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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
a)

HLAVNÍ CÍLE EŠENÍ

Hlavním cílem Zm ny . 2 Územního plánu obce Hosín je dopln ní ploch pro bydlení v rodinných domech, plochy
ob anského a technického vybavení, plochy sportu, plochy pr myslu a podnikání a zm ny funk ního využití na ob anské
vybavení, stanovení podmínek rozvoje území a ochrany jeho hodnot, vymezení zastavitelného území, ešení návaznosti na
technickou infrastrukturu a promítnutí limit využití území. Zm na územn plánovací dokumentace reaguje na sou asné
požadavky obce Hosín a zárove bude vymezovat plochy ve ejn prosp šných staveb.

b)

ZHODNOCENÍ VZTAHU D ÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚPD A
ZM NY . 2

Pro území ešené zm nou . 2 ÚPO byl dosud schválen ÚPO Hosín a zm na . 1, které jsou stále v platnosti a touto zm nou
je ÚPO aktualizován.
Správní území obce náleží do území ešeného ÚP VÚC BSRA. Návrh Zm ny . 2 ÚPO Hosín respektuje ÚP VÚC
SBRA, zm nu . 1 ÚP VÚC BSRA a rozpracovaný ÚP VÚC Jiho eského kraje.
V návrhu zm ny . 2 je zajišt na koordinace se zpracovanou územn plánovací dokumentací sousedních katastr .

c)

VYHODNOCENÍ SPLN NÍ ZADÁNÍ A SOUBORNÉHO STANOVISKA

Zastupitelstvo obce schválilo Zadání zm ny . 2 ÚPO Hosín. Požadavky zadání a souborného stanoviska schválené
zastupitelstvem obce Hosín jsou v návrhu respektovány s výjimkou:
Území ešené Zm nou . 2 ÚPO Hosín je rozší eno oproti Zadání o tyto plochy :
Plochy pro technické vybavení – kanalizaci a vodovod – lokality . 5, 8, 9 a 11.

d)

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Územní plánování vytvá í p edpoklady k zabezpe ení trvalého souladu všech p írodních, civiliza ních a kulturních hodnot
v území, zejména se z etelem na pé i o životní prost edí a ochranu jeho hlavních složek – p dy, vody a ovzduší.
Soulad p írodních hodnot je v návrhu spln n respektováním územního systému ekologické stability, návrhem ešení
likvidace odpadních vod a OV, jejich realizací dojde k výraznému zmírn ní p sobení negativních vliv obytné zástavby
na životní a p írodní prost edí.
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B.
a)

EŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
VYMEZENÍ ÚZEMÍ EŠENÉHO ZM NOU . 2

ešené území Zm ny . 2 ÚPO je vymezeno rozsahem ešených lokalit v etn souvisejících ploch vedení technické
infrastruktury.
LOKALITY EŠENÉ ZM NOU . 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSÍN :
1.

Plocha bydlení v rodinných domech.

2.

Plocha technického vybavení – t íd ní domovního odpadu.

3.

Plocha ob anského vybavení – požární zbrojnice.

4.

Kanaliza ní sb ra do OV.

5.

Plocha ob anského vybavení.

6.

Plocha bydlení v rodinných domech, plocha sportu a plocha technického vybavení – OV (stav).

7.

Plocha bydlení v rodinných domech.

8.

Plocha bydlení v rodinných domech.

9.

Plocha ob anského vybavení s možností podnikání.

10. Zm na funk ního využití z plochy pro podnikání na plochu ob anského vybavení.
11. Plocha pr myslu a podnikání a plocha technického vybavení – OV (návrh).
12. Plocha pr myslu a podnikání.
13. Plocha bydlení v rodinných domech.

b)

ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A
OCHRANY P ÍRODNÍCH, CIVILIZA NÍCH A KULTURNÍCH HODNOT
ÚZEMÍ
edpokládané podmínky vývoje obce

Návrh Zm ny . 2 ÚPO Hosín musí navazovat na stávající strukturu zástavby. Základní koncepce rozvoje z stává
zachována podle sou asného platného ÚPO. Návrh Zm ny . 2 ÚPO Hosín bude vycházet z rozboru sou asného využívání
území, problémové analýzy a v neposlední ad z p edstav obyvatel o budoucnosti jejich obce.
i vytvá ení nové infrastruktury je t eba klást d raz p edevším na kvalitu, na trvalé zlepšování vzhledu sídla a kultivaci
prost edí.

