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Seznam použitých zkratek
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
ČOV
čistírna odpadních vod
DMK
dálkový migrační koridor
DP
dobývací prostor
EO
ekvivalentní obyvatel
EVL
evropsky významná lokalita
CHKO
chráněná krajinná oblast
CHLÚ
chráněné ložiskové území
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod
MZCHÚ
maloplošné zvláště chráněné území
ORP
obec s rozšířenou působností
PO
ptačí oblast
PUPFL
pozemky určené k plnění funkcí lesa
PÚR ČR
Politika územního rozvoje ČR
STL
středotlaký
ÚAP
územně analytické podklady
ÚPD
územně plánovací dokumentace
ÚSES
územní systém ekologické stability
VKP
významný krajinný prvek
VN
vysoké napětí
VTL
vysokotlaký
ZPF
zemědělský půdní fond
ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADÍKOV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posouzení Územního plánu Radíkov z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů bylo zpracováno jako samostatná zakázka – Územní plán Radíkov – Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu
přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (Ekogroup Czech s.r.o., RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Mgr.
Eva Zahradníková, prosinec 2018).
Očekávaný a priori významně negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí byl
konstatován u některých ploch z důvodu záboru ZPF s kvalitními půdami (II. třídy ochrany).
-

Potenciálně nejvýznamnějšími vlivy realizace územního plánu Radíkov jsou:
zábory zemědělské půdy, včetně půd II. třídy ochrany,
s těmito zábory související nutnost částečného odstranění půdního krytu, kácení dřevin,
snížení sorpční schopnosti a prostupnosti území,
lokální zásahy do krajinného rázu,
mírně negativní ovlivnění kvality ovzduší vlivem navýšení intenzity obslužné dopravy
a vzniku drobných spalovacích zdrojů (vytápění obytných objektů),
rozvoj území bude vyžadovat zvýšení odběru vod a zvýšení produkce odpadních splaškových vod, zároveň je však navrženo vybudování oddílné kanalizace zakončené na ČOV.

Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu Radíkov na životní prostředí obsahuje charakteristiku rozvojových ploch, vymezených v návrhu Územního plánu Radíkov a identifikuje
nejvýznamnější zjištěné střetové situace, vyplývající z realizace územního plánu ve vztahu
k některé ze složek životního prostředí. Hodnoceny jsou předpokládané vlivy jednotlivých
ploch v navrženém rozsahu i vlivy vyplývající z těchto ploch při zapracování doporučujících
opatření.
K1, K2, K3 – RX – plochy rekreace se specifickým využitím
K4 – W – plochy vodní a vodohospodářské
Jde o plochy změn v krajině, vymezené pro rozšíření golfového hřiště (K1-K3) a pro výstavbu vodní nádrže (K4).
Dle mapování biotopů AOPK ČR jsou luční porosty na plochách K1 a K3 klasifikovány jako
mezofilní ovsíkové louky (biotop T1.1). Realizací těchto ploch dojde k zániku přírodních biotopů na části těchto ploch v místě terénních úprav a golfových greenů, drah a odpališť.
Na ploše K2 se nachází okraj intenzivně obhospodařovaného pole (biotop X2), v místě plochy
K4 se nachází kulturní smrčina (biotop X9A) – jedná se o mladou smrčinu s příměsí dalších
dřevin – břízy bělokoré, buku lesního, aj. Plocha K4 se nachází v podmáčené terénní depresi.
Plochami K1 a K2 prochází dálkový migrační koridor (DMK) vymezený AOPK ČR. Dálkové
migrační koridory představují prostory pro zajištění alespoň minimální průchodnosti krajiny;
jsou reprezentovány osou a bufferem o šířce 250 m na každou stranu. Požadavkem
pro ochranu DMK je, že v nich nesmí být povolovány žádné stavby, které by snížily migrační
prostupnost koridoru. Stávající golfové hřiště není oploceno a je migračně prostupné; migrační prostupnost je snížena zejména v denních hodinách a o víkendech během golfové
sezóny, kdy je v areálu hřiště zvýšená koncentrace lidí. Pro zajištění migrační prostupnosti
tohoto DMK je nutné nově navrženou část golfového hřiště neoplocovat. Realizace rozšíření
stávajícího golfového hřiště bude mít vliv i na místní krajinný ráz. Vliv však nebude význam1

ný, neboť stávající hřiště má charakter otevřené krajiny s minimem terénních úprav. Celkově
lze shrnout, že realizace ploch K1-K3 bude mít mírně negativní vliv na přírodu a krajinu;
do budoucna však při vhodném provedení hřiště (např. při vybudování mělkých mokřadních
ploch v rámci hřiště) nelze vyloučit ani zvýšení biodiverzity území. Realizace plochy K4 bude
mít nevýznamný mírně pozitivní vliv na přírodu a krajinu – míra vlivu je závislá na technickém
provedení stavby – tvarování břehů apod.
Realizace plochy K1 a K2 si vyžádá rozsáhlé zábory ZPF s půdami II. třídy ochrany a bude
tak mít významně negativní vliv na půdu jako složku životního prostředí, realizace plochy K3
si vyžádá rozsáhlejší zábor ZPF s půdou III. třídy ochrany a bude tak mít mírně negativní vliv
na půdu jako složku životního prostředí, realizace plochy K4 generuje zábor PUPFL o rozloze
0,28 ha a bude tak mít nevýznamný vliv na půdu. Realizace těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatelná.
Z1, Z2, Z3 – DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční
Zastavitelná plocha Z1 je navržena pro přestavbu účelové komunikace na silnici III. třídy,
zastavitelné plochy Z2 a Z3 jsou navrženy pro parkovací plochy u golfového hřiště, část ploch
je již v současnosti pro parkování využívána.
V místě vymezených zastavitelných ploch se nachází antropogenní biotopy (X1, X2). Plocha Z1 kolmo kříží dálkový migrační koridor (DMK) vymezený AOPK ČR; realizace této plochy
bude mít na migrační prostupnost území pouze zanedbatelný vliv.
Realizace zastavitelné plochy Z1 si vyžádá zábor ZPF s půdami II. třídy ochrany a bude tak
mít významně negativní vliv na půdu jako složku životního prostředí, realizace ploch Z2 a Z3
generuje plošně nevýznamné zábory ZPF a bude tak mít nevýznamný vliv na půdu. Realizace
těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatelná.
Z4, Z7 – SV – plochy smíšené obytné – venkovské
Z6, Z9, P1 – PV – plochy veřejných prostranství
Z5 – ZV – plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň
Z10 – OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
Zastavitelná plocha Z4 je částečně převzata z předchozího, dosud platného územního plánu obce. Zbývající plochy jsou vymezeny nově, některé stavby na vymezených zastavitelných
plochách jsou však již realizovány – např. komunikace v ploše Z9, sportovní areál na ploše
Z10. Plocha P1 je navržena pro šířkovou úpravu stávající komunikace v zastavěném území.
Na ploše Z4 se nachází mozaika intenzivně obhospodařovaných lučních porostů a zahrádek (mozaika biotopů X1 a X5), na ploše Z5 se nachází intenzivně obhospodařovaný luční
porost (biotop X5). Na plochách Z6 a Z7 se nachází intenzivně obhospodařované pole (biotop
X2). Na ostatních plochách byly stavby již realizovány, či se na nich nachází antropogenní
biotopy.
Realizace ploch Z4 a Z7 si vyžádá rozsáhlejší zábor ZPF s půdou III., příp. IV. třídy ochrany
a bude tak mít mírně negativní vliv na půdu jako složku životního prostředí; ostatní plochy
generují plošně nevýznamné zábory ZPF a budou tak mít nevýznamný vliv na půdu. Realizace
těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatelná.
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Z12, Z13 – SV – plochy smíšené obytné – venkovské
Z11, P2 – PV – plochy veřejných prostranství
Z14 – TI – plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě
Zastavitelné plochy Z12, Z13 a Z14 jsou převzaty z předchozího, dosud platného územního
plánu obce. Plocha Z14 je vymezena pro výstavbu obecní čistírny odpadních vod, plocha P2
je navržena pro šířkovou úpravu stávající komunikace v zastavěném území.
V jihovýchodní části plochy Z12 se nachází luční porost, který je dle mapování biotopů ČR
klasifikován jako mezofilní ovsíková louka, v západní části plochy se nachází oplocená zahrada (mozaika biotopů X1 a T1.1); z důvodu záboru části přírodního biotopu bude mít realizace
plochy Z12 mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. Na ploše Z13 se nachází oplocená pastvina s náletovými dřevinami v okrajích (biotopy X5, X12). Na ploše Z14 se nachází porost náletových dřevin podél Radíkovského potoka – v porostu se uplatňují druhy jako buk lesní,
topoly, smrk ztepilý, bříza bělokorá, aj. Radíkovský potok a jeho niva jsou významnými krajinnými prvky, při realizaci výstavby ČOV na ploše Z14 je proto nutné vyloučit negativní ovlivnění těchto VKP. Na plochách Z11 a P2 se nachází stávající komunikace a veřejná prostranství.
Realizace plochy Z12 si vyžádá rozsáhlejší zábor ZPF s půdou IV. třídy ochrany a bude tak
mít mírně negativní vliv na půdu jako složku životního prostředí; ostatní plochy generují
plošně nevýznamné zábory ZPF a budou tak mít nevýznamný vliv na půdu. Realizace těchto
ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného zdraví akceptovatelná.
Z18 – SV – plochy smíšené obytné – venkovské
Z16 – DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční
Z15, Z17 – RI – plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Jde o zastavitelné plochy, vymezené v rekreační lokalitě Kunzov. Zastavitelná plocha Z16
je vymezena v trase částečně zpevněné lesní cesty, plochy Z15 a Z17 se nachází v místě bývalého tábořiště, stavba na ploše Z18 již byla realizována.
V místě ploch Z15 a Z17 se nachází oplocený pozemek s několika chátrajícími stavbami
obklopenými pasekami s několika výstavky (biotopy X1 a X10). V nálezové databázi AOPK ČR
– NDOP je v místě plochy Z15 udáván výskyt roháče obecného, který je dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb., v platném znění, ohroženým druhem. V místě návrhové plochy není přítomen biotop tohoto druhu, jeho negativní ovlivnění je proto možné vyloučit.
Plochy generují plošně nevýznamné zábory PUPFL a budou tak mít nevýznamný vliv
na půdu. Realizace těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného
zdraví akceptovatelná.
Z20 – PV – plochy veřejných prostranství
Z19, Z21 – RI – plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Jde o zastavitelné plochy, vymezené v chatové rekreační zástavbě v lokalitě Lukavec.
V místě plochy Z19 se nachází stávající částečně zpevněná cesta, stavby na ploše Z19 a Z21 již
byly částečně realizovány.
Plochy generují plošně nevýznamné zábory PUPFL a budou tak mít nevýznamný vliv
na půdu. Realizace těchto ploch je z pohledu ostatních složek životního prostředí a veřejného
zdraví akceptovatelná.
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Vzhledem k současnému stavu znalostí aktivit, jejichž umístění je možno v území očekávat, je uvedený výčet možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví konečný a neočekávají se zde významnější odchylky od uvedených předpokladů. Umisťování konkrétního
typu záměru do krajiny bude podléhat samostatnému posouzení jejich vlivů v rámci projektové přípravy.
Některé návrhové plochy by při nevhodně realizovaných budoucích záměrech mohly mít
mírně negativní vliv na přírodu a krajinu. Tam, kde to bylo možné, jsou proto navrženy podmínky jejich realizace s cílem předcházení, snížení či kompenzaci potenciálně negativních
vlivů.
Popis opatření pro předcházení snížení nebo kompenzaci zjištěných negativních vlivů
pro jednotlivé rozvojové plochy
Číslo
plochy
K1
K2
K3
Z14

