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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
a)

HLAVNÍ CÍLE EŠENÍ

Hlavním cílem Zm ny . 1 ÚPO Hosín jsou požadavky na dopln ní územn plánovací dokumentace o zapracování
protipovod ových opat ení. Tento požadavek byl vyvolán škodami, které v sídle zp sobily velké deš ové srážky v roce
2002 a nutností jejich odstra ování.

b)

ZHODNOCENÍ VZTAHU D ÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚPD A
ZM NY . 1

V ervenci 2001 byl vypracován Územní plán obce Hosín, který eší koncepci rozvoje obce a byl schválen 28.8.2001
(Projektový ateliér AD s r.o.). Zm na . 1 ÚPO Hosín by m la být podkladem pro kvalifikované rozhodování orgán obce a
dot ených orgán státní správy p i koordinaci investic v tomto území.

c)

VYHODNOCENÍ SPLN NÍ ZADÁNÍ PLNÍCÍ FUNKCI SOUBORNÉHO
STANOVISKA

Dokumentace Zm ny . 1 ÚPO Hosín eší pouze dot enou lokalitu v požadovaném rozsahu dle zadání, dle stanovisek
dot ených orgán státní správy, námitek vlastník pozemk a staveb, jejichž práva jsou dot ena a ostatních p ipomínek
uplatn ných p i ve ejném projednání návrhu Zm ny . 1 ÚPO Hosín. Grafická ást je ešena v m . 1 : 10 000 a 1 : 2 000.
Obsah je v souladu se zákonem . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) ve zn ní
pozd jších p edpis a platné vyhlášky . 135/2001 o územn plánovacích podkladech a územn plánovací dokumentaci.

d)

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Zm na . 1 ÚPO reaguje na požadavky pro vybudování protipovod ových opat ení, stanoví p ípustné, podmín né a
nep ípustné funk ní využití a základní regulaci území a to vše s ohledem na stávající limity využití území a zásady ochrany
životního prost edí.

B.

EŠENÍ ZM NY . 1 ÚPO HOSÍN

METODIKA ZPRACOVÁNÍ
Zm na . 1 ÚPO Hosín je zpracována v souladu se Stavebním zákonem v platném zn ní a jeho provád cí vyhlášky.

POUŽITÉ PODKLADY
Pro po ízení Zm ny .1 ÚPO Hosín bylo využito mapového podkladu ze schválené ÚPD, podklad obecního ú adu
k požadavk m zm ny. Graficky je provedena v takovém provedení, aby byly z obsahu dokumentace patrny veškeré
edm ty zm ny. Pro zpracování požadavk protipovod ových opat ení mimo sídlo Hosín byly podklady dopln ny o
pot ebnou ást katastrálního území.
Ostatní použité podklady pro vypracování Zm ny . 1 ÚPO Hosín:
Projektová dokumentace pro Protipovod ové opat ení Hrd jovice záchytný p íkop – lokalita T šín.
Konzultace se zastupiteli obce HOSÍN.
Zapracování kladn vyhodnocených stanovisek DOOS a p ipomínek ostatních ú astník p i ve ejném projednání návrhu
Zm ny . 1.
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a)

VYMEZENÍ EŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
OBCE

Správní území obce s celkovou vým rou 3097 ha, které tvo í katastrální území Hosín, Dob ejovice. Rozsah území ešeného
Zm nou .1 územního plánu obce Hosín je dán velikostí ešené lokality.

b)

ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A
OCHRANY P ÍRODNÍCH, CIVILIZA NÍCH A KULTURNÍCH HODNOT
ÚZEMÍ

Návrh Zm ny . 1 ÚPO Hosín vychází z rozboru území a následném vytipování možností ešení protipovod ových opat ení
na území obce.

Podmínky kulturních hodnot území
i ešení zm ny . 1 ÚPO Hosín byl respektován zákon „O státní památkové pé i“.
Pro p ípadné archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost podle zákona „O státní památkové pé i.
V území ešeném Zm nou . 1 ÚPO Hosín nejsou evidovány archeologické lokality.

c)

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

Urbanistická koncepce z stává platná dle schválené ÚPD.