Podmínky ochrany kulturních hodnot území
i ešení Zm ny . 2 ÚPO Hosín byl respektován zákon o Státní památkové pé i v pozd jších zn ních.

Památkov chrán né objekty
V území ešeném Zm nou . 2 ÚPO Hosín se památkov chrán né objekty nevyskytují.

Archeologické lokality
ešené území Zm ny . 2 ÚPO Hosín je území s archeologickými nálezy, kde je nutné respektovat lokality zapsané
v ÚSKP. Ty nesmí být narušeny ani porušeny žádnou stavební ani jinou inností. Investor musí postupovat v souladu se
zákonem . 20/1987 Sb. o Státní památkové pé i v pozd jších zn ních.
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c)

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

Urbanistická koncepce z stává platná dle schválené ÚPD.

Koncepce sou asn zastav ného a zastavitelného území
Mimo území ešené zm nou bude nadále v platnosti schválený ÚPO Hosín, platná zm na . 1 ÚPO Hosín a vyhláška o
závazných ástech ÚPO.
Koncepce navrhovaných zm n nem ní p vodní ešení rozvoje, pouze dopl uje a rozši uje p vodn zastavitelné území obce.
Zm nou . 2 dojde k rozší ení zastavitelného území obce Hosín – ve 2 etapách :
1. Plocha bydlení v rodinných domech – I. etapa
5. Plocha ob anského vybavení
6. Plocha bydlení v rodinných domech, plocha sportu a plocha technického vybavení – OV (stav)
7. Plocha bydlení v rodinných domech – I. etapa
8. Plocha bydlení v rodinných domech – I. etapa
9. Plocha ob anského vybavení s možností podnikání
10. Zm na funk ního využití z plochy pro podnikání na plochu ob anského vybavení
11. Plocha pr myslu a podnikání a plocha technického vybavení – OV (návrh)
12. Plocha pr myslu a podnikání
13. Plocha bydlení v rodinných domech – II. etapa

Koncepce nezastavitelného území
Koncepce nezastavitelného území z stává v platnosti dle schváleného ÚPO Hosín a platné zm ny . 1 ÚPO Hosín.

d)

NÁVRH LEN NÍ ÚZEMÍ OBCE EŠENÉHO ZM NOU . 2 NA
FUNK NÍ PLOCHY A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ

Plochy bydlení v rodinných domech – zóna 1N
ípustné : individuální bydlení v rodinných domech a innosti a plochy s tímto typem bydlení související, tj. zahrady,
vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, rekrea ní a sportovní za ízení. P ípustná jsou
rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané funk ním využitím území na vlastním pozemku.
Podmín né : zahradnické a sadovnické provozovny, nerušící emeslné a hospodá ské provozy s vylou ením provoz
vyžadujících vymezení pásem hygienické ochrany.
Nep ípustné : ostatní funkce, neuvedené jako p ípustné nebo podmín né, zejména veškeré innosti narušující okolní
prost edí, výroba, velké provozy, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže,
nákupní centra, za ízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt
sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.).

Plochy ob anského vybavení – zóna 2N
ípustné : funkce poskytující ve ejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní, vzd lávací služby
netechnického charakteru. P ípustné je z izovat a provozovat knihovny, archivy, kaple, kostely, fary, ú ady státní
správy, služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická st ediska apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná
funk ním využitím území, nezbytná infrastruktura, plochy ve ejné zelen v etn architektonických prvk parteru,
nákupní za ízení.
Podmín né : bydlení, technické vybavení a ostatní podnikání, pokud nevyžaduje vyhlášení OP a negativn neovliv uje
své okolí a není v rozporu s funkcí hlavní, nap . penzióny, turistické ubytovny atd.
Nep ípustné : jsou takové innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová
výroba a sklady.
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Plochy technického vybavení – zóna 3N
ípustné : jsou to plochy ur ené pro umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody,
kanalizaci a OV, elekt inu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpad ,
vodohospodá ské plochy, plochy pro areál údržby dálnice) bezprost edn související s danou funkcí technické
infrastruktury a obsluhy území. Dále je p ípustné na tyto plochy umis ovat a provozovat stavby pro výrobu drobn jšího
charakteru, parkovací, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro pot ebu vyvolanou tímto funk ním využitím
území svým charakterem funkcí a m ítkem odpovídající.
Podmín né : odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, garáže parkovací stání i pro ostatní plochy s jiným
využitím území. Podmín né jsou rovn ž za ízení pr myslov a zem lsky zam ené a provozní byty pro bydlení osob
ímo spojených s provozem dané výroby i technologie.
Podmín ná funkce nesmí negativn ovlivnit i znemožnit umíst ní staveb a za ízení uvedených v p ípustných funkcích.
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, zejména samostatné bydlení.