Typ plochy s rozdílným způsobem
využití
RX – plochy rekreace – se specifickým
využitím

Podmínka realizace plochy
Neoplocovat plochu rozšířeného golfového
hřiště z důvodu zachování migrační
prostupnosti dálkového migračního koridoru.
Při realizaci výstavby ČOV na této ploše je
nutné vyloučit negativní ovlivnění VKP
(Radíkovský potok a jeho niva).

TI – plochy technické infrastruktury –
inženýrské sítě

Závěrem zpracovatel SEA konstatuje, že předložený návrh Územního plánu Radíkov je
při dodržení doporučení (podmínek realizace) uvedených v tomto vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelný. Územní plán splňuje požadavky právních
předpisů, požadavky na potřebnou úroveň bydlení a jeho technické zabezpečení, na rozvoj
podnikání v území stejně jako požadavky ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADÍKOV NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY
NEBO PTAČÍ OBLASTI
Vyhodnocení Územního plánu Radíkov z hlediska vlivu na předmět ochrany a celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, nebylo ve schváleném zadání územního plánu
požadováno, protože dotčený orgán – Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – posouzením předložené koncepce podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny dospěl k závěru, že nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými
koncepcemi nebo záměry, významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

4

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH
PODKLADECH
Ve 4. úplné aktualizaci Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Hranice v roce 2016 bylo provedeno vyhodnocení silných stránek, slabých stránek, příležitostí
a hrozeb (SWOT analýza) a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.
Z výše uvedeného materiálu vyplývají pro obec Radíkov následující silné a slabé stránky,
příležitosti a hrozby, přičemž jen některé z nich mají dopad na řešení územního plánu:
 Silné stránky
- Na území obce se nevyskytují poddolovaná území.
- Vzrůstající množství malých vodních ploch, bohatá síť drobných vodních toků.
- Plynofikace obce.
- Dobré pokrytí prvky ÚSES.
- Vysoký stupeň ekologické stability.
- Příznivé půdní a klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu.
- Přímé napojení na dálniční síť ČR (D1).
- Příhodné podmínky pro cykloturistiku.
- Příznivá věková struktura.
- Atraktivní krajina zvyšující přitažlivost oblasti.
- Různorodá krajina a kvalitní přírodní hodnoty území vytvářejí potřebný potenciál rozvoje cestovního ruchu.
- Únosná kapacita území pro rekreaci a turismus není dosud překročena, čímž vzniká
prostor pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu.
Silné stránky řešeného území vytvářejí dobré podmínky pro další rozvoj obce. Atraktivita bydlení v území s dobrou dopravní dostupností na dálnici D1, s atraktivní krajinou, s kvalitním
zázemím pro rekreaci v přírodě, s dobrým životním prostředím a dobrým vybavením technickou infrastrukturou (vodovod, plynofikace) vytváří předpoklady pro rozvoj obytné výstavby,
různorodá krajina, kvalitní přírodní hodnoty území, funkční golfový areál a tradiční rekreační
lokality Lukavec a Kunzov s letohrádkem vytvářejí potřebný potenciál rozvoje cestovního ruchu. Tradice zemědělského obhospodařování a příznivé půdní a klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu představují vhodné podmínky pro rozvoj zemědělské výroby.
 Slabé stránky
- Na území obce nejsou žádná chráněná území přírody.
- Nevyhlášena žádná ochrana v území typu krajinného rázu nebo VKP nad rámec zákonných.
- Snížení prostupnosti krajiny.
- Chybí čištění odpadních vod.
- Malá nabídka pracovních příležitostí.
- Kvalitativně i kvantitativně nedostatečná nabídka turistických služeb (ubytování, služby
pro cykloturisty, návazné podnikatelské aktivity).
Uvedené slabé stránky řešeného území jsou územním plánem řešitelné jen zčásti – územním plánem nelze ovlivnit vyhlášení chráněných území přírody, registrovaných VKP apod.
Pro zlepšení prostupnosti území je v územním plánu navrženo vybudování účelové komunikace, která propojí východní část zastavěného území Radíkova s místní částí sousední
obce Olšovec – Boňkovem a současně zajistí dopravní obsluhu přilehlých pozemků. Podmínky pro zlepšení životního prostředí jsou v územním plánu vytvořeny návrhem vybudo5