Sou asn zastav né a zastavitelné území
Zm na . 1 ÚPO Hosín nem ní hranici sou asn zastav ného a zastavitelného území obce.

Širší vztahy
Z hlediska ešení vzájemných vztah sousedících obcí je nutno respektovat ÚPN VÚC
Zm nou . 1 ÚPO Hosín dot eny.

BSRA. Tyto návaznosti nejsou

Návrh protipovod ových opat ení mimo urbanizované území sídla
Jihovýchodn od obce Hosín je rozsáhlý pozemek, siln svažitý, který navazuje na hranici katastrálního území (zárove i
hranici sou asn zastavitelného území) obce Hrd jovice. V této ásti dochází p i v tších deštích k zaplavování ulic, sklep a
garáží vodou v lokalit Nad T šínem. Tento pozemek je blíže k zástavb obhospoda ovaný jako louka, zbytek jako pole.
ívalová voda stéká po silnici, natéká do kanalizace a ta ji nesta í odvád t. Proto Zm na . 1 ÚPO eší omezení p ítoku
ívalových vod do kanalizace v Hrd jovicích vybudováním dvou záchytných p íkop a silni ního propustku, jenž budou
odvád t extravilánové vody mimo obec do p ilehlé stávající vodote e.

Koncepce volné krajiny
Zm na . 1 ÚPO Hosín eší koncepci volné krajiny.

d)

NÁVRH LEN NÍ ÚZEMÍ OBCE EŠENÉHO ZM NOU . 1 NA
FUNK NÍ PLOCHY A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ

Plochy technického vybavení
ípustné: jsou to plochy ur ené pro umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti zahrnující plochy pro obslužné
komunikace, vodohospodá ské stavby, kanalizaci, silni ní propustky.
Podmín né: terénní úpravy související s dopravními a vodohospodá skými stavbami.
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Nep ípustné: ostatní funkce d je a innosti, které zát ží narušují prost edí nebo takové d sledky vyvolávají druhotn a
jednotliv nebo v souhrnu p ekra ují stupe zát že, m ítko nebo režim stanovený hygienickými normami nebo
vyhláškou obce. Dále pak funkce a innosti neuvedené jako p ípustné nebo podmín né.

Vodní plochy a toky
ípustné: vodní plochy a toky.
Podmín né: je možno z izovat p emost ní a lávky, stavidla a hráze.
Nep ípustné: všechny innosti a d je neuvedené jako p ípustné nebo podmín né.

e)

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ V ETN
ÚZEMÍ

STANOVENÝCH ZÁTOPOVÝCH

Ochranná pásma a hranice
V území ešeném Zm nou . 1 ÚPO Hosín se nevyskytují žádná ochranná pásma, která by limitovala realizaci výstavby
záchytného p íkopu v etn obslužných komunikací. Viz. grafická ást – Hlavní výkres.

Omezení lesními celky, vodními plochami a záplavovým územím
V návrhu Zm ny .1 ÚPO Hosín budou pln respektovány stávající plochy pro pln ní funkce lesa a jejich ochranná pásma.
ešené území se nenachází v hranici záplavového území.

Telekomunikace
Informace o trasách telekomunika ních sítí p i provád ní zemních prací lze získat v odd lení technické dokumentace
eského Telecomu a. s., Pražská 16, eské Bud jovice.

f)

EHLED A CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PLOCH
ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ

Návrhem zm ny . 1 ÚPO Hosín nedochází k rozvoji nových ploch zastavitelného území.

g)

NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY, OB ANSKÉHO A TECHNICKÉHO
VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Zm nou . 1 ÚPO Hosín jsou ešeny plochy pro realizaci protipovod ových opat ení. Z toho d vodu se v návrhu Zm ny
. 1 ÚPO uvažuje s vybudováním obslužných komunikací pro obsluhu a údržbu protipovod ových staveb (záchytných
íkop ). Viz. grafická ást – výkres Komplexní urbanistický návrh.