Plochy pr myslu a podnikání – zóna 4N
ípustné : výlu
podnikatelská, pr myslová a výrobní, pop ípad zem lská, chovatelská a p stitelská výroba,
služby, p ípustné je z izovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, za ízení pro obchod a administrativu,
parkovací a odstavná stání.
Podmín né : je z izovat provozní byty osob p ímo spojených s provozem dané výroby, nákupní za ízení, sociální a
zdravotní za ízení, erpací stanice pohonných hmot.
Nep ípustné : samostatné bydlení všech forem, výrobní plochy vyžadující mimo ádnou ochranu ohrožující prost edí
(hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi). U objekt pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost z ízení
pásem hygienické ochrany zajišt no, aby objekty byly využívány jen k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy
z provozu na okolí neprojevovaly mimo hranice vlastního pozemku nadm rn .

Plocha sportu – zóna 5N
ípustné : jsou to plochy ur ené k hromadnému provozování sportovních aktivit, zábavy a rekreace. P ípustné je
izovat sportovišt a h išt , d tské h išt , jednoduché stavby (s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související
s využitím plochy pro sport a rekreaci.
Podmín né : stavby související s vytvo ením technického, sociálního a ob anského zázemí (tribuny, šatny, sociální
za ízení, bufety), parkovací a odstavná stání vyvolaná funk ním využitím území, která nesmí být v rozporu s funkcí
hlavní ani ji narušovat i omezovat.
Nep ípustné : ostatní funkce, neuvedené jako p ípustné nebo podmín né, zejména stavby individuální rekreace, jakékoli
innosti a funk ní využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí hlavní, pop . by bránily tomuto funk nímu
využití.

e)

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ V ETN
ÚZEMÍ

STANOVENÝCH ZÁPLAVOVÝCH

stává v platnosti p vodní zn ní kapitoly dle schváleného ÚPO Hosín.

Ochranná pásma a hranice
ešením Zm ny . 2 budou dot ena tato ochranná pásma :
OCHRANNÉ PÁSMO DOPRAVNÍCH TRAS
Do území ešeného Zm nou . 2 zasahuje ochranné pásmo silnice III. t ídy (lokality . 2, 5, 9, 10, 13), ochranné pásmo
silnice II. t ídy (lokality . 9, 10, 12) a ochranné pásmo silnice I. t ídy (lokalita . 11).
OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE
Navržená lokalita . 4 zasahuje do OP stávající železni ní trat . Veškerá stavební innost v OP dráhy je možná jen se
souhlasem speciálního stavebního ú adu, kterým je drážní ú ad.
OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
Do území ešeného Zm nou . 2 zasahuje ochranné pásmo elektrického vedení (lokality . 6, 7, 9, 10, 12).
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OCHRANNÉ PÁSMO OV
Do území ešeného Zm nou . 2 zasahuje ochranné pásmo OV (lokality . 5, 6).
OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU
Do území ešeného Zm nou . 2 zasahuje dálkový vodovodní ad Hosín – Chotý any s OP 10m od osy potrubí. Do st etu
s tímto vedením se dostanou lokality 9, 10 a 12. V OP nesmí být umis ovány stavby trvalého charakteru. Do asné stavby
musí být projednány s Vak J K, B.
OCHRANNÉ PÁSMO POZEMK UR ENÝCH K PLN NÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL)
Do území ešeného Zm nou . 2 zasahuje OP pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa (lokality . 5, 8, 9, 11, 12).
OCHRANNÉ PÁSMO H BITOVA
Do území ešeného Zm nou . 2 zasahuje ochranné pásmo h bitova (lokalita . 2).
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
Po hranici jižní ásti lokality . 6 vede stávající lokální biokoridor, který nijak nezasahuje na území ešené zm nou . 2.
OCHRANNÉ PÁSMO TELEKOMUNIKA NÍHO KABELU
Do území ešeného zm nou . 2 zasahuje ochranné pásmo podzemního dálkového optického kabelu – 1,5 m od osy
(lokality . 9, 10, 12) a radioreléová trasa (lokalita . 4).