vání kanalizace zakončené na obecní ČOV. S výraznějším nárůstem pracovních příležitostí
v obci nelze uvažovat, převažujícími funkcemi obce jsou funkce obytná, rekreační a zemědělská; nová pracovní místa mohou vzniknout v souvislosti s návrhem rozšíření golfového
areálu. Realizace služeb pro turisty je možná v plochách smíšených obytných – venkovských i v plochách občanského vybavení.
 Příležitosti
- Využití územního plánování a komplexních pozemkových úprav k zabezpečení trvalého
souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území.
- Zamezit oplocování, výstavby a bariér ve volné krajině důslednou ochranou nezastavěného území.
- Intenzivní investice do výstavby kanalizačních systémů a ČOV v obcích do 2000 EO.
- Dobudování a především zkvalitnění turistické infrastruktury může přilákat větší návštěvnost, případně i movitější klientelu.
Převážná většina definovaných příležitostí řešeného území je v územním plánu zohledněna
– stanovená koncepce rozvoje obce zajišťuje udržitelný rozvoj území a ochranu přírodních,
civilizačních a kulturních hodnot území, oplocování pozemků ve volné krajině je až na výjimky (oplocování pastevních ploch a lesních školek) nepřípustné, výstavba kanalizace
a ČOV je navržena, návrh rozšíření golfového hřiště na osmnáctijamkové vytváří podmínky
pro zvýšení návštěvnosti areálu.
 Hrozby
- Urbanizace volné krajiny, fragmentace krajiny liniovými dopravními stavbami.
- Narušení estetického potenciálu krajiny nevhodnou činností (výstavbou fotovoltaik
a větrných parků).
- Pokračující zábor zemědělské půdy.
- Neefektivní využívání veškerého potenciálu pro rekreaci a cestovní ruch.
Definované hrozby jsou, v rozsahu, který lze ovlivnit územním plánem, eliminovány – urbanizace volné krajiny ani fragmentace krajiny liniovými dopravními stavbami se nenavrhuje (záměr prodloužení silnice III/44023 v trase stávající polní cesty nevede k fragmentaci
krajiny), výstavba zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů je v řešeném území nepřípustná, zábor zemědělské půdy je malý (pouze 16,97 ha, z toho je jen
5,38 ha pro vymezené zastavitelné plochy), potenciál území pro rekreaci a cestovní ruch je
využit efektivně, zejména návrhem rozšíření stávajícího golfového hřiště.
Ve 4. úplné aktualizaci Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Hranice v roce 2016 byly definovány problémy k řešení v ÚPD; na území obce Radíkov jde o následující problémy:
EZ1 území ekologické zátěže – Dolec – plocha je již zrekultivována výsadbou vzrostlé zeleně
C11 absence ČOV – v územním plánu je navrženo vybudování kanalizace a ČOV
V1 střet ZUR – plocha pro akumulaci povrchových vod s technickou infrastrukturou – jde
o střet územní rezervy pro výstavbu vodní nádrže Podlesný mlýn a navrženého vodovodního řadu – výtlaku Radíkov – Boňkov, který je dle ZÚR OK ve znění Aktualizace č. 1,
Aktualizace č. 2b a Aktualizace č. 3 součástí veřejně prospěšné stavby V6 – Napojení
Potštátska na skupinový vodovod Hranice; tato větev nebyla v rámci stavby vodního díla Zásobování obcí Potštátska napojením na skupinový vodovod Hranicko realizována,
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s její stavbou se dále nepočítá a v územním plánu není navržena. Záměr připojení Radíkov – Boňkov ruší Aktualizace č.2a ZÚR OK, která je před vydáním.
Vyhodnocení vyváženosti pilířů
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek – jednotlivých pilířů – je významným podkladem pro objektivizaci koncepce rozvoje obce. Například špatný stav životního
prostředí by měl být omezením pro rozvoj aktivit dále poškozujících životní prostředí, špatný
stav hospodářských podmínek území by měl vést k hledání možností zlepšení těchto podmínek (posílení nabídky ploch pro podnikání, zlepšení infrastrukturní vybavenosti). Zároveň je
nutno vnímat specifika jednotlivých pilířů a jejich složek a možnost jejich ovlivnění navrženým řešením územního plánu.
Pro hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje řešeného území jsou v současnosti
dostupným dokumentem zejména 4. aktualizované ÚAP Olomouckého kraje (r. 2017)
a 4. aktualizované ÚAP ORP Hranice z r. 2016. K hodnocení je u ÚAP Olomouckého kraje přistupováno na úrovni obcí se škálou 3 až -3 (celkem 6 hodnot, „nulová“ střední hodnota není
použita), s eventuálním doplněním vymezení vyhovujících a nevyhovujících oblastí (na krajské úrovni).
Pro celkové hodnocení vyváženosti vlastního řešeného území je nezbytné zohlednit
zejména aktualizované ÚAP ORP Hranice (r. 2016, eventuálně r. 2014) a vlastní zjištění
(zpřesněné vyhodnocení) územního plánu. V rámci ÚAP ORP Hranice je Radíkov hodnocen
podle metodiky MMR v kategorii 3a, stejně jako v r. 2014; negativně je hodnocen pilíř
soudržnosti obyvatel a pilíř hospodářských podmínek území.
I přes určitá časová omezení tohoto srovnání by mělo být hodnocení podobné, v souladu
s obecnými trendy, např. se zlepšením hospodářského pilíře na většině území ČR
v posledních dvou letech. Rozpory by neměly být zásadní, přitom s ohledem na použité měřítko ÚAP by menší rozpory měly být mezi hodnocením ÚAP ORP Hranice a hodnocením
územního plánu než mezi hodnocením ÚAP kraje a vlastním upřesněním výstupů územního
plánu.
Hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje řešeného území podle jednotlivých
zdrojů
Pilíř-podmínky

Životní prostředí

ÚAP Ol. kraje
4. aktualizace r. 2017
3. aktualizace r. 2015
-1 = spíše nevyhovující
1 = spíše vyhovující

Hospodářské
podmínky území

3 = velmi vyhovující
-1 = spíše nevyhovující

Soudržnost
obyvatel území

-1 = spíše nevyhovující
3= velmi vyhovující

ÚAP ORP Hranice
aktualizace r. 2016
(r. 2014 v závorce)

Vlastní hodnocení
územního plánu
r. 2018

+ (+)

2 = vyhovující

- (-)

1 = spíše vyhovující

- (-)
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1 = spíše vyhovující

Hodnocení pilířů udržitelného rozvoje řešeného území dle 4. úplné aktualizace ÚAP ORP
Hranice z r. 2016 je následující:
Environmentální pilíř (+) – dobrá kvalita ovzduší, jedná se o území hodnotné z hlediska estetiky krajiny, kvalitní VKP (toky, lesy)
Hospodářský pilíř (-) – slabý podíl místních pracovních příležitostí, většina lidí dojíždí do práce mimo obec, menší podnikatelská aktivita
Sociální pilíř (-) – horší dopravní napojení na pracovní centra, menší zájem o bydlení, spíše
o rekreaci, slabší občanská vybavenost.
Při podrobnějším srovnání ÚAP ORP Hranice (aktualizace 2016) a aktualizace č. 4 krajských
ÚAP se tyto podklady liší od vlastního hodnocení územního plánu. Při hodnocení vlastního
územního plánu byly zjištěny rozdíly vzhledem k ÚAP ORP Hranice (v r. 2014 a 2016) při hodnocení podmínek soudržnosti obyvatel území a hospodářských podmínek území.
Mírným, zmenšujícím se problémem obce, jsou hospodářské podmínky (a to pouze
ve vazbě na širší region), které se negativně promítají i do soudržnosti obyvatel; jejich hodnocení jako velmi vyhovující podle ÚAP OLK (r. 2017) se ale zdá být příliš optimistické, nepodložené. Možnosti dojížďky za prací jsou v regionu omezené, nabídka pracovních míst je
stále ještě nízká a nevyhovující z hlediska struktury pracovních míst. Potenciálním ohrožením
je vývoj celého regionu v případě hospodářské recese.
S ohledem na funkci obce ve struktuře osídlení (především bydlení, rekreace a zemědělská výroba) a přírodní podmínky jejího rozvoje (členité, zčásti i zemědělské okolí) je předpokladem udržitelnosti rozvoje řešeného území další přiměřený rozvoj obytných a rekreačních
funkcí, při minimalizaci negativních dopadů v oblasti životního prostředí.