VODOHOSPODÁ SKÉ

EŠENÍ

Zm na . 1 ÚPO Hosín navrhuje a eší vybudování opat ení pro zabrán ní škodlivých ú ink p ívalových vod do kanalizace
v obci Hrd jovice – lokalita Nad T šínem.
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PROTIPOVOD OVÁ OPAT ENÍ
V rámci správního území obce je navržena jedna lokalita pro ešení protipovod ových opat ení.
ZÁCHYTNÝ P ÍKOP – LOKALITA NAD T ŠÍNEM
Na základ podklad , které vypracovali Ing. E. erná, eské Bud jovice a Ing. P. Št pán, Hlincova Hora, jsou navrženy
úpravy mimo sou asn zastav né území obce HOSÍN podél hranice katastrálního území obce s obcí Hrd jovice. V této
lokalit dochází p i dlouhotrvajících deštích zaplavování ulic a objekt .
Pro zabezpe ení p ed povod ovými stavy jsou navržena tato technická opat ení:
1.

Záchytný p íkop 0,000 – 0,170 km

2.

Propustek 0,170 – 0,185 km

3.

Záchytný p íkop 0,185– 0,487 km

1.

Záchytný p íkop 0,000 – 0,170 km

Extravilánové vody se odd lí pomocí otev eného p íkopu. Dle projektové dokumentace vychází jeho délka 170 m. Trasa
íkopu bude navazovat na stávající p íkop na konci zástavby (západní ást ešeného území) a povede podél oplocení t sn
za hranicí katastrálního území obce Hosín – Hrd jovice (sou asn hranice zastav ného území obce Hrd jovice) kolmo
k T šínské komunikaci k navrženému propustku. P íkop bude mít lichob žníkový p ný pr ez se ší kou dna 0,4 m, sklony
svah 1 : 1,5 a hloubkou 1,2 m. Dno se opevní p íkopovými tvárnicemi, svahy zatravní. Vyt žený materiál se uloží podél
íkopu a bude tvo it hrázku o sklonu 1 : 4-5 a zárove obslužný pruh ší ky cca 4 m pro údržbu p íkopu.
2.

Propustek 0,170 – 0,185 km

Propustek pod komunikací bude proveden ze železobetonového potrubí DN 600 dl. 10 m, s betonovými ely a lapa em
splavenin. Sou ástí objektu je napojení cestního p íkopu a št rbinové vpusti. Nátok (lapa splavenin) i výtok z propustku
budou opevn ny (zához, dlažba do betonu).
3.

Záchytný p íkop 0,185– 0,487 km

Bude odvád t extravilánové vody k navrženému propustku. Od propustku povede k terénnímu zlomu do vzdálenosti cca
300 m od komunikace (východní ást ešeného území). Vedení trasy v této ásti je dáno terénní muldou, kterou je nutné
ekonat ve zlomu. P íkop bude mít lichob žníkový p ný pr ez se ší kou dna 0,4 m, sklony svah 1 : 1,5 a hloubkou
1,2 m. Dno se opevní p íkopovými tvárnicemi, svahy zatravní. Vyt žený materiál se uloží podél p íkopu a bude tvo it
hrázku a zárove obslužný pru o ší ce 3 m pro údržbu p íkopu.

h)

VYMEZENÍ PLOCH P ÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK
NEROST A PLOCH PRO JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠT NÍ

V území ešeném Zm nou . 1 ÚPO Hosín se nenachází chrán ná ložiska nerostných surovin, prognózní zdroje ani
poddolovaná území.

ch) NÁVRH MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
Územní systém ekologické stability
Není ešen ani dot en Zm nou . 1 ÚPO Hosín.

i) VYMEZENÍ PLOCH VE EJN
ASANA NÍCH ÚPRAV

PROSP ŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ A

Návrh ve ejn prosp šných staveb je vyzna en v samostatném výkresu. Vymezení ploch pro ve ejn prosp šné stavby je
podkladem pro p ípadné vyvlastn ní pozemk nebo staveb podle stavebního zákona, pokud nebude možno ešení
majetkoprávních vztah dosáhnout dohodou nebo jiným zp sobem.
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Vyvlastnit je možné ve ve ejném zájmu pro stavby ve ejn prosp šných služeb, pro ve ejn prosp šné technické vybavení
území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prost edí, pro vytvo ení hygienických, bezpe nostních a jiných
ochranných pásem, pro vyhlášení chrán ných území, pro provedení asanace sídelního útvaru nebo jeho asana ních úprav a
pro vytvo ení podmínek nezbytného p ístupu k pozemku a stavb .