Omezení lesními celky, vodními plochami a záplavovým územím
V návrhu Zm ny . 2 ÚPO Hosín jsou pln respektovány stávající plochy pro pln ní funkcí lesa a jejich ochranná pásma.
Územím ešeným Zm nou . 2 neprochází hranice záplavového území.

Telekomunikace
Nad správním územím obce prochází radioreléová trasa BTS Léka ova Lhota – BSC Klauda (v ž na kopci u Lišan) a dále
trasa podzemního dálkového optického kabelu.
i ešení zm ny . 2 je respektován pr h radioreléové trasy a kabelu. P i výstavb v jejich blízkosti je nutno p edkládat
PD k prošet ení otázky možného st etu s RR trasy nebo narušení optického kabelu (1,5 m od osy) p i zemních pracích.

f)

EHLED A CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PLOCH
ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ

stává v platnosti p vodní zn ní kapitoly dle schváleného ÚPO Hosín. Zm nou . 2 se zastavitelné území upravuje
(zv tšuje) takto :
SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
PO

1

5

6

.

OZNA ENÍ PLOCHY

Bydlení v RD – I. etapa – v jižní ásti k. ú. Hosín, lokalita navazuje
na sou asn zastav né území sídla Hrd jovice.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – zástavba bude respektovat okolní stávající
zástavbu.
Ob anské vybavení – ve st ední ásti k. ú. Hosín. Tato lokalita
rozši uje plochu ob anského vybavení letišt západním sm rem.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/1463.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo
silnice III. t ídy, OP OV a OP pozemk ur ených k pln ní funkcí
lesa.
Ochrana hodnot území – zástavba bude respektovat okolní stávající
zástavbu.
Bydlení v RD – I. etapa, sport, technické vybavení – v západní
ásti sídla Dob ejovice. Tato lokalita je napojena na navrženou
plochu RD.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo el.
vedení, OP OV a stávající lokální biokoridor vedoucí po jižním
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okraji této lokality.
Bydlení v RD – I. etapa - v severozápadní ásti sídla Dob ejovice.
Tato lokalita navazuje na již navrženou zástavbu RD, kterou
rozši uje západním sm rem.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo el.
vedení.
Bydlení v RD – I. etapa – v severní ásti sídla Dob ejovice. Tato
lokalita navazuje na již navrženou zástavbu RD.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo
pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa.
Ob anské vybavení – ve východní ásti k. ú. Hosín, u sídla
Chý ava, kde vypl uje volný prostor mezi silnicemi a lesem.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice II/603 nebo III/1463.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo el.
vedení, OP vodovodu, OP pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa,
OP silnice II. a III. t ídy a OP telekomunika ního optického kabelu.
Ob anské vybavení – ve východní ásti k. ú. Hosín, u sídla
Chý ava je navržena zm na funk ního využití z plochy pro
podnikání na plochu ob anského vybavení.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice II/603 nebo III/1463.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo el.
vedení, OP vodovodu, OP silnice II. a III. t ídy a OP
telekomunika ního optického kabelu.
Plochy pr myslu a podnikání, plocha technického vybavení –
ve východní ásti k. ú. Hosín, u sídla Chý ava. Tato lokalita má
ímou vazbu na uvažovanou dálnici.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice I/3 a stávající místní
komunikace.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo
silnice I. t ídy a OP pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa.
Plocha pr myslu a podnikání – v jihovýchodní ásti k. ú.
Dob ejovice.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice II/603.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo el.
vedení, OP vodovodu, OP pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa,
OP silnice II. t ídy a OP telekomunika ního kabelu.
Bydlení v RD – II. etapa – v severní ásti sídla Hosín. Tato lokalita
navazuje na navrženou zástavbu RD ve II. etap , kterou rozši uje
západním sm rem.
Obsluha území – sjezdem ze silnice III/1461.
Limity využití území – respektovat OP silnice III. t ídy.