D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM
ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH,
NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH A ROZBORECH
Žádné takové skutečnosti nebyly při zpracování územního plánu zjištěny.

E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU RADÍKOV K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH V POLITICE
ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR),
určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území České republiky a koordinuje záměry na změny v území republikového významu pro dopravní a technickou infrastrukturu a pro zdroje jednotlivých systémů technické infrastruktury, které svým významem, rozsahem nebo předpokládaným využitím ovlivní území více krajů. PÚR ČR dále stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vymezuje na republikové úrovni rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti a koridory
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dopravní a technické infrastruktury celostátního významu a stanovuje pro ně kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování.
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovené v PÚR ČR, jsou v Územním plánu Radíkov naplněny takto:
(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 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. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů.
Územní plán Radíkov respektuje a chrání veškeré přírodní, civilizační i kulturní hodnoty
území, zachovává ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení i kulturní krajiny.
Vymezené rozvojové plochy přímo navazují na zastavěné území a charakter otevřené
kulturní zemědělské krajiny nenaruší.
(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.
Územní plán respektuje převládající zemědělskou funkci obce a minimalizuje zábory
zemědělské půdy – zábor zemědělské půdy pro rozvojové záměry v územním plánu
představuje pouze 16,97 ha zemědělských pozemků, převážně trvalých travních porostů
v V. třídě ochrany; z celkové rozlohy zemědělských pozemků navržených k záboru je
11,57 ha určeno pro rozšíření golfového areálu, což je záměr, který vychází z územní
studie evidované Krajským úřadem Olomouckého kraje (Aktualizace územních studií
území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC1 – 12 na území Olomouckého kraje a rekreačního celku Jeseníky) a pro který již bylo vydáno územní rozhodnutí. Ekologické funkce krajiny nejsou návrhem rozvoje obce narušeny, naopak se
doplňuje chybějící (nefunkční) část ÚSES – lokální biokoridor LK12.
(15)

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat
při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace
nebo snížení její úrovně.
Tato problematika se obce Radíkov netýká, k prostorově sociální segregaci zde nedochází.

(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.
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Územní plán stanovuje koncepci rozvoje obce komplexně a nepreferuje žádná jednostranná rozhodnutí; stanovená koncepce je zaměřena především na rozvoj obytné výstavby a na rozvoj rekreace a cestovního ruchu, a s tím související rozvoj dopravní
a technické infrastruktury.
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území,
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Územní plán řeší koncepci rozvoje území na principu integrovaného rozvoje území
a navrhuje vyvážený rozvoj všech funkčních složek v území na základě komplexního
a objektivního posouzení všech zájmů v území.
(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.
Radíkov je malá obec s výraznou obytnou, rekreační a zemědělskou funkcí; pracovní příležitosti v obce jsou omezené a vzhledem k velikosti obce nelze očekávat zajištění potřebného počtu pracovních míst na vlastním území, většina ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí do zaměstnání do okolních měst, zejména do Hranic a do Lipníku nad Bečvou.

(18)

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
Partnerství mezi obcí Radíkov a okolními městy – blízkými Hranicemi a Lipníkem
nad Bečvou, i vzdálenějším Přerovem – spočívá především ve skutečnosti, že tato města
poskytují obci Radíkov pracovní příležitosti a nabídku zařízení občanského vybavení –
tato situace se nezmění ani v budoucnu. Do obce Radíkov směřují především návštěvníci golfového hřiště; údolí Uhřínovského potoka – lokalita Lukavec – je rekreační lokalitou pro obyvatele Hranic.

(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.
Na území obce Radíkov se žádné plochy brownfields nevyskytují, plochy přestavby tedy
nejsou vymezeny (s výjimkou dvou ploch pro přestavby stávajících místních komunikací). Ochrana nezastavěného území je zajištěna stanovením jeho přípustného využití
s velmi malým rozsahem přípustných staveb, zábor zemědělských pozemků
pro rozvojové záměry vymezené územním plánem je malý (pouze 16,97 ha), lesní pozemky se zabírají v rozsahu 0,71 ha, ve většině případů ale pro stavby, které jsou již realizovány nebo pro stávající využití, které ale není v souladu s katastrem nemovitostí.
Veškeré stávající plochy veřejné zeleně v obci jsou zachovány a jsou doplněny jednu nově navrženou plochu.
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(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 je to 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 a 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 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.
V územním plánu nejsou navrženy žádné rozvojové záměry, které by mohly významně
ovlivnit charakter krajiny – převážnou většinu vymezených zastavitelných ploch tvoří
plochy smíšené obytné – venkovské, určené prioritně pro obytnou výstavbu, případně
pro výstavbu zařízení občanského vybavení; tyto plochy přímo navazují na zastavěné
území a charakter krajiny neovlivní. Návrh rozšíření golfového areálu do nových ploch
také charakter krajiny výrazně neovlivní – jde o trvalé travní porosty. Zájmy ochrany
přírody jsou respektovány; zvláště chráněná území přírody se v řešeném území nevyskytují, zábor lesních pozemků činí sice 0,71 ha, většinou ale pro záměry, které jsou již
ve skutečnosti realizovány – jde tedy o uvedení do souladu se skutečným stavem využití
území. Zábor zemědělské půdy pro rozvojové záměry v územním plánu představuje
pouze 16,97 ha zemědělských pozemků, převážně trvalých travních porostů v V. třídě
ochrany; z celkové rozlohy zemědělských pozemků navržených k záboru je 11,57 ha určeno pro rozšíření golfového areálu, což je záměr, který vychází z územní studie evidované Krajským úřadem Olomouckého kraje (Aktualizace územních studií území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC1 – 12 na území Olomouckého kraje
a rekreačního celku Jeseníky) a pro který již bylo vydáno územní rozhodnutí. Pro zvýšení
retenčních schopností krajiny se navrhuje vybudování víceúčelové vodní nádrže,
pro zvyšování ekologické stability krajiny je vymezen územní systém ekologické stability
krajiny a jsou navržena opatření pro zajištění jeho funkčnosti. Stanovené cílové charakteristiky krajiny jsou respektovány, přírodní zdroje se na území obce nevyskytují.

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti 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.
Stanovená koncepce rozvoje obce nemůže ohrozit migrační propustnost území – v migračně významném území jsou situovány pouze zastavitelné plochy drobných výměr
v lokalitách Kunzov a Lukavec (převážně jde o zastavitelné plochy rekreace – plochy
staveb pro rodinnou rekreaci, a to pro stavby, které jsou již ve skutečnosti realizované,
ale nejsou evidovány v katastru nemovitostí). V migračně významném území leží také
plochy, vymezené pro rozšíření golfového areálu; prochází přes ně i dálkové migrační
koridory – ani v tomto případě nedojde k omezení migrační prostupnosti území – golfo-
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vé hřiště nebude oploceno. Zastavitelné plochy, které by směřovaly ke srůstání sídel,
nejsou v územním plánu vymezeny.
(21)

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových
oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina
negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst,
způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních
porostů a zachování prostupnosti krajiny.
Obec Radíkov neleží v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani ve specifické oblasti, vymezené PÚR ČR, na jejímž území by byla krajina negativně poznamenána lidskou činností.
V územním plánu jsou stávající plochy veřejně přístupné zeleně zachovány, do lesních
porostů se zasahuje pouze v minimálním rozsahu, prostupnost krajiny není územním
plánem omezena.

(22)

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji
hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
Obec Radíkov je obcí s významnou rekreační funkcí – nachází se zde golfový areál Golf
Club Radíkov. Vzhledem ke své poloze na okraji Oderských vrchů je území obce využíváno také pro pěší turistiku a cykloturistiku – prochází tudy jedna turistická a dvě cykloturistické trasy. Pro pěší turistiku je v řešeném území vyznačena červená značená turistická trasa Potštát – Boňkov – Radíkov – Hrabůvka – Hranice,žst., pro cykloturistiku jsou
v řešeném území vyznačeny dvě cykloturistické trasy – č. 6173 Středolesí – Radíkov –
Hrabůvka – Drahotuše – Rybáře – Helfštýnská cesta a č. 6241 Lipník nad Bečvou –
Podhoří – Uhřínov – Radíkov – Rybáře – Týn nad Bečvou – Lipník nad Bečvou. V územním plánu je navrženo rozšíření golfového hřiště z devítijamkového na osmnáctijamkové a je navržena nová cykloturistická trasa, která spojí cykloturistické trasy č. 6173
a 6241 v Radíkově s cyklotrasou č. 6226 v Boňkově.