V území ešeném Zm nou . 1 ÚPO Hosín jsou navrženy tyto ve ejn prosp šné stavby :
PROTIPOVOD OVÁ OPAT ENÍ
T1

Soubor staveb podél katastrálního území Hosín – Hrd jovice (lokalita Nad T šínem)
- hráze
- záchytné p íkopy
- propustek
- obslužné komunikace

Asanace a asana ní úpravy
S asana ními zásahy není p i ešení Zm ny . 1 ÚPO HOSÍN uvažováno.

j) NÁVRH EŠENÍ POŽADAVK CIVILNÍ OCHRANY
Doložka CO z stává v platnosti podle schválené ÚPO. Zm nou . 1 nedochází k žádným úpravám ani návrh m požadavk
CO spojené s budováním protipovod ových opat ení.

k) VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK NAVRHOVANÉHO
EŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, NA ZEM
LSKÝ P DNÍ FOND A
NA POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
Výstavba záchytného p íkopu a propustek jsou investice, které nikterak nezhoršují, ani nijak neovliv ují životní prost edí.
Zm nou . 1 ÚPO Hosín nedojde ke zm
již schválených a vyhodnocených d sledk . V území budou respektovány
požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona O ochran ovzduší.

ZEM

LSKÝ P DNÍ FOND

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A METODIKA ZPRACOVÁNÍ
Vyhodnocení d sledk rozvoje ešeného území na zem lský p dní fond je zpracováno metodikou dle zákona O ochran
ZPF a vyhlášky Ministerstva životního prost edí a její p ílohy. Dále je vyhodnocení zpracováno dle Metodického pokynu
odboru ochrany lesa a p dy MŽP R.

ZP SOB IDENTIFIKACE
ÁSTI DOKUMENTACE

LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ

Vyhodnoceny jsou pouze plochy ur ené návrhem Zm ny . 1 ÚPO (zastavitelné plochy), zabírající zem lskou p du.
Ozna eny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur v jednotlivých lokalitách byla katastrální
mapa a terénní pr zkum.

INVESTICE DO P DY
V území ešeném zm nou nejsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk .

USPO ÁDÁNÍ ZEM

LSKÉHO P DNÍHO FONDU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY

V území ešené Zm nou . 1 zatím nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).
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BONITOVANÉ P DN EKOLOGICKÉ JEDNOTKY
Výchozím podkladem ochrany zem lského p dního fondu pro územn plánovací innosti jsou bonitované p dn
ekologické jednotky - BPEJ. BPEJ vyjad uje : klimatický region, hlavní p dní jednotku, íselnou kombinaci skeletovitosti a
expozice p dy. Pomocí tohoto kódu se p azuje jednotlivým BPEJ stupe t ídy ochrany zem. p dy.

DNÍ JEDNOTKY V ÚZEMÍ EŠENÉM ZM NOU . 1
HPJ 29

kambizem modální eubazické až mezobazické v etn slab oglejených variet, na rulách,
svorech, fylitech, pop ípad žulách, st edn t žké až st edn t žké leh í, bez skeletu až st edn
skeletovité, s p evažujícími dobrými vláhovými pom ry

CHARAKTERISTIKA T ÍD OCHRANY
I.