Lokality . 2 a 3 se nachází v zastavitelném území platného ÚPO.
Lokalita . 4 je plocha pro kanalizaci.
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Tabulka .2. (p íloha k vyhlášce O územn plánovacích podkladech a územn plánovací dokumentaci)
PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ vymezené schváleným územním plánem obce v tší než 0,5 ha
Po adové íslo
Ozna ení - název plochy
Vým ra v ha
Druh funk ního
plochy
využití
1
1
5
6
7
8
9
10
11

ABCD-

g)

2
3
4
Bydlení v RD
0,98
A
Ob anské vybavení
1,78
B
Bydlení v RD, sport, technické vybavení
1,82
A, C,D
Bydlení v RD
4,24
A
Bydlení v RD
0,90
A
Ob anské vybavení
14,89
B
Ob anské vybavení
13,64
B
Plochy pr myslu a podnikání, plocha technického
4,10
D
vybavení
Plocha pr myslu a podnikání
11,49
12
D
Bydlení
v
RD
1,00
13
A
v dané ploše dle návrhu ÚPD p evažuje bydlení
v dané ploše dle návrhu ÚPD p evažuje ob anské vybavení (obchod a služby)
v dané ploše dle návrhu ÚPD p evažuje sport, rekreace
v dané ploše dle návrhu ÚPD p evažuje podnikání (zahrnuje nap . pr myslovou výrobu, technickou vybavenost apod.)

NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY, OB ANSKÉHO A TECHNICKÉHO
VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
stává v platnosti p vodní zn ní kapitoly dle schváleného ÚPO Hosín.

DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Zm nou . 2 ÚPO Hosín nedojde ke zm
schváleného dopravního ešení. Lokalita . 11 ešená Zm nou . 2 se nachází
v blízkosti silnice I/3 a plánované D3, tyto trasy budou respektovány.
Napojení nových RD a podnikatelských objekt bude provedeno na stávající nebo nov budované místní komunikace.

ŽELEZNICE
Navržená lokalita . 4 zasahuje do ochranného pásma stávající železni ní trat . Pro zlepšení parametr železnice a její
modernizaci bude železni ní tra zdvoukolejn na, což p edstavuje sm rové a výškové úpravy hlavních dopravních kolejí.
Lokalita . 4 eší napojení OV navrženou kanalizací. P i k ížení a soub hu inženýrských sítí i vedení se železnicí je nutno
respektovat vyhlášku . 177/1995 Sb. – stavební a technický ád drah v platném zn ní. Veškerá stavební innost v ochranném
pásmu dráhy je možná jen se souhlasem speciálního stavebního ú adu, kterým je drážní ú ad.

DOPRAVA V KLIDU
U nov navrhovaných objekt vybavenosti podnikatelského charakteru je nutno, aby jejich majitelé i investo i zabezpe ili
pot ebný po et parkovacích stání pro své zákazníky a obchodní partnery na vlastních pozemcích a to p ímo jako sou ást
stavby t chto za ízení. Veškerá garážovací pot eba je situována na vlastních pozemcích obytných dom .

VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Zm nou . 2 ÚPO Hosín nedojde ke zm
schváleného vodohospodá ského ešení.
Lokalita . 5 (letišt ) bude napojena na stávající vodovod, lokality . 6 a 7 (Dob ejovice) budou napojeny na navržený
vodovod vedoucí podél místní komunikace, lokalita . 8 (Dob ejovice) bude napojena na stávající vodovod vedoucí podél
místní komunikace, lokality . 9 a 10 (u Chý avy) budou napojeny na stávající vodovodní ad, v p ípad požadavku v tšího
odb ru bude napojení provedeno z procházejícího vodovodního adu DN 1000. Toto napojení musí být p edem
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odsouhlaseno a projednáno. Lokality . 11 (u Chý avy) a 12 (k. ú. Dob ejovice) budou napojeny na navržený vodovod
kon ící u veterinárního asana ního ústavu, lokalita . 13 (Hosín) je napojena na stávající vodovod.
V ešeném území se nachází dálkový vodovodní ad Hosín – Chotý any s OP 10m od osy potrubí. Do st etu s tímto
vedením se dostanou plochy 9, 10 a 12. V OP nesmí být umis ovány stavby trvalého charakteru. Do asné stavby musí být
projednány s Vak J K, B.

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Zm nou . 2 ÚPO Hosín nedojde ke zm
schváleného vodohospodá ského ešení.
V území ešeném Zm nou . 2 je navržen kanaliza ní sb ra , který bude napojen na OV v . Bud jovicích - lokalita . 4.
Odpadní vody z lokality . 5 (letišt ) budou svedeny navrženou kanalizací do OV dle schváleného ÚPO.
Odpadní vody z lokalit . 6, 7 a 8 (Dob ejovice) budou napojeny na navrženou kanalizaci vedoucí podél místní komunikace.
Splaškové vody z lokalit . 9 a 10 budou prozatím svedeny do navrhované OV, dle schváleného ÚPO. Tato OV bude
ešena jako do asná, proto je v návrhu zm ny . 2 navržena nová trasa kanalizace, která bude odvád t splaškové vody do
nové OV v lokalit . 11.
Splaškové vody z lokality . 11 (u Chý avy) budou svedeny do navrhované OV v severní ásti této lokality. Tato OV
bude dimenzována kapacitn pro celou oblast.
Lokalita . 12 bude mít vlastní jímku na vyvážení.
Lokalita . 13 (Hosín) je napojena na kanalizaci vedoucí podél silnice III. t ídy.

ENERGETICKÉ EŠENÍ
ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Zm nou . 2 ÚPO Hosín nedojde ke zm
pro napojení navržených ploch.

koncepce zásobování el. energií z d vodu dostate né rezervy výkonu trafostanic

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Zm nou . 2 ÚPO Hosín nedojde ke zm
koncepce zásobování teplem. Doporu ujeme pro provozovatele n které
dostupné systémy, které spl ují ekologické limity. Budou podporovány netradi ní zdroje vytáp ní (spalování d evního
odpadu, tepelná erpadla v kombinaci s el. energií a kogenera ní jednotky atd.).

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 2 ÚPO Hosín nedojde ke zm
koncepce odpadového hospodá ství.
V území ešeném Zm nou . 2 je pouze dopln na plocha pro t íd ní domovního odpadu (lokalita . 2). Likvidace odpadu
bude i nadále zajiš ována svozem na ízenou skládku.

h) VYMEZENÍ PLOCH P ÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK
NEROST A PLOCH PRO JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠT NÍ
Ložiska nerostných surovin a poddolovaná území
Ve Zm
. 2 ÚPO Hosín je respektován zákon „O ochran a využití nerostného bohatství“ (horní zákon). V území
ešeném Zm nou . 2 se plochy p ípustné pro dobývání ložisek a nerost ani poddolovaná území nevyskytují.

Radonová problematika
Orienta ní údaje z mapy radonového rizika 1: 200 000 jsou uvedeny v platném ÚPO.

i) NÁVRH MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
Zm nou . 2 ÚPO Hosín nedojde ke zm
hodnocení krajinné ekologie již schváleného ÚPO.
Pouze po hranici jižní ásti lokality . 6 vede stávající lokální biokoridor, který nijak nezasahuje na území ešené zm nou
. 2. K žádným st et m s prvky ÚSES zm nou . 2 nedojde.
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j) VYMEZENÍ PLOCH VE EJN
ASANA NÍCH ÚPRAV

PROSP ŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ A

Návrh ploch pro ve ejn prosp šné stavby je vyzna en v samostatném výkresu v m . 1 : 2 000. 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.
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 .
Plochy pro ve ejn prosp šné stavby se ve zm

. 2 ÚPO Hosín nenachází.

ASANACE NEBO ASANA NÍ ÚPRAVY :
S asana ními zásahy není p i ešení Zm ny . 2 ÚPO Hosín uvažováno.

k) NÁVRH EŠENÍ POŽADAVK CIVILNÍ OCHRANY
Požadavky CO a obrany státu
Požadavky a p edpisy na zajišt ní ochrany obyvatelstva se rozumí pln ní úkol civilní ochrany a to zejména varování,
evakuace, nouzové p ežití a další opat ení k zabezpe ení ochrany života, zdraví a majetku v p ípad záplav, havárií a
vále ných konflikt . Je t eba dbát na ádné posouzení stávajících rizik p i územních a stavebních ízeních. Navrhované
stavby pak ovliv ovat tak, aby nedošlo ke kumulaci rizik. Nejd ležit jším zdrojem informací a závazným dokumentem pro
všechny obce, správní ú ady, právnické a fyzické osoby nacházející se na území kraje je Havarijní plán kraje. Jedná se o
soubor opat ení k provád ní záchranných a likvida ních prací k odvrácení nebo omezení bezprost edního p sobení ohrožení
vzniklých mimo ádnou událostí a k odstran ní vzniklých následk zp sobených mimo ádnou událostí v p ípad živelných
pohrom nebo jiných nebezpe í, která ohrožují životy, zdraví, zna né majetkové hodnoty nebo životní prost edí.

Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce
Na základ stanoviska dot eného orgánu uplatn ného k návrhu zadání územního plánu obce se v rozsahu p edaných
podklad zapracuje do textové a grafické ásti územního plánu obce návrh ploch pro požadované pot eby
- ochrany území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní
- zón havarijního plánování
- ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události
- evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
- skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
- vymezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území a zastavitelná území obce
- záchranných, likvida ních a obnovovacích prací pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink kontaminace, vzniklých
i mimo ádné události
- ochrany p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území
- nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní
V rámci povod ové ochrany se plánuje evakuace ze záplavových území ohrožených p irozenými a zvláštními povodn mi.
Evakuací se zabezpe uje p emíst ní osob, zví at, p edm
kulturní hodnoty, technického za ízení, pop ípad stroj a
materiálu k zachování nutné výroby a nebezpe ných látek z míst ohrožení mimo ádnou událostí. Evakuace se provádí z míst
ohrožených mimo ádnou událostí do míst, která zajiš ují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro
zví ata ustájení a pro v ci uskladn ní.
Záplavová území stanovuje územn p íslušný vodoprávní ú ad a to vymezením pravd podobných hranic území ohroženého
irozenými povodn mi (záplavová ára p i stoletém pr toku vody) a zvláštními povodn mi (záplavová ára p i pr chodu
pr lomové vlny). Mapovou dokumentaci se záplavovým územím p edává vodoprávní ú ad stavebním ú ad m dot ených
území a Ministerstvu životního prost edí.
i ohrožení povodn mi se provádí evakuace veškerého obyvatelstva z prostoru ohrožených záplavami s ohledem na pr h
a dobu záplavové vlny ihned po varování obyvatelstva a na ízení evakuace do p edem stanovených prostor a z nich do
míst náhradního ubytování a stravování. To samé platí pro ur ení míst s ustájenými zví aty a po zví at do míst nového
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ustájení, míst s p edm ty kulturních hodnot do míst uskladn ní a míst skladující nebezpe né látky. Je pot ebné vytipovat
evakua ní prostory ur ené pro obec.

Zóny havarijního plánování
Zóny havarijního plánování jsou stanoveny d ív jšími okresními ú ady. O zónách havarijního plánování informují na
krajských ú adech nebo krajských editelstvích hasi ských záchranných sbor . P ehled nebezpe ných látek na území obce
s ohroženou oblastí je sou ástí analýzy rizik možného vzniku mimo ádné události Havarijního plánu kraje.
V zónách havarijního plánování jaderných za ízení se plánuje evakuace, která se týká obyvatelstva, z ásti nebo z celého
urbanistického celku, p ípadn v tšího územního prostoru. V p ípad poruchy technologického za ízení jaderné elektrárny,
která m že vyvolat havárii, se provádí ímá evakuace. V p ípad vzniku radia ní havárie se ze st edového prostoru a
z vybraných prostor (v závislosti na sm ru v tru) provádí evakuace s ukrytím, aby se snížilo prvotní nebezpe í ozá ení
z radioaktivního oblaku.

Ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události
Zp sob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím se stanovuje plánem ukrytí, který je sou ástí Havarijního plánu
kraje. Ukrytí v obci se zabezpe uje podle Plánu ukrytí obce. Zm nou . 2 ÚPO Hosín dojde k nár stu po tu obyvatel.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
V p ípad výzvy k evakuaci z ohroženého prostoru je t eba si p ipravit evakua ní zavazadlo. ed opušt ním bytu je
eba uhasit otev ený ohe v topidlech, vypnout elektrické spot ebi e (mimo ledni ek a mrazni ek), uzav ít p ívody vody a
plynu. Zabezpe ení ubytování ve vhodných ubytovacích místech zajiš uje obec. Ubytování je ešeno po provedení evakuace
jako nouzová varianta ve vhodných za ízeních (jako nap íklad školských), která jsou nejblíže evakua ních prostor a
v prvopo átku umožní evakuovaným osobám odpo inek (internáty, koleje), nejnutn jší nouzové stravování (kuchyn ),
zásobování pitnou vodou, potravinami a nouzovými p íd ly p edm
nezbytných k p ežití. V p ípad , že dojde ke zni ení
obydlí v místech ubytování, provádí se postupn ubytování v dalších vhodných za ízeních, uvedených v plánech nouzového
ežití.

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Skladování materiálu civilní ochrany se v sou asnosti zabezpe uje ve skladech a úložištích civilní ochrany organiza ních
složek státu, státních organizací, obcí, právnických a podnikajících fyzických osob. Hasi ský záchranný sbor kraje
organizuje hospoda ení s materiálem civilní ochrany ze zákona.
Pro zlepšení životních podmínek postiženého obyvatelstva a zmírn ní jeho utrpení je organizovaná humanitární pomoc. Je
poskytovaná bezplatn . Má charakter materiální (ošacení, strava, pitná voda, ubytování, hygienické pot eby, peníze, v cné
prost edky apod.), ale i duchovní.

Vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území a zastavitelná území
obce
Velkokapacitní sklady nebezpe ných látek, nap íklad ve stavbách pro pr myslovou výrobu a skladování, se umis ují za
hranice vymezeného zastavitelného území obce. V sídle se nenacházejí žádné sklady škodlivých nebo výbušných látek.

Záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink
kontaminace, vzniklých p i mimo ádné události
Záchrannými pracemi se rozumí innost k odvrácení nebo omezení bezprost edního p sobení rizik vzniklých mimo ádnou
událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prost edí. Likvida ními a obnovovacími pracemi pak innost
k odstran ní následk zp sobených mimo ádnou událostí (i za vále ného stavu). Záchranné, likvida ní a obnovovací práce
(dále ZL a OP) k odvrácení a k odstran ní škodlivých ú ink kontaminace vzniklé p i mimo ádné situaci provád jí základní
složky integrovaného záchranného systému, a to p edevším jednotky požární ochrany za azené do plošného pokrytí kraje,
které jsou vybavené technikou a materiálem k pln ní tohoto úkolu. Zjiš ování a ozna ování nebezpe ných oblastí, detekce
plyn a nebezpe ných látek, provád ní dekontaminace v prost edí nebezpe ných látek zajiš uje Chemicko-technická
služba Hasi ského záchranného sboru R. Na provád ní ZL a OP se na vyžádání dále podílejí ostatní složky
integrovaného záchranného systému, a to p edevším vy len né síly a prost edky ozbrojených sil a za ízení civilní
ochrany pro zabezpe ení dekontaminace terénu, osob a od
a v cných prost edk . Personál (osoby) a prost edky
základních a ostatních složek jsou za vále ného stavu ozna eny mezinárodn platnými rozpoznávacími znaku civilní
ochrany. Aby mohla chemicko-technická služba a za ízení civilní ochrany plnit své úkoly, musí mít k dispozici stavby
dot ené požadavky civilní ochrany, jejichž stávající technologické vybavení je po úpravách využitelné k dekontaminaci
(dále stavby pro dekontaminaci) a chemické laborato e.
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Ke stavbám pro dekontaminaci pat í:
- hygienické propusti stálých úkryt
- stavby pro dekontaminaci osob
- stavby pro dekontaminaci zví at
- stavby pro dekontaminaci od
- stavby pro dekontaminaci v cných prost edk a dekontamina ní plochy

Ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných nebo p epravovaných na území
K ochran osob p ed kontaminací nebezpe nými látkami, radioaktivním prachem, ú inky pronikavé radiace látek
skladovaných nebo p epravovaných na území budou využívány irozené ochranné vlastnosti staveb, budou provád ny
úpravy proti pronikání kontaminant do t chto staveb podle charakteru ohrožení, a to v rámci organiza ních opat ení
(uzav ení a ut sn ní otvor , ut sn ní v tracích a jiných pr duch a prostup všech instalací, vypnutí ventilace, p emíst ní
osob apod.). Budovy budou opušt ny jen na pokyn velitele zásahu. Ochrana dýchacích cest, o í a povrchu t la bude
provád na p edevším improvizovaným zp sobem s využitím prost edk všeobecn dostupných v domácnostech, na
pracovištích apod.
Ochrana zví at bude spo ívat zejména v organiza ních opat eních. Je možno provád t improvizované ut sn ní stájových
prostor , ochranu okenