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických 
podkladů 

Územně analytické podklady Obce s rozšířenou působností Turnov byly pořízeny v souladu s § 25 – 29 

stavebního zákona. ÚAP, respektive jejich část podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území, jsou 

průběžně aktualizovány. K 31. 12. 2016 byla provedena aktualizace ÚAP ORP Turnov, ze které vyplývá 

k řešení v ÚP: 

a) Lokalizace protipovodňových opatření v krajině, obnova nebo budování nových drobných nádrží 

k zadržování vody v území a omezování rozsahu povodní – posilování retenční a akumulační kapacity 

území revitalizací vodních toků. 

b) Provést aktualizaci stávajících prvků ÚSES v podrobnosti ÚPD – redukce nebo rozšíření nebo 

posunutí s ohledem na vlastnické vztahy a morfologii terénu. Ochrana přírodních, urbanistických a 

kulturních hodnot musí být zajišťována v rámci aktualizace územního plánu obce, v rámci regulačních 

plánů a během stavebního a územního řízení. 

c) Při vymezování a zpřesňování koridorů pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury minimalizovat 

zásahy do lesních porostů v rámci ÚPD. 

 

Vyhodnocení problémů: 

a) Zpřesněné protipovodňové opatření vymezené v ZÚR LK je v ÚP Radimovice vedeno jako veřejně 

prospěšné opatření VPO P29. S ohledem na zvýšené riziko vzniku přívalových dešťů, zvýšené eroze a 

v důsledku nedostatečné retence srážkových vod při severozápadní okrajové části urbanizovaného 

území byla navržena protierozní, resp. protipovodňová opatření – návrh meze a průlehu (K04), resp.  

návrh retenční nádrže (K03). Ke zvýšení stability svahů v inkriminované oblasti bylo navrženo také 

zalesnění (K02). Změna ÚP prověří navržené protipovodňové opatření, její funkčnost a soulad 

s nadřazenou územně plánovací dokumentací. 

b) V územním plánu jsou prvky ÚSES řešeny na základě projednávání návrhu územního plánu při jeho 

pořizování. Změna ÚP prověří navržené prvky ÚSES, jejich funkčnost a soulad s nadřazenou územně 

plánovací dokumentací. 

c) Koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu VVN vyplývají z nadřazené územně plánovací 

dokumentace, v ÚP jsou koridory  pouze upřesněny. 
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C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

1. Vyhodnocení souladu Územního plánu Radimovice s Politikou územního rozvoje České 

republiky 
Z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 vyplývá pro území 

obce Radimovice následující: 

Obec Radimovice leží mimo rozvojové oblasti i mimo specifické oblasti. Radimovice leží na rozvojové 

ose OS3 – Rozvojová osa Praha – Liberec – hranice ČR/Německo, Polsko (-Gorlitz/Zgorzelec). Vymezené 

koridory a plochy dopravní, technické infrastruktury a související rozvojové plochy nezasahují na území 

obce Radimovice. 

 

 Územní plán Radimovice chrání a rozvíjí všechny hodnoty území a je zpracován v souladu s Politikou 

územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5. 

2. Vyhodnocení souladu Územního plánu Radimovice se Zásadami územního rozvoje 

Libereckého kraje 
 

Dne 30.03.2021 byla vydána Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen A ZÚR 

LK) a nabyla účinnosti dne 27.04.2021. Z nadřazené dokumentace vyplývá pro území obce Radimovice 

následující: 

Požadavek na zpřesnění a vymezení nadřazeného prvku ÚSES – RC 1247 Údolí Mohelky. 

 RC 1247 – regionální biocentrum Údolí Mohelky je na administrativním území Radimovice 

zpřesněno a vymezeno i jako VPO. 

Obec Radimovice je součástí krajiny 10 – 1 Českodubsko. 

 Nástroji územního plánování je vytvářet územní podmínky pro činnosti vedoucí k zachování 
cílových kvalit krajiny:  - chránit a obnovovat aleje podél silnic a místních komunikací.  

 Podporovat rozčlenění nadměrných honů orné půdy prvky nelesní zeleně a omezení 
velkoplošných forem hospodaření.  
 

 Územní plán Radimovice respektuje požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Libereckého 

kraje 2011. V rámci změny územního plánu se požadavky vyplývající z Aktualizace č. 1 Zásad územního 

rozvoje Libereckého kraje prověří a zapracují do Změny č. 1 Územního plánu Radimovice. 

 

D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 
4 stavebního zákona 

Nebyly zjištěny žádné zastavitelné plochy, které by nebylo možné využít, proto nebyl shledán důvod 

pro vypuštění zastavitelných ploch. 

Obec Radimovice patří svou velikostí mezi malé obce, jak z hlediska počtu obyvatel, tak z hlediska 

rozlohy administrativního území (133 ha). Ve struktuře osídlení plní obec zejména funkci obytnou. Na 

východním okraji katastru Radimovic u Sychrova, se hranice zastavěného území obce Radimovice 

dotýká národní kulturní památky - areálu Státního zámku Sychrov. Východní okraj zastavěného území 

sídla Radimovice leží v ochranném pásmu areálu Státního zámku Sychrov. Obec Radimovice má těsné 
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vazby na sousední obce Čtveřín, Pěnčín, Vlastibořice a Sychrov a především na Turnov, který je pro 

Radimovice nejen obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností, ale zejména 

střediskem nabízejícím širokou škálu zařízení občanské vybavenosti a pracovních příležitostí. Vyjížďka 

za prací a do škol mimo obec směřuje převážně do Turnova, Hodkovic nad Mohelkou a Liberce. Z 

pohledu cestovního ruchu je území obce významně ovlivňováno národní kulturní památkou – státním 

zámkem Sychrov. Z pohledu rekreace jsou významné individuální vazby k území ze strany majitelů 

rekreačních chalup. Rozvoj vychází z analýzy a hodnocení vývoje počtu a rozmístění obyvatel, uživatelů 

území, dokončené, rozestavěné a plánované bytové výstavby. Navrhovaný rozsah zastavitelných ploch 

pro bydlení se odvíjí od demografického vývoje počtu obyvatel obce a její polohy v rámci rozvojové osy 

nadmístního významu. 

Akceptovatelný rozvoj Radimovice bude zejména na již vymezených zastavitelných plochách, 

popřípadě dojde k zahuštění zastavěného území a dostavbě proluk, či ucelení zastavěného území. Není 

žádoucí připustit rozvoj zastavitelných ploch do volné krajiny bez návaznosti na zastavěné území a 

vymezovat nové zastavitelné plochy porušující urbanistickou koncepci stávajícího územního plánu.  

S ohledem na umístění a rozsah zvláště chráněných území (ochrana přírody), na koordinační výkres 

Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (rozvojové osy, rozvojové oblasti, specifické 

oblasti, dopravní koridory, Územní systém ekologické stability, …), na existenci a rozmístění občanské 

vybavenosti a další obecně známé souvislosti se proto odkazujeme na cíle a úkoly územního plánování 

a vhodný kompromis mezi rozvojem obce Radimovice s ohledem na stabilizování základu obyvatel 

s přirozenou vazbou k místu a  veřejným zájmem ochrany nezastavěného území, přičemž prioritně by 

mělo být chráněno nezastavěné území mezi sídly. Je nutné komplexní vyhodnocení v širších 

souvislostech. Zároveň není cílem územního plánování vyčerpat většinu zastavitelných ploch a teprve 

poté začít prověřovat další zastavitelné plochy (je nutná určitá dlouhodobá rezerva a komplexnost 

plánování). Jedná se o obec v oblasti s přednostním umisťováním bydlení a příměstské rekreace, proto 

se navrhuje prověřit navýšení stávajících ploch pro bydlení. 

Potřebnost vymezení nových zastavitelných ploch na základě statistických údajů: 

vývoj počtu obyvatel: 

Rok Počet obyvatel 

Stav k 1.1.                        31.12. 
Přírůstek celkový 

2014 292 298 6 

2015 298 295 -3 

2016 295 296 1 

2017 296 292 -4 

2018 292 296 4 

2019 296 306 10 

2020 306 334 28 

Celkem   42 

 

 Obec v období od vydání územního plánu obdržela 6 žádostí o změnu ÚP. Od obce byl uplatněn 

požadavek na vyjmutí lokality Z03 (pozemek p.č. 1139 k.ú. Radimovice u Sychrova) z územní studie US3 

a změnou územního plánu prověřit, zda podmínka zpracování územní studie US3 má být nadále 

ponechána nebo vypuštěna z územního plánu. Na základě podaných podnětů obec pořízení změny ÚP 

požaduje. Z hlediska územního plánování lze uvažovat o nových zastavitelných plochách pro rodinné 

domy v dílčích lokalitách dle individuálního posouzení a vždy s odůvodněnou vhodností z hlediska 

územního plánování. 
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E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání 
změny 

1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v 

požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné 

infrastruktury 
Na základě výsledků vyhodnocení uplatňování ÚP Radimovice je navrhováno pořízení Změny č. 1 

Územního plánu Radimovice. V návrhu budou prověřeny stávající zastavitelné plochy (zejména plochy 

pro bydlení) vzhledem k jejich rozsahu, limitům využití území, možnosti zastavění a potřebě 

rozvojových ploch ve výhledu uplatňování ÚP (4 roky). 

a) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 

zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 

 
1. Při zpracování Změny č. 1 Územního plánu Radimovice bude zachována urbanistická koncepce 

nastavená Územním plánem Radimovice. 
 

2. Požadavek na aktualizaci zastavěného území a funkčního využití jednotlivých ploch 
dle výsledků vyhodnocení zastavěného území uvedeného v kapitole A).  
 
Požadavek je uplatněn na základě posouzení aktuálního stavu území pořizovatelem v rámci 
zprávy o uplatňování územního plánu. Nejedná se o stěžejní důvod pro změnu územního plánu, 
ale o automatickou součást změny. 

 
3. Prověřit (plochy Z02 a Z03) využití p.p.č. 1139 k.ú. Radimovice u Sychrova. 

 
Požadavek je uplatněn na základě obce, která požaduje vyjmout dotčený pozemek z územní 
studie US3. Důvodem je požadavek vlastníka pozemku na výstavbu RD. Pozemek je součástí 
plochy Z03, která je v platném územním plánu vedena jako návrhová plocha „BI – plochy 
bydlení/individuální“. Územní studie US3 řeší retenční schopnosti vymezeného území a prověří 
vliv navrhovaných zastavitelných ploch Z01, Z02, Z03 a Z31 na schopnost retence vody v území 
a případná rizika vzniku eroze, splachů srážkových vod nebo povodňového nebezpečí v území. 
Lokality Z02 a Z03 v rámci pořizování územního plánu byly odsouhlaseny do ploch pro bydlení 
a jedná se o lokality, které navazují na veřejnou komunikaci. V rámci změny územního plánu by 
se měla prověřit podmínka zpracování územní studie US3 a z územní studie popřípadě vyjmout 
všechny výše uvedené návrhové lokality. 
 

4. Prověřit funkční využití  p.p.č. 1122/2 k.ú. Radimovice u Sychrova 
 
Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka, který požaduje namísto návrhové plochy 
„ZS – plochy zeleně soukromé a vyhrazené“ vymezit zastavitelnou plochu „BI – plochy 
bydlení/individuální“. Předmětná plocha ZS je v ÚP vymezena pro násobné zajištění toho, aby 
se nestavělo pod elektrickým vedením. V ochranném pásmu elektrického vedení je však 
zamezeno stavět stavby pro bydlení přímo ze zákona, jde o limit v území, a není třeba kvůli 
ochraně tohoto pásu před zástavbou vymezovat specifickou plochu s rozdílným způsobem 
využití. Důvodem je, že při zohlednění dané intenzity využití pozemku došlo změnou využití 
plochy pozemkové parcely platným územním plánem ke znemožnění plného využití potenciálu 
rozlohy pozemku za předpokladu respektování cílů územního plánu a ochranného pásma 
el.vedení. Dále vymezená plocha ZS striktně nekopíruje ochranné pásmo el. vedení, nýbrž zabírá 
mnohem větší část pozemku. 
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5. Prověřit funkční využití jihozápadní části p.p.č. 1246 k.ú. Radimovice u Sychrova, která 

navazuje na zastavěné území obce 
 
Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka, který požaduje namísto stávající 
stabilizované plochy „NZ – plochy zemědělské“ vymezit zastavitelnou plochu „BI – plochy 
bydlení/individuální“. Důvodem je výstavba rodinného domu. 
 
Krajský úřad Libereckého kraje, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu ve vyjádření 
doručeném dne 08.07.2021 a evidovaném pod ev.č. 39867/21 – MUTU konstatuje, že další 
zábory zemědělské půdy nejsou v současné době odůvodnitelné a tímto návrhem dochází 
k narušení uspořádání krajiny a sídel vyplývající z Politiky územního rozvoje, a to zejména 
v tom, že je navrženo nepřiměřené a nevhodné rozrůstání sídel do volné krajiny, a není využito 
zastavěného území. V případě, že by přesto pořizovatel přistoupil k návrhu nových 
zastavitelných plochy, orgán ochrany ZPF za tyto nově navržené plochy požaduje kompenzaci, 
tj. vypuštění již vymezených zastavitelných ploch. 
 
Přesto je možné požadavek na prověření ponechat ve Zprávě o uplatňování Územního plánu 
Radimovice a prověřit ho v další fázi pořizování Změny č. 1 Územního plánu Radimovice. 
Požadavek bude možné vyřadit na základě odborného posouzení zpracovatele a dle pokynu 
určeného zastupitele, nebo na základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů. 
 

6. Prověřit funkční využití p.p.č. 1205/1 a 1206/3 k.ú. Radimovice u Sychrova. 
 
Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka, který požaduje namísto stávající 
stabilizované plochy „NZ – plochy zemědělské“ vymezit zastavitelnou plochu „BI – plochy 
bydlení/individuální“. Důvodem je stavební využití parcel. 
 
Krajský úřad Libereckého kraje, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu ve vyjádření 
doručeném dne 08.07.2021 a evidovaném pod ev.č. 39867/21 – MUTU konstatuje, že další 
zábory zemědělské půdy nejsou v současné době odůvodnitelné a tímto návrhem dochází 
k narušení uspořádání krajiny a sídel vyplývající z Politiky územního rozvoje, a to zejména 
v tom, že je navrženo nepřiměřené a nevhodné rozrůstání sídel do volné krajiny, a není využito 
zastavěného území. V případě, že by přesto pořizovatel přistoupil k návrhu nových 
zastavitelných plochy, orgán ochrany ZPF za tyto nově navržené plochy požaduje kompenzaci, 
tj. vypuštění již vymezených zastavitelných ploch. 
 
Přesto je možné požadavek na prověření ponechat ve Zprávě o uplatňování Územního plánu 
Radimovice a prověřit ho v další fázi pořizování Změny č. 1 Územního plánu Radimovice. 
Požadavek bude možné vyřadit na základě odborného posouzení zpracovatele a dle pokynu 
určeného zastupitele, nebo na základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů. 
 

7. Prověřit funkční využití p.p.č. 1205/3 a 1206/1 k.ú. Radimovice u Sychrova. 
 
Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka, který požaduje namísto stávající 
stabilizované plochy „NZ – plochy zemědělské“ vymezit zastavitelnou plochu „BI – plochy 
bydlení/individuální“. Důvodem je stavební využití parcel. 
 
Krajský úřad Libereckého kraje, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu ve vyjádření 
doručeném dne 08.07.2021 a evidovaném pod ev.č. 39867/21 – MUTU konstatuje, že další 
zábory zemědělské půdy nejsou v současné době odůvodnitelné a tímto návrhem dochází 
k narušení uspořádání krajiny a sídel vyplývající z Politiky územního rozvoje, a to zejména 
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v tom, že je navrženo nepřiměřené a nevhodné rozrůstání sídel do volné krajiny, a není využito 
zastavěného území. V případě, že by přesto pořizovatel přistoupil k návrhu nových 
zastavitelných plochy, orgán ochrany ZPF za tyto nově navržené plochy požaduje kompenzaci, 
tj. vypuštění již vymezených zastavitelných ploch. 
 
Přesto je možné požadavek na prověření ponechat ve Zprávě o uplatňování Územního plánu 
Radimovice a prověřit ho v další fázi pořizování Změny č. 1 Územního plánu Radimovice. 
Požadavek bude možné vyřadit na základě odborného posouzení zpracovatele a dle pokynu 
určeného zastupitele, nebo na základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů. 
 

8. Prověřit funkční využití p.p.č. 1058/1 k.ú. Radimovice u Sychrova. 
 
Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka, který požaduje krajní část dotčeného 
pozemku v současné době vedeného v návrhové ploše „PV – plochy veřejných prostranství“ 
z důvodu umístění ochranného pásma sloupu vysokého napětí a ochranného pásma 
nadzemního vedení, vymezit zastavitelnou plochu „BI – plochy bydlení/individuální“. Důvodem 
je, že pozemek v místě ochranného pásma VN nelze využívat ani jako oplocenou plochu u domu, 
tedy ani prodat investorovi jako zahradu. Vzhledem k tomu, že obec nemá zájem danou část 
parcely odkoupit, je zde návrh na převedení plochy pro bydlení a plochu veřejného prostranství 
omezit pouze na hranici nezbytně nutnou kolem samotného sloupu VN. Daná plochy by tím 
stále podléhala zákonu č. 458/2000 Sb., ale zároveň by na jejím území bylo možno vybudovat 
plot k rodinnému domu a využívat oplocenou část jako zahradu. 
 

9. Prověřit zrušení podmínky stanovení maximálního počtu rodinných domů pro jednotlivé 
návrhové plochy pro bydlení. 
 
Požadavek je uplatněn na základě zpracované územní studie US1, která podrobně prozkoumala 
území a při rozvržení parcelace, kdy dodržuje stanovenou minimální výměru pozemků pro 
výstavbu, v některých lokalitách navýšila počet pozemků pro výstavbu, než jaký počet je 
stanoven územním plánem pro jednotlivé lokality.  Územní studie byla projednána s dotčeným 
orgánem, který s územní studií a se schválenou parcelací souhlasil. 
 

10. Prověřit funkční využití severní části p.p.č. 1060/1 k.ú. Radimovice u Sychrova. 
 

Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka, který požaduje namísto stávající 
stabilizované plochy „NZ – plochy zemědělské“ vymezit zastavitelnou plochu „BI – plochy 
bydlení/individuální“.  
 
Požadavek byl uplatněn až po projednání návrhu zprávy o uplatňování, požadavek je přesto 
možné zahrnout do zprávy a prověřit ho v další fázi pořizování Změny č. 1 ÚP Radimovice. 
Požadavek bude možné vyřadit na základě odborného posouzení zpracovatele a dle pokynu 
určeného zastupitele, nebo na základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů. 
 

11. Prověřit funkční využití p.p.č. 1265 k.ú. Radimovice u Sychrova. 
 
Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka, který požaduje namísto stávající 
stabilizované plochy „NS – plochy smíšené nezastavěného území“ vymezit zastavitelnou plochu 
„BI – plochy bydlení/individuální“.  
 
Požadavek byl uplatněn až po projednání návrhu zprávy o uplatňování, požadavek je přesto 
možné zahrnout do zprávy a prověřit ho v další fázi pořizování Změny č. 1 ÚP Radimovice. 



návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Radimovice 2021 
vč. pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 

Stránka 15 z 20 
 

Požadavek bude možné vyřadit na základě odborného posouzení zpracovatele a dle pokynu 
určeného zastupitele, nebo na základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů. 
 

12. Prověřit funkční využití p.p.č. 1245 k.ú. Radimovice u Sychrova. 
 
Požadavek je uplatněn na základě návrhu vlastníka, který požaduje namísto stávající 
stabilizované plochy „NZ – plochy zemědělské“ vymezit zastavitelnou plochu „BI – plochy 
bydlení/individuální“.  
 
Požadavek byl uplatněn až po projednání návrhu zprávy o uplatňování, požadavek je přesto 
možné zahrnout do zprávy a prověřit ho v další fázi pořizování Změny č. 1 ÚP Radimovice. 
Požadavek bude možné vyřadit na základě odborného posouzení zpracovatele a dle pokynu 
určeného zastupitele, nebo na základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů. 
 

13. Na základě stanoviska Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany (doručeného dne 
23.06.2021 a evidované pod ev.č. 37233/21 – MUTU) je uplatněn požadavek na zpracování 
limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu změny územního plánu: 
V textové části odůvodnění pod samostatnou kapitolou „Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 
ČR“ uvést: 

-  výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., 

II., a III. třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

- výstavba vedení VN a VVN 

- výstavba větrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, 

telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové 

stanice…) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracovat poznámku: „Celé správní 
území obce je zájmovým územím Ministerstva obrany ČR z hlediska povolování 
vyjmenovaných druhů staveb“. 
 

14. Na základě vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu (doručeného dne 08.07.2021 a evidovaném pod ev.č. 39867/21 – MUTU) se 
všechny změny v nově vytyčeném zastavěném území ve Změně popíšou a graficky znázorní 
(stav platného ÚP x změnový stav).  
 

15. Na základě vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (doručeného dne 
27.07.2021 a evidované pod ev.č. 44040/21 – MUTU) bude Územní plán  zapracován v souladu 
s principy Zdravotní politiky Libereckého kraje. V Územním plánu Radimovice budou 
respektovány hygienické limity hluku a vibrací a vytvořeny podmínky pro řešení hlučnosti 
z provozu na pozemních komunikacích. Bude vytvořen základ urbanistického řešení hlučnosti 
v návrhových plochách pro bydlení hraničících s plochami pro výrobu. 

 
 
 



návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Radimovice 2021 
vč. pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 

Stránka 16 z 20 
 

b) Požadavek na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury 

a možnosti jejich změn 

16. Na základě vyjádření Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 
(doručeném dne 21.06.2021 a evidovaném pod ev.č. 36399/21 – MUTU) se na území ÚP 
Radimovce nachází stavba vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), která je v majetku 
státu a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu. Jedná se o „HMZ SYCHROV II.O1 
otevř.“ – otevřený kanál v délce 0,323 km, ID 1060000193-11201000, v ČHP 1-05-02022/0, 
z roku 1977. Požaduje:   

- Respektovat stavby HOZ a zachování její funkčnosti. 
- Zachovat podél otevřeného HOZ oboustranný manipulační pruh v šíři 6m od vrchní hrany. 
- Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. 
- V případě provádění výsadeb okolo HOZ- pouze po jedné straně ve vzdálenosti 3 m od vrchní 

hrany HOZ. 
- HOZ zakreslit do územního plánu včetně označení ID a odlišit od ostatních melioračních kanálů 

či vodních linií. 
 

17. Na základě vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (doručeném dne 25.06.2021 a 

evidovaném pod ev.č. 37739/21-MUTU) budou u stávajících sítí v jejich správě respektována 

ochranná pásma a ty musí zůstat nezastavěná a trvale přístupná pro provoz a údržbu. 

 

18. Na základě vyjádření Správy železnic (doručeného dne 30.06.2021 a evidované pod ev. č. 
38981/21 -  MUTU): 

 Nadále bude respektováno ochranné pásmo celostátní dráhy jednokolejné 
neelektrizované železniční tratě č. 030 Jaroměř – Liberec. V současné době se 
zpracovává „Studie proveditelnosti trati Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní 
hranice“. 

 V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu 
dráhy budou zařazeny takové 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. 

 
19. Na základě připomínky ČEPS, a.s. (doručeného dne 01.07.2021 a evidované pod ev.č. 39161/21 

– MUTU) se požaduje upravit hranice ochranného pásma stávajícího vedení 220kV a 400kV (s 
provozním označením V209 a V454) v rámci Změny č. 1 ÚP Radimovice dle aktuálních územně 
analytických podkladů.  
 

20. Na základě stanoviska Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí, vodoprávní úřad 
(doručeného dne 02.07.2021 a evidované pod ev. č. 39495/21 -  MUTU) se požaduje u 
pozemků p.č. 1058/1, 1205/1, 1205/3, 1206/1, 1206/3, 1246 – před tím, než by případně 
pozemky byly převedeny  na plochy bydlení, prověřit a doložit možnost likvidace odpadních 
vod. Tímto se rozumí prověření možnosti likvidace přečištěných odpadních vod vsakováním na 
pozemku. Tento způsob má přednost před jímkou na vyvážení. Stanovit podmínku 
k jednotlivým návrhovým plochám, ve kterých jsou zahrnuty výše uvedené dotčené pozemky. 
 

21. Na základě vyjádření Ministerstva dopravy (doručeného dne 02.07.2021 a evidované pod ev.č. 
39510/21 – MUTU) se uplatňují požadavky respektovat ochranné pásmo dráhy (železniční trať 
č. 030 Jaroměř – Liberec) a při pořizování změny č. 1 budou ochranná pásma vnitrostátního 
letiště Hodkovice do územního plánu Radimovice doplněna a respektována v plném rozsahu. 
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c) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 

nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, v kterých plochách je vhodné vyloučit 

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

22. Požadavek na převedení návrhových ploch zeleně do ploch stabilizovaných, pokud podle 
katastru nemovitostí a podle skutečného stavu v území funkci zeleně již plní. 
 
Požadavek je uplatněn na základě ustanovení pro zpracování územního plánu daných 
vyhláškou. 
 

23. Změna ÚP prověří prvky ÚSES, jejich funkčnost a soulad s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací. 
 
Požadavek je uplatněn na základě kapitoly B a C. Důvodem je vydání A ZÚR LK. 
 

24. Na základě stanoviska Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí, ochrany přírody 
a krajiny (doručeného dne 02.07.2021 a evidované pod ev. č. 39495/21 -  MUTU) se požaduje: 

- Respektovat a chránit dochované přírodní a estetické hodnoty a zásady urbanistického 
uspořádání v návaznosti na dochovanou strukturu a historický vývoj sídla. 

- Prověřit a nastavit základní podmínky prostorového a objemové regulace staveb – výška 
staveb, parcelace v plochách (minimální rozlohy na 1 RD), stanovení koeficientu zastavění, 
koeficientu zeleně. 

- Zastavitelné plochy navrhovat s ohledem na vnější obraz sídla v krajině, v návaznosti na 
stávající urbanistickou strukturu. Minimalizovat zastavování volné krajiny, zachovat 
rozptýlenou zástavbu ve stávajícím formátu. 

- Vymezit zastavitelné plochy s ohledem na urbanistické hodnoty a vnější působení sídla 
v krajině, a to zejména pohledově exponované svahy, pohledové horizonty, přírodní a kulturní 
dominanty. Respektovat kulturní dominanty. 

- Do podkladů do zpravování Zadání a následně Návrhu Změny č. 1 ÚP zahrnout a při zpracování 
návrhu změny respektovat „PREVENTIVNÍ HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ 
ORP TURNOV (mimo území CHKO Český ráj), zpracovanou v roce 2011 Ing. Přemyslem 
Krejčiříkem, Ph.D., Doc. Dr. Ing. Alenou Salašovou a kol. 

- Do podkladů pro zpracování Zadání a následně Návrhu Změny č. 1 ÚP zahrnout Územní studii 
krajiny ORP Turnov, při zpracování návrhu změny ÚP respektovat výstupy a doporučení této 
studie. 

- Prověřit stávající prvky územního systému ekologické stability )ÚSES) – biokoridory, biocentra 
a interakční prvky. 

- Stanovit podmínky pro využití plochy ÚSES, tj. na nepřípustné, podmíněně přípustné či 
přípustné, přičemž prvky ÚSES budou vedeny jako plochy nezastavitelné s možností umístění 
dopravní a technické infrastruktury. 

- Řešit střety ÚSES s jinými způsoby využití území a záměry. 
- Řešit návaznost prvků ÚSES na okolní obce. 
- V případě změny vymezení prvků ÚSES bude návrh řešit autorizovaný projektant ÚSES ve 

shodě s metodickými principy vymezování ÚSES a nadřazenou územně plánovací 
dokumentací. 

- Respektovat významné krajinné prvky – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 
nivy. 

- Respektovat památné stromy a jejich ochranná pásma, významné krajinné prvky registrované 
a další maloplošná chráněná území. 

- Respektovat stávající krajinnou zeleň, např. remízky, sady, aleje, solitérní stromy, atd. včetně 
návrhu ploch vhodných k výsadbě liniové a veřejné zeleně. 
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- Zajistit přístup do krajiny – zachovat, popř. obnovit cestní síť v krajině (veřejně přístupné 
účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území obce), podél cest navrhnout 
výsadbu vhodných alejí. 

- Zachovat prostupnost pro volně žijící živočichy a planě rostoucích rostlin.  
- S ohledem na výše uvedené prověřit navržený rozsah zadání, do návrhu změny ÚP zapracovat 

pouze návrhy, které jsou v souladu se stanoviskem orgánu ochrany přírody. 
 

2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 

které bude nutno prověřit 
 
Požadavky se neuplatňují. 
 

3. Požadavky na prověření a vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. 
 

25. Prověřit aktuálnost VPS a VPO. 
 
Požadavek je uplatněn na základě kapitoly A. 3. a C. Zásady územního rozvoje, ve znění 
Aktualizace č. 1 neobsahují požadavek na vymezení koridoru pro umístění VPS a VPO pro 
snižování ohrožení území povodněmi. 

 

4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 

změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 

uzavřením dohody o parcelaci 
 

26. V rámci budoucí změny územního plánu bude prověřeno, zda podmínka zpracování územní 

studie US3 má být nadále ponechána nebo vypuštěna z územního plánu.  

 

Požadavek je uplatněn na základě kapitoly A. 4. a požadavku 3. 

 

5. Případný požadavek na zpracování variant řešení 

Požadavky se neuplatňují.  

 

6. Požadavky na uspořádání obsahu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

 Změna č. 1 Územního plánu Radimovice bude zpracována především dle ustanovení zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 
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 Změna bude obsahovat minimálně: 

Textovou část Změny č. 1 Územního plánu Radimovice 

– Bude zpracována v rozsahu daném platnou prováděcí vyhláškou. 

– Součástí Změny č. 1 Územního plánu Radimovice bude tzv. „rozdílový text“ textové části 
Územního plánu Radimovice, zobrazující změny oproti vydanému Územnímu plánu 
Radimovice, a to jako poslední kapitola Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Radimovice. 

Grafickou část Změny č. 1 Územního plánu Radimovice 

– Bude zpracována v rozsahu daném platnou prováděcí vyhláškou. 

– Dílčí změny mohou být pro účely projednání vyhotoveny ve výřezech z výkresů Územního 
plánu Radimovice v měřítku 1 : 5000.  

 Zhotovitel předá: 

– 2x návrh změny č. 1 pro společné projednání + 2x v digitální podobě (CD/DVD) 

– 2x návrh změny č. 1 pro veřejné projednání + 2x v digitální podobě (CD/DVD) 

– 2x upravený návrh změny č. 1  pro vydání + 1x v digitální podobě (CD/DVD) 

– 4x vydaná změna č. 1 + 4x v digitální podobě (CD/DVD) 

– 4x úplné znění Územního plánu Radimovice po vydání Změny č. 1 + 4x v digitální podobě 
(CD/DVD) – výtisk úplného znění textové části, soutisk změny a územního plánu v rozsahu 
všech výkresů celého území obce 

 Digitální zpracování bude provedeno ve strojově čitelných formátech: 

– Textová a tabulková část – datové formáty *.doc, *.xls 

– Grafická část – datové formáty *.shp včetně projektů *.mxd, případně i *.dwg (Vše bude 
usazeno v souřadném systému S-JTSK Krovak EastNorth.) 

– Obrazy všech tisků ve formátu *.pdf 
 

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu 
na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je 
požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit 
významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

Nejbližšími evropsky významnými lokalitami jsou Evropsky významná lokalita Průlom Jizery u Rakous 

a Evropsky významná lokalita Podtrosecká údolí (na území CHKO Český ráj). 

Nejbližšími ptačími oblastmi jsou Ptačí oblast Krkonoše, Ptačí oblast Jizerské hory a Ptačí oblast 

Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady. 

Dle stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 

doručeného dne 01.07.2021 a evidované pod ev.č. 39136/21 – MUTU jako stanovisko příslušného 

úřadu podle § 47 odst. 2 stavebního zákona se neuplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů 

na životní prostředí. Změna č. 1 ÚP Radimovice není změnou koncepce ve smyslu zákona o posuzování 

vlivů. V rámci Změny č. 1 ÚP Radimovice nelze očekávat negativní vlivy, které by vyvolaly nutnost 

komplexního posouzení na životní prostředí. 
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Dle stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, orgán 

ochrany přírody a krajiny doručeného dne 15.06.2021 a evidované pod ev.č. 35540/21 -  MUTU návrh 

zprávy nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na evropsky 

významné lokality ani ptačí oblasti. Současně byl vyloučen významný negativní vliv záměru na 

předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na její celistvost. 

 

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 
zpracování variant vyžadováno 

Z vyhodnocení stavu území a požadavků na změnu územního plánu nevyplynula nutnost zpracování 

variantního řešení změny územního plánu.  

 

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených 
pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje 
koncepci územního plánu 

Z vyhodnocení stavu území a požadavků na změnu územního plánu nevyplynula potřeba zpracování 

nového územního plánu. Požadované změny podstatně neovlivňují koncepci územního plánu.  

 

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů 
na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního 
plánu zjištěny 

Negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly zjištěny. Požadavky na eliminaci, minimalizaci 

nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj nejsou uplatňovány. 

 

J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje se neuplatňují. Nebyly zjištěny žádné 
místní ani nadmístní jevy, které by vyžadovaly aktualizaci zásad územního rozvoje. 
 