Do I. t ídy ochrany jsou za azeny bonitn nejcenn jší p dy v jednotlivých klimatických regionech, p evážn
v plochách rovinných nebo jen mírn sklonitých, které je možno odejmout ze zem lského p dního fondu pouze
výjime , a to p evážn na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn pro liniové stavby
zásadního významu.
II. Do II. t ídy ochrany jsou situovány zem lské p dy, které mají v rámci jednotlivých klimatických region
nadpr
rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran zem lského p dního fondu jde o p dy vysoce chrán né,
jen podmín
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín
zastavitelné.
III. Do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech slou eny p dy s pr
rnou produk ní schopností a
st edním stupn m ochrany, které je možno územním plánováním využít pro p ípadnou výstavbu
IV. Do IV. t ídy ochrany jsou sdruženy p dy s p evážn podpr
rnou produk ní schopností v rámci p íslušných
klimatických region , s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
V. Do V. t ídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované p dn ekologické jednotky, které p edstavují p edevším p dy
s velmi nízkou produk ní schopností v etn p d m lkých. velmi svažitých, hydroformních, št rkovitých až
kamenitých a erozn nejvíce ohrožených. V tšinou jde o zem lské p dy pro zem lské ú ely postradatelné. U
chto p d lze p edpokládat efektivn jší nezem lské využití. Jde v tšinou o p dy s nižším stupn m ochrany,
s výjimkou vymezených pásem a chrán ných území a dalších zájm ochrany životního prost edí. Na základ
kombinace klimatického regionu a hlavní p dní jednotky je stanovena základní sazba odvod za odn tí zem lské
dy ve smyslu zákona O ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis .
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1
2

Technické vybavení – záchytný
íkop + obslužná komunikace
Technické vybavení – záchytný
íkop + obslužná komunikace
Celkem

VÝM RA DLE BPEJ

ÍDA OCHRANY
ZPF

BPEJ

LSKÝCH
VÝM RA
NEZEM
PLOCH

MIMO
SOU ASN
ZASTAV NÉ
ÚZEMÍ

V SOU ASN
ZASTAV.
ÚZEMÍ

CELKEM

EDPOKL.
ZASTAV NÁ
PLOCHA

NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ

VÝM RA ZEM. P DY V LOKALIT
PODLE KULTURY

DRUH
POZEMKU

VÝM RA LOKALITY V
HA

CELKEM

ÍSLO LOKALITY

TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ LOKALITY

0,25

0,10

Louka, orná p da

0,25

0

0,25

0

5.29.44

V.

0,25

0,28

0,11

Orná p da

0,28

0

0,28

0

5.29.14
5.29.44

III.
V.

0,53

0,21

0,53

0

0,53

0

0,13
0,15
0,53
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ZD VODN NÍ
Lokalita íslo 1 :

Návrh záchytného p íkopu, v etn obslužné komunikace, jako protipovod ové opat ení je
umíst n jihovýchodn od obce Hosín, který navazuje na zastav nou ást lokality Nad T šínem
(obec Hrd jovice). Realizací výstavby dojde k záboru na zem lské p
s V. t ídou ochrany.
Jde o p dy s velmi nízkou produk ní schopností.

Lokalita íslo 2 :

Návrh druhého záchytného p íkopu, v etn obslužné komunikace, jako protipovod ové opat ení
navazuje p es místní komunikaci východním sm rem ešeného území. Realizací výstavby dojde
k záboru na zem lské p
s III. a V. t ídou ochrany, nedochází však k v tším zábor
ucelených orných ploch. Jde o p dy s pr
rnou a velmi nízkou produk ní schopností.

POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCE LESA
Území ešené zm nou . 1 ÚPO Hosín je situované mimo pozemky ur ené k pln ní funkce lesa. Pouze je uvažováno se
stavbami na okraji ochranného pásma pozemk ur ených pro pln ní funkce lesa. Jedná se o parcelu 301, která se nachází
jihovýchodn od obce Hosín.

l) NÁVRH LH T AKTUALIZACE
Návrhové období ÚPD z stává platné dle schváleného ÚPO Hosín.

C. ZÁVAZNÁ ÁST
a)

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

Urbanistická koncepce z stává platná dle schválené ÚPD.

Sou asn zastav né a zastavitelné území
Zm na . 1 ÚPO Hosín nem ní hranici sou asn zastav ného a zastavitelného území obce.

Širší vztahy
Z hlediska ešení vzájemných vztah sousedících obcí je nutno respektovat ÚPN VÚC
Zm nou . 1 ÚPO Hosín dot eny.

BSRA. Tyto návaznosti nejsou

Návrh protipovod ových opat ení mimo urbanizované území sídla
Jihovýchodn od obce Hosín je rozsáhlý pozemek, siln svažitý, který navazuje na hranici katastrálního území (zárove i
hranici sou astn zastavitelného území) obce Hrd jovice. V této ásti dochází p i v tších deštích k zaplavování ulic, sklep
a garáží vodou v lokalit Nad T šínem. Tento pozemek je blíže k zástavb obhospoda ovaný jako louka, zbytek jako pole.
ívalová voda stéká po silnici, natéká do kanalizace a ta ji nesta í odvád t. Proto Zm na . 1 ÚPO eší omezení p ítoku
ívalových vod do kanalizace v Hrd jovicích vybudováním dvou záchytných p íkop a silni ního propustku, jenž budou
odvád t extravilánové vody mimo obec do p ilehlé stávající vodote e.

Koncepce volné krajiny
Zm na . 1 ÚPO Hosín eší koncepci volné krajiny.
.
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b)

NÁVRH LEN NÍ ÚZEMÍ OBCE EŠENÉHO ZM NOU . 1 NA
FUNK NÍ PLOCHY A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ

Plochy technického vybavení
ípustné: jsou to plochy ur ené pro umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti zahrnující plochy pro obslužné
komunikace, vodohospodá ské stavby, kanalizaci, silni ní propustky.
Podmín né: terénní úpravy související s dopravními a vodohospodá skými stavbami.
Nep ípustné: ostatní funkce d je a innosti, které zát ží narušují prost edí nebo takové d sledky vyvolávají druhotn a
jednotliv nebo v souhrnu p ekra ují stupe zát že, m ítko nebo režim stanovený hygienickými normami nebo
vyhláškou obce. Dále pak funkce a innosti neuvedené jako p ípustné nebo podmín né.

Vodní plochy a toky
ípustné: vodní plochy a toky.
Podmín né: je možno z izovat p emost ní a lávky, stavidla a hráze.
Nep ípustné: všechny innosti a d je neuvedené jako p ípustné nebo podmín né.

c) LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ V ETN
ÚZEMÍ

STANOVENÝCH ZÁTOPOVÝCH

Ochranná pásma a hranice
V území ešeném Zm nou . 1 ÚPO Hosín se nevyskytují žádná ochranná pásma, která by limitovala realizaci výstavby
záchytného p íkopu v etn obslužných komunikací. Viz. grafická ást – Hlavní výkres.

Omezení lesními celky, vodními plochami a záplavovým územím
V návrhu Zm ny .1 ÚPO Hosín budou pln respektovány stávající plochy pro pln ní funkce lesa a jejich ochranná pásma.
ešené území se nenachází v hranici záplavového území.

Telekomunikace
Informace o trasách telekomunika ních sítí p i provád ní zemních prací lze získat v odd lení technické dokumentace
eského Telecomu a. s., Pražská 16, eské Bud jovice.

d)

NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY, OB ANSKÉHO A TECHNICKÉHO
VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Zm nou . 1 ÚPO Hosín jsou ešeny plochy pro realizaci protipovod ových opat ení. Z toho d vodu se v návrhu Zm ny
. 1 ÚPO uvažuje s vybudováním obslužných komunikací pro obsluhu a údržbu protipovod ových staveb (záchytných
íkop ). Viz. grafická ást – výkres Komplexní urbanistický návrh.

VODOHOSPODÁ SKÉ

EŠENÍ

Zm na . 1 ÚPO Hosín navrhuje a eší vybudování opat ení pro zabrán ní škodlivých ú ink p ívalových vod do kanalizace
v obci Hrd jovice – lokalita Nad T šínem.
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PROTIPOVOD OVÁ OPAT ENÍ
V rámci správního území obce je navržena jedna lokalita pro ešení protipovod ových opat ení.
ZÁCHYTNÝ P ÍKOP – LOKALITA NAD T ŠÍNEM
Na základ podklad , které vypracovali Ing. E. erná, eské Bud jovice a Ing. P. Št pán, Hlincova Hora, jsou navrženy
úpravy mimo sou asn zastav né území obce HOSÍN podél hranice katastrálního území obce s obcí Hrd jovice. V této
lokalit dochází p i dlouhotrvajících deštích zaplavování ulic a objekt .
Pro zabezpe ení p ed povod ovými stavy jsou navržena tato technická opat ení:
4.

Záchytný p íkop 0,000 – 0,170 km

5.

Propustek 0,170 – 0,185 km

6.

Záchytný p íkop 0,185– 0,487 km

4.

Záchytný p íkop 0,000 – 0,170 km

Extravilánové vody se odd lí pomocí otev eného p íkopu. Dle projektové dokumentace vychází jeho délka 170 m.. trasa
íkopu bude navazovat na stávající p íkop na konci zástavby (západní ást ešeného území) a povede podél oplocení t sn
za hranicí katastrálního území obce Hosín – Hrd jovice (sou asn hranice zastav ného území obce Hrd jovice) kolmo
k T šínské komunikaci k navrženému propustku. P íkop bude mít lichob žníkový p ný pr ez se ší kou dna 0,4 m, sklony
svah 1 : 1,5 a hloubkou 1,2 m. Dno se opevní p íkopovými tvárnicemi, svahy zatravní. Vyt žený materiál se uloží podél
íkopu a bude tvo it hrázku o sklonu 1 : 4-5 a zárove obslužný pruh ší ky cca 4 m pro údržbu p íkopu.
5.

Propustek 0,170 – 0,185 km

Propustek pod komunikací bude proveden ze železobetonového potrubí DN 600 dl. 10 m, s betonovými ely a lapa em
splavenin. Sou ástí objektu je napojení cestního p íkopu a št rbinové vpusti. Nátok (lapa splavenin) i výtok z propustku
budou opevn ny (zához, dlažba do betonu).
6.

Záchytný p íkop 0,185– 0,487 km

Bude odvád t extravilánové vody k navrženému propustku. Od propustku povede k terénnímu zlomu do vzdálenosti cca
300 m od komunikace (východní ást ešeného území). Vedení trasy v této ásti je dáno terénní muldou, kterou je nutné
ekonat ve zlomu. P íkop bude mít lichob žníkový p ný pr ez se ší kou dna 0,4 m, sklony svah 1 : 1,5 a hloubkou
1,2 m. Dno se opevní p íkopovými tvárnicemi, svahy zatravní. Vyt žený materiál se uloží podél p íkopu a bude tvo it
hrázku a zárove obslužný pru o ší ce 3 m pro údržbu p íkopu.

a)

VYMEZENÍ PLOCH P ÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK
NEROST A PLOCH PRO JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠT NÍ

V území ešeném Zm nou . 1 ÚPO Hosín se nenachází chrán ná ložiska nerostných surovin, prognózní zdroje ani
poddolovaná území.

f)

NÁVRH MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Územní systém ekologické stability
Není ešen ani dot en Zm nou . 1 ÚPO Hosín.

g)

VYMEZENÍ PLOCH VE EJN
ASANA NÍCH ÚPRAV

PROSP ŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ A

Návrh ve ejn prosp šných staveb je vyzna en v samostatném výkresu. Vymezení ploch pro ve ejn prosp šné stavby je
podkladem pro p ípadné vyvlastn ní pozemk nebo staveb podle stavebního zákona, pokud nebude možno ešení
majetkoprávních vztah dosáhnout dohodou nebo jiným zp sobem.
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Vyvlastnit je možné ve ve ejném zájmu pro stavby ve ejn prosp šných služeb, pro ve ejn prosp šné technické vybavení
území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prost edí, pro vytvo ení hygienických, bezpe nostních a jiných
ochranných pásem, pro vyhlášení chrán ných území, pro provedení asanace sídelního útvaru nebo jeho asana ních úprav a
pro vytvo ení podmínek nezbytného p ístupu k pozemku a stavb .

V území ešeném Zm nou . 1 ÚPO Hosín jsou navrženy tyto ve ejn prosp šné stavby :
PROTIPOVOD OVÁ OPAT ENÍ
T1

Soubor staveb podél katastrálního území Hosín – Hrd jovice (lokalita Nad T šínem)
- hráze
- záchytné p íkopy
- propustek
- obslužné komunikace

Asanace a asana ní úpravy
S asana ními zásahy není p i ešení Zm ny . 1 ÚPO HOSÍN uvažováno.