(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. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo
zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených
koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti
budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).
Obec Radíkov leží mimo významné silniční tahy; komunikační vazby na nadřazenou silniční síť v zájmovém území, reprezentovanou zejména trasou dálnice D1, umožňuje silnice III/44023, který současně zajišťuje komunikační vazby území na okolní obce i pří12

mou dopravní obsluhu přilehlé zástavby v zastavěném území Radíkova. Komunikační
systém v území je doplněn sítí místních a účelových komunikací, zajišťujících obsluhu
veškeré zástavby, která není obsloužena přímo ze silničního průtahu. V územním plánu
je navrženo propojení silnice III/44023 se silnicí III/44025 (Drahotuše – Milenov – Uhřínov – Středolesí), a to v trase stávající účelové komunikace, situované v západní části
obce. Realizací nově navrženého komunikačního propojení dojde k výraznému zlepšení
dopravní obslužnosti a prostupnosti území, a to i s ohledem na vhodnější komunikační
přístup k areálu Golf Clubu Radíkov. Pro zlepšení vybavení obce technickou infrastrukturou je navrženo rozšíření vodovodu a plynofikace a vybudování kanalizace, zakončené
na obecní ČOV.
(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).
Obec Radíkov leží mimo významné silniční tahy, avšak s dobrým dopravním napojením
na dálnici D1. Zastavitelné plochy, vymezené v územním plánu, jsou zčásti dopravně
přístupné ze stávajících komunikací, pro ostatní plochy jsou v územním plánu navrženy
příslušné místní nebo účelové komunikace. Železniční trať územím obce neprochází,
pro rozvoj cyklistické dopravy je v územním plánu navržena nová cyklotrasa.

(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.
Území obce Radíkov nepatří k oblastem s překročenými imisními limity, na území obce
se žádné zdroje znečištění ovzduší nenacházejí a v územním plánu nejsou žádné zdroje
znečištění navrženy; kvalitní životní prostředí je jedním z důvodů atraktivity území obce
z hlediska rekreace a cestovního ruchu.
(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.
Potenciální rizika a pravděpodobnost přírodních katastrof je na území obce Radíkov
velmi malá – území obce leží na horních úsecích vodních toků, záplavové území, stanovené na toku Veličky, zasahuje pouze okrajovou část území obce, mimo zastavěné území; sesuvná ani poddolovaná území se zde nevyskytují. Pro případné zachycení extravilánových přívalových vod slouží v Radíkově stávající vodní nádrže; v územním plánu je
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navrženo vybudování další víceúčelové vodní nádrže pod soustavou stávajících vodních
nádrží v severní části golfového areálu, která by v období sucha měla zadržovat vodu
v krajině (retenční funkce), stabilizovat ekologickou kostru krajiny, plnit i funkci krajinotvornou a sloužit rovněž pro zachycení vod v případě dlouhotrvajících nebo přívalových
dešťů. Přirozená retence srážkových vod v zástavbě je zajištěna stanovením nízkého koeficientu zastavění pozemků, který umožňuje vsak dešťových vod přímo na pozemku.
(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.
Na území obce Radíkov zasahuje záplavové území a aktivní zóna záplavového území toku Veličky, avšak pouze do okrajové severovýchodní části území obce, zcela mimo zastavěné území a mimo rozvojové plochy.

(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.
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení
(klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou
posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní
i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť,
efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně
jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.
V územním plánu je rozvoj veřejné infrastruktury řešen koordinovaně, s ohledem na její
účelné využívání; pro vymezené zastavitelné plochy jsou navrženy nové obslužné komunikace, rozšíření vodovodu a STL plynovodu, v celé obci je navrženo vybudování kanalizace, zakončené na obecní ČOV; zastavitelné plochy pro novou obytnou výstavbu jsou
ucelené a umožňují hospodárné využití navržené veřejné infrastruktury. Pro zlepšení
dopravní dostupnosti obce směrem od západu je navrženo prodloužení stávající silnice
III/44023 a její propojení se silnicí III/44025.

(28)

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
V územním plánu je stanoven další rozvoj území obce v souladu s požadavky
na udržitelný rozvoj území včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.

(29)

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy
nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s poža14

davky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to
vhodné.
Tento bod se území obce netýká, hromadnou dopravu zde zajišťuje pouze doprava autobusová. Stávající cykloturistické trasy jsou v územním plánu respektovány a doplněny
návrhem nové cyklotrasy, která propojí cykloturistické trasy č. 6173 a 6241 v Radíkově
s cyklotrasou č. 6226 v Boňkově.
(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.
V obci Radíkov je vybudován samostatný veřejný vodovod, který je v majetku i ve správě obce. Zdrojem vody pro vodovod Radíkov je údolní nádrž s úpravnou vody v západní
části Radíkova, studna nad nádrží a studna pod nádrží. V současné době je jako hlavní
zdroj využívána studna nad údolní nádrží, která má jednak dostatečnou využitelnou kapacitu, jednak odpovídající kvalitu. Kanalizace v obci není vybudována, likvidace odpadních vod je zajišťována individuálně. V územním plánu se navrhuje rozšíření vodovodu pro vymezené zastavitelné plochy a vybudování kanalizace, zakončené na obecní
ČOV.

(31)

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.
S výrobou energie z obnovitelných zdrojů ve větším měřítku se na území obce Radíkov
nepočítá.

(32)

Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.
Tato problematika se území obce Radíkov netýká.

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1, Aktualizace č. 2b
a Aktualizace č. 3, stanovují priority územního plánování s cílem vytvořit vyvážený vztah
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích takto:
2.1. stanovit koncepci rozvoje území se zaměřením zejména na:
2.1.1. urbanistickou koncepci (vymezení rozvojových oblastí a os, specifických oblastí
a stanovení podmínek pro provádění změn v území);
2.1.2. koncepci rozvoje technické a dopravní infrastruktury;
2.1.3. koncepci ochrany přírodních zdrojů;
2.1.4. koncepci systému ekologické stability, při respektování přírodních a kulturních
hodnot v území;
2.2. konkretizovat ochranu veřejných zájmů v území;
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2.3. promítnout do řešení území strategické cíle vyplývající zejména z Politiky územního
rozvoje ČR, Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje a dalších rozvojových dokumentů včetně dokumentů přijatých EU.
3. Priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel jsou v Územním plánu Radíkov splněny
takto:
3.2.1. zachovat a rozvíjet současný stav polycentrického osídlení Olomouckého kraje –
splněno, územní plán zachovává stabilní postavení obce v polycentrické struktuře
3.2.2. vymezit plochy a koridory veřejné infrastruktury přiměřené velikosti a funkčnímu
významu obce, a to zejména vzhledem ke stavu a očekávanému vývoji dopravní
obslužnosti území – v územním plánu nejsou vymezeny žádné významnější plochy
nebo koridory veřejné infrastruktury – zastavitelná plocha je vymezena pro prodloužení stávající silnice III/44023 a její propojení se silnicí III/44025, energetický
koridor je vymezen pro dílčí přeložku vedení VN 22 kV mimo vymezené zastavitelné
plochy
3.2.3. plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel území, zejména zamezovat územní segregaci obyvatel na základě požadavků vyplývajících z regionálního a oborového plánování (zejména komunitního plánování) –
splněno, zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské, vymezené v územním
plánu, přispějí k posílení sociální soudržnosti obyvatel a nevedou k územní segregaci obyvatel
3.2.4. věnovat maximální pozornost lokalizaci území se zvýšenou mírou nezaměstnanosti
a negativních sociálně ekonomických jevů, zejména velkých sídlišť, která vytvářejí
ohrožení soudržnosti společenství obyvatel území. Tato území navrhovat k řešení
v rámci systému regionálního, komunitního a jiných forem podpory (např. programů regenerace sídlišť) – netýká se území obce Radíkov, žádná sídliště v obci
nejsou; ohrožení soudržnosti společenství obyvatel území v obci nehrozí, jde o velmi
malou obec, se silnou soudržností obyvatel.
4. Priority v oblasti hospodářského rozvoje jsou v Územním plánu Radíkov splněny takto:
4.7.2. vymezit plochy pro umístění podnikatelských aktivit, zohlednit při tom:
4.7.2.1. význam a polohu obce v rámci vymezených rozvojových os a oblastí;
4.7.2.2. návaznosti na vymezený nadřazený systém dopravní a technické infrastruktury;
4.7.2.3. stanovené zásady pro ochranu přírodních a kulturních hodnot území;
4.7.3. vymezit koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu v souladu se ZÚR OK
a upřesnit jejich polohu při zohlednění environmentálních limitů území.
V obci Radíkov nejsou předpoklady pro významnější rozvoj podnikatelských aktivit, jde
o malou obec s převažující funkcí obytnou, rekreační a zemědělskou, ležící mimo rozvojové
oblasti i mimo rozvojové osy a mimo nadřazený systém dopravní a technické infrastruktury. Stávající výrobní areál je stabilizovaný, s rozvojem podnikatelských aktivit v oblasti výroby se neuvažuje. Koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu nadmístního významu nejsou na území obce Radíkov vymezeny.
5. Priority v oblasti ochrany životního prostředí jsou v Územním plánu Radíkov splněny takto:
5.1. chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví – splněno, viz kap. F.2.2.
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5.2. při návrhu ploch, koridorů a konkrétních záměrů v maximální možné míře respektovat vyloučení negativního vlivu na území EVL a PO – splněno, vliv na území EVL a PO
byl vyloučen již při projednání zadání územního plánu
5.4. pro ÚP obcí se v oblasti ochrany životního prostředí stanovují zejména tyto priority
a zásady pro změny území:
5.4.1. priority v oblasti ochrany ovzduší:
5.4.1.1. vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů ploch s koncentrovanou výrobní činností
na plochy bydlení – v obci je pouze jeden výrobní areál; je sídlem společnosti, která se zabývá zemními pracemi mimo vlastní areál; areál tedy není zdrojem negativních vlivů na okolí
5.4.1.2. v lokalitách, ve kterých nedochází ke střetu zájmů (chápe se, že umístěním nedojde ke střetu např. s chráněnými částmi přírody, zejména
CHKO, MZCHÚ, přírodními parky, oblastmi NATURA 2000 a nadregionálními a regionálními skladebnými prvky ÚSES a ochranou krajinného
rázu, ZPF I. a II. tř. ochrany), podporovat využívání větrné a vodní energie a netradičních zdrojů energie (např. biomasa, sluneční energie, tepelná čerpadla aj.), a to zejména v oblastech se zhoršenou koncentrací
škodlivin v ovzduší – v obci nejsou vymezeny plochy pro netradiční
zdroje energie
5.4.1.3. podporovat rozšíření plynofikace, budování skupinových VTL, případně
i STL pro více obcí – splněno, v územním plánu je navrženo rozšíření
plynofikace pro vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské
5.4.1.5. nenavrhovat plochy pro umísťování nových, zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší v CHKO, MZCHÚ a přírodních parcích, evropských významných lokalitách, ptačích oblastech a v oblastech se zhoršenou
koncentrací škodlivin v ovzduší, v těchto oblastech připouštět rozšíření
(navýšení výkonu či výroby) stávajících velkých zdrojů znečišťování
ovzduší jen za podmínky zachování či snížení současných povolených
emisí (pro které je oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášena)
pro tyto zdroje – v územním plánu nejsou vymezeny plochy pro žádné
zdroje znečištění ovzduší
5.4.1.6. podporovat, kde je to technologicky možné a ekonomicky výhodné,
centrální vytápění – v obci Radíkov je tento požadavek bezpředmětný
5.4.1.7. upřesnit vymezení koridorů pro přeložení vysoce zatížených silničních
tahů mimo zastavěná a zastavitelná území obcí jako opatření pro snížení rizika překračování koncentrace přízemního ozónu a oxidů dusíku
a omezení emisí mobilních zdrojů znečisťování ovzduší – územím obce
Radíkov neprochází žádný dopravně zatížený silniční tah, pouze koncový úsek silnice III/44023 s velmi malým dopravním zatížením – pouze
zdrojovou a cílovou dopravou
5.4.1.8. podporovat provádění pozemkových úprav směřujících k ochraně půdy
proti větrné erozi – v řešeném území převažují lesní a trvalé travní porosty, větrná eroze zde nehrozí.
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5.4.2. Priority v oblasti ochrany vod:
5.4.2.1. podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody
a nakládání s městskými odpadními vodami – splněno, v územním plánu je navrženo rozšíření vodovodu pro vymezené zastavitelné plochy
smíšené obytné – venkovské a vybudování kanalizace, zakončené
na obecní ČOV
5.4.2.2. za prioritní na úseku odkanalizování a čištění odpadních vod považovat
zajištění potřebné kapacity a účinnosti čištění ČOV, z nichž jsou vyčištěné vody vypouštěny do vodních toků s kvalitou lososových vod, nebo
se nacházejí v CHOPAV, v území Ramzovského nasunutí, v ochranných
pásmech přírodních léčivých zdrojů – splněno, v územním plánu je navrženo vybudování kanalizace a ČOV
5.4.2.3. postupně odkanalizovat a zajistit výstavbu komunálních ČOV u obcí
s počtem obyvatel nad 2000 tak, aby byly naplněny požadavky platné
legislativy – splněno, v územním plánu je navrženo vybudování kanalizace a ČOV (i když obec Radíkov ani zdaleka nedosahuje počtu 2000
obyvatel)
5.4.2.4. při návrhu ploch pro bydlení v nízkopodlažní zástavbě z rodinných domků vyžadovat v místech, která nejsou napojena na obecní nebo městskou ČOV, čištění splaškových vod v malé domovní čistírně. Výjimečně
řešit odvádění odpadních vod do jímek s jejich následným odvozem
na ČOV, a to pouze u rozvolněné zástavby ve velkých vzdálenostech
od nejbližší ČOV – splněno, souvislou zástavbu obce (stávající i navrženou) se navrhuje napojit na navrženou kanalizaci zakončenou na ČOV;
likvidace odpadních vod z obytné a rekreační zástavby v lokalitách Kunzov a Lukavec bude zajištěna individuálně v malých domovních ČOV
s odtokem vyčištěných odpadních vod do vhodného recipientu nebo
do podmoku, nebo akumulací v bezodtokových jímkách s vyvážením
odpadních vod na ČOV
5.4.2.5. nepovolovat zavážení ramen vodních toků. Prověřit vhodnost a případně zajistit možnost znovu napojení ramen na vodní tok zejména u řek
Moravy a Bečvy. V místech, kde je vhodná koncepční revitalizace, obnovovat tůně a mokřady a vytvářet podmínky pro rozšiřování lužních
lesů a trvalých travních porostů podél vodotečí. Navrhovat a podporovat revitalizace vodních toků za účelem zvyšování biologické rozmanitosti krajiny, zlepšování podmínek pro samočištění vod, zvyšování aktuálních zásob vody ve vodních tocích, zvyšování zásob poříčních podzemních vod, obnovy přirozené dynamiky toků, obnovy migrační prostupnosti toků pro vodní organismy, tlumení velkých vod rozlivem
v nivách vodních toků – na území obce Radíkov se nevyskytují slepá
ramena vodních toků, plochy vhodné pro revitalizaci ani lužní lesy
5.4.2.6. těžbu nerostných surovin nepovažovat při jejich posuzování za prvotní
nástroj k vytváření skladebných prvků ÚSES a k revitalizaci toků a vzniku mokřadů; případné využití těžbou dotčeného území řešit na základě
podrobnější dokumentace zpracované dle platných právních předpisů
a zajistit tak plnohodnotnou a ekostabilizační funkci území – na území
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obce Radíkov se nevyskytují žádná ložiska nerostných surovin, plochy
pro těžbu nerostných surovin se tedy nevymezují
5.4.2.7. z důvodů prokazatelně vyšší kvality vody ve vodárenských rezervoárech
vzniklých po těžbě štěrkopísků více podporovat jejich vodohospodářské využití – netýká se území obce Radíkov
5.4.2.8. neplánovat výstavbu nových údolních nádrží jako protipovodňových
opatření nad rámec stávajících koncepčních materiálů, upřednostňovat
a podporovat zvýšení retenční schopnosti krajiny zejména v záplavovém území převedením orné půdy na trvalé travní porosty nebo jiným
obdobným zvýšením ekologické stability území. Podporovat výstavbu
suchých retenčních prostorů. Konkrétní záměry na realizaci musí být
prověřeny a posouzeny dle platných právních předpisů (EIA) v příslušných správních řízeních – v územním plánu je vymezena plocha pro realizaci víceúčelové vodní nádrže; jde o malou vodní nádrž lokálního významu s krajinotvornou a ekologickou funkcí; dále na území obce Radíkov zasahuje plocha územní rezervy, vymezená v souladu se Zásadami
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění pro vodní nádrž
Podlesný mlýn na vodním toku Velička, která bude sloužit pro akumulaci povrchových vod jako záložní vodárenský zdroj pro oblast Hranicka
a pro lokální protipovodňovou ochranu území podél dolního úseku Veličky v Hranicích
5.4.2.9. urychleně dokončit sanaci významných ekologických zátěží, zejména
těch, které ohrožují zdroje hromadného zásobování, nebo se nacházejí
v CHOPAV a ve zjištěných nadregionálně a regionálně významných
akumulacích vod, jako např. v oblasti tzv. Ramzovského nasunutí. Důsledně trvat na postupné sanaci všech zjištěných a evidovaných ekologických zátěží – netýká se území obce Radíkov
5.4.2.10. návrh nových ploch pro umístění nových průmyslových podniků
v CHOPAV a ve zjištěných nadregionálně a regionálně významných
akumulacích vod, jako např. v oblasti tzv. Ramzovského nasunutí, povolovat dle platných právních předpisů – netýká se území obce Radíkov; obec neleží v CHOPAV ani ve významných oblastech akumulace
vod
5.4.2.11. v oblasti Ramzovského nasunutí regulovat úroveň znečištění podzemních a povrchových vod rozvíjejícím se turistickým ruchem zvláště
v okolí Ramzovského sedla a Ostružné a významné investiční záměry
individuálně posuzovat z hlediska ochrany a exploatace podzemních
vod – netýká se území obce Radíkov
5.4.2.12. v rámci revitalizace krajiny navrhnout k zalesnění území k tomuto účelu vhodná (např. v lokalitách po ukončené těžbě) a ověřená podrobnou
dokumentaci – k zalesnění je určena chybějící část lokálního biokoridoru ÚSES LK12, jiné lokality vhodné k zalesnění se na území obce nenacházejí
5.4.2.13. pro stávající a výhledové zdroje podzemní i povrchové vody uplatňovat preventivní ochranu a zabezpečit tak jejich pozdější bezproblémovou využitelnost – na území obce Radíkov se nevyskytují žádné zdroje
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podzemní nebo povrchové vody, které by mohly být využitelné v širším
měřítku
5.4.3. Priority v oblasti ochrany půdy a zemědělství:
5.4.3.1. dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné, než zemědělské účely, půdu
chápat jako jednu ze základních prakticky neobnovitelných složek ŽP,
k záboru ZPF (a PUPFL) navrhovat pouze nezbytně nutné plochy,
upřednostňovat návrhy na půdách horší kvality při respektování urbanistických principů a zásad – zábor zemědělských pozemků byl minimalizován na rozsah nezbytně nutný pro zajištění rozvoje obce – pro vymezené zastavitelné plochy se zabírá pouze 5,38 ha zemědělské půdy,
převážně ve III. a IV. třídě ochrany; zábor zemědělských pozemků
pro rozšíření golfového areálu ve výši 11,57 ha trvalých travních porostů je v souladu s koncepčními záměry Olomouckého kraje na rozvoj golfových hřišť; na větší část vymezených pozemků již bylo vydáno územní
rozhodnutí pro terénní úpravy související s vybudováním golfového
hřiště
5.4.3.2. podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před negativními jevy způsobenými přívalovými srážkami – konkrétní opatření
na ochranu půdy před vodní a větrnou erozí nejsou navržena, jejich realizace je v území obecně možná
5.4.3.3. postupně odstraňovat „staré ekologické zátěže“ tak, aby byla minimalizována až eliminována z nich plynoucí rizika a využít rozvojový potenciál zdevastovaných či nevyužívaných ploch – stará ekologická zátěž
v lokalitě Dolec je již rekultivována
5.4.3.4. prosazovat extenzivní principy ekologického zemědělství – nelze zajistit
územním plánem
5.4.3.5. neperspektivním částem zemědělské půdy (velikostně omezených, vklíněných do zastavěného území či PUPFL, problematicky technicky obhospodařovatelných) navracet jejich ekologické funkce – na území obce Radíkov se takové pozemky nevyskytují.
5.4.4. Priority v oblasti ochrany lesů:
5.4.4.1. průběžně zlepšovat druhovou i věkovou skladbu lesů a prostorovou
strukturu lesů s cílem blížit se postupně přírodě blízkému stavu; podporovat mimoprodukční funkce lesa – druhovou a věkovou skladbu lesů ani jejich prostorovou strukturu nelze řešit územním plánem, mimoprodukční funkce lesa jsou podporovány začleněním části lesních pozemků na území obce do ÚSES
5.4.4.2. pokračovat v postupné druhové diverzifikaci dřevin v lesích všech kategorií a v průběžném zlepšování prostorové struktury lesů tak, aby směřovaly k přírodě blízkému stavu – druhovou diverzifikaci dřevin ani prostorovou strukturu lesů nelze řešit územním plánem
5.4.4.3. rozšiřovat na vybraných lokalitách rozlohy lužních lesů jako jedno z protierozních opatření a opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny –
na území obce Radíkov se lužní lesy nenacházejí
5.4.4.4. podporovat mimoprodukční funkce lesů – podpora mimoprodukčních
funkcí lesa je zajištěna jejich zařazením do ÚSES.
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5.4.5. Priority v oblasti nakládání s odpady:
5.4.5.1. nepodporovat neodůvodněné návrhy nových ploch pro skládky a spalovny nebezpečných odpadů – na území obce Radíkov se nevymezují
žádné plochy pro zakládání skládek nebo spaloven odpadů
5.4.5.2. nepřipustit návrh nových ploch pro výstavbu zařízení pro odstraňování
nebezpečných odpadů v CHKO, CHOPAV a v území tzv. Ramzovského
nasunutí, MZCHÚ, přírodních parcích – netýká se území obce Radíkov;
na území obce se plochy pro výstavbu zařízení pro odstraňování nebezpečných odpadů nevymezují
5.4.5.3. přednostně využívat stávající síť zařízení pro využívání nebo odstraňování odpadů. Z nových zařízení podporovat zejména budování zařízení
pro využívání biologicky rozložitelných odpadů včetně kalů z ČOV
(kompostáren, bioplynových stanic apod.), zařízení pro třídění komunálních odpadů a zdrojů k energetickému využití odpadů, které budou
umisťovány v lokalitách pro tento účel vhodných. Stávající zařízení intenzifikovat a modernizovat tak, aby plnila zákonné požadavky a zajistila při stávajícím trendu produkce odpadů dostatečnou kapacitu
pro odstraňování odpadů – na území obce Radíkov nejsou žádná zařízení pro využívání nebo odstraňování odpadů; v územním plánu se nevymezují plochy pro výstavbu těchto zařízení
5.4.6. Priority v oblasti péče o krajinu:
5.4.6.1. Respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu, podporovat a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí environmentální i estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz klást na posilování retenční schopnosti krajiny a omezování fragmentace krajiny –
ochrana krajiny je v územním plánu zajištěna, vymezením ÚSES dojde
k posílení ekostabilizačních funkcí krajiny; pro posílení retenčních
schopností krajiny je navrženo vybudování víceúčelové vodní nádrže
v lokalitě severně od golfového areálu
5.4.6.2. respektovat návrh skladebných částí nadmístního ÚSES vymezených
v ZÚR, upřesnit a stabilizovat jejich vymezení v rámci ÚP obcí a doplnit
prvky lokálního ÚSES – územím obce Radíkov procházejí dva úseky nadregionálního biokoridoru K 144; jejich vymezení je v územním plánu
upřesněno podle hranic pozemků a hranic prostorového rozdělení lesa;
nadregionální biokoridor je doplněn lokálními trasami
5.4.6.3. akceptovat stávající charakter ochrany prvků ÚSES, případně podpory
jeho funkce v cílovém stavu, a to jak při samotné těžbě nerostných surovin, tak i při ukončování těžby a následné rekultivaci; posoudit důsledky pozitivního vývoje vzniku unikátních biotopů pro potřebnou biodiversitu a tvorbu ÚSES – netýká se obce Radíkov, na jejím území nejsou vymezeny ani stávající ani navržené plochy těžby nerostných surovin
5.4.6.4. vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR 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 maximální možné míře respektována funkce ÚSES
ve stanoveném rozsahu. V případě omezení funkce ÚSES v důsledku
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těžby budou v dokumentacích "Povolení k hornické činnosti" a "Plán
dobývání" navržena rekultivační opatření k zajištění či obnovení funkce
skladebného prvku ÚSES dle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody – netýká se obce Radíkov, na jejím území nejsou vymezeny
ani stávající ani navržené plochy těžby nerostů
5.4.6.5. především při budování liniových staveb – komunikací vyššího řádu
dbát na zajištění prostupnosti krajiny v souvislosti s migrací zvěře –
v územním plánu nejsou navrženy žádné liniové stavby nadmístního významu, s výjimkou prodloužení silnice III/44023 v trase stávající polní
cesty, tedy bez vlivu na prostupnost krajiny pro zvěř.
5.4.7. Priority v oblasti nerostných surovin
5.4.7.1. respektovat nepřemístitelnost stávajících DP, CHLÚ, výhradních a významných ložisek nevyhrazeného nerostu a prognózních zdrojů a nezatěžovat takto chráněné plochy jinými zákonnými limity území;
5.4.7.2. preferovat hospodárné využití zásob ve využívaných výhradních ložiskách a ložiskách nevyhrazeného nerostu v souladu s platnými právními
předpisy;
5.4.7.3. hospodárně využívat nerostné suroviny se zřetelem na reálně disponibilní zásoby požadované kvality suroviny a životnosti zásob stávajících
ložisek pro nezbytnou potřebu na klíčové investiční záměry v rámci
Olomouckého kraje v souladu s principy udržitelného rozvoje kraje;
5.4.7.4. územně respektovat těžbu nerostných surovin ve stanovených prostorách v souladu s dodržováním zásad ochrany přírody a krajiny. Těžbu
orientovat do území ploch výhradních ložisek a významných ložisek
nevyhrazených nerostů s nejnižšími střety, popřípadě s minimálními
územními a ekologickými dopady;
5.4.7.5. kvalifikovaně upřesňovat a aktualizovat současné i budoucí využívání
a ochranu surovinových zdrojů se zřetelem na reálné potřeby suroviny
v souladu s platnými právními předpisy podle průběžně aktualizované
Krajské surovinové politiky Olomouckého kraje, plnící funkci územně
analytických podkladů;
5.4.7.6. po ukončení těžby zabezpečit realizaci rekultivačních prací v souladu
s charakterem daného území a v souladu s výrazem a měřítkem okolní
krajiny;
Tyto priority se území obce Radíkov netýkají, na jejím území se nenacházejí žádná ložiska nerostných surovin, nejsou vymezeny ani stávající ani navržené plochy
těžby nerostů.
5.4.8. Priority v oblasti ochrany veřejného zdraví
pro snížení vlivů hluku na venkovní chráněný prostor podporovat:
5.4.8.1. přemístění významných dopravních tahů zejména mimo plochy bydlení,
občanského vybavení a rekreace. U navrhovaných dopravních koridorů
řešit ochranu před nepříznivými účinky zejména hluku v rámci zpracování územních plánů a podrobné dokumentace komplexně tj. souběžně navrhovat protihluková opatření (stavby protihlukových bariér, valy,
pásy izolační zeleně, aj.), popř. navrhovat vhodné funkční využití ploch
navazujících na dopravní koridory (plochy pro umístění aktivit nenáročných na kvalitu prostředí z hlediska hlukové zátěže – např. sklady,
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objekty výrobního charakteru, které nezatěžují prostředí zvýšenou hladinou hluku aj.) při respektování urbanistických zásad a na základě projednání s dotčenými orgány) – silnice III/44023, procházející zástavbou
obce Radíkov, je koncovou silnicí s velmi malým dopravním zatížením
bez významnějších negativních vlivů na obytnou zástavbu
5.4.8.2. rozvoj veřejné dopravy jako alternativy dopravy individuální – systém
hromadné dopravy v obci je stabilizovaný a zůstává beze změny.
5.5. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje pro naplnění priorit v odstavci 3, 4, 5.1.
až 5.4. vymezují tyto plochy a koridory nadmístního významu:
5.5.1. pro zabezpečení priorit v oblasti sociální soudržnosti a hospodářského rozvoje
to jsou:
5.5.1.1. strategické plochy kraje a plochy pro rozvoj podnikání v rámci vymezených rozvojových oblastí
5.5.1.2. rozvojové oblasti a rozvojové osy
5.5.1.3. specifické oblasti s nevyváženými podmínkami pro udržitelný rozvoj
území
5.5.1.4. plochy a koridory pro dopravní infrastrukturu
5.5.1.5. plochy a koridory pro technickou infrastrukturu
5.5.1.6. plochy a koridory, ve kterých se ukládá prověřit změny jejich využití
územní studii jako podmínky pro rozhodování o změnách ve využití
území
5.5.2. pro zabezpečení priorit v oblasti ochrany životního prostředí:
5.5.2.1. specifické oblasti s vysokou koncentrací prováděné a připravované
(očekávané) těžby nerostných surovin
5.5.2.2. plochy pro návrh prvků územního systému ekologické stability krajiny
5.5.2.3. skupiny ložisek nerostných surovin (objekty)
5.5.2.4. kulturní krajinné oblasti
5.5.3. pro zabezpečení ochrany obyvatel a obrany státu:
5.5.3.1. plochy uvedené v odstavcích 92.7.1. (včetně vložených odstavců)
a 92.7.2.(včetně vložených odstavců).
Na území obce Radíkov nejsou vymezeny strategické plochy kraje ani plochy
pro rozvoj podnikání v rámci vymezených rozvojových oblastí, území obce není zahrnuto do upřesněných rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje, ani do nadmístních rozvojových oblastí nebo
nadmístních rozvojových os; plochy ani koridory pro technickou infrastrukturu nadmístního významu, plochy a koridory, ve kterých se ukládá prověřit změny jejich využití územní studii jako podmínky pro rozhodování o změnách ve využití území ani skupiny ložisek nerostných surovin nejsou na území obce Radíkov v ZÚR OK vymezeny. Nadregionální biokoridor K 144 je v územním plánu vymezen v souladu se ZÚR OK,
s upřesněním podle hranic pozemků a hranic prostorového rozdělení lesa.
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F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ – SHRNUTÍ
V Územním plánu Radíkov jsou vytvořeny podmínky pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj i pro soudržnost společenství obyvatel.
Vzhledem k podrobnosti údajů o vymezených rozvojových plochách se při přijetí konkrétních doporučení neočekávají významné negativní vlivy rozvojových záměrů na životní prostředí; podmínky pro příznivé životní prostředí jsou dále zajištěny stanovením zásad ochrany
přírody.
Podmínky pro hospodářský rozvoj jsou vytvořeny především stabilizací ploch stávajícího
výrobního areálu a vytvořením podmínek pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, zejména
návrhem rozšíření stávajícího golfového hřiště na osmnáctijamkové.
Podmínky pro zlepšení soudržnosti společenství obyvatel obce jsou vytvořeny vymezením
zastavitelných ploch pro novou obytnou výstavbu a vymezením plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně.
Realizací záměrů obsažených v Územním plánu Radíkov nedojde ke střetům se zájmy
ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity obytného a rekreačního území, a to ani pro současné generace ani pro generace budoucí.
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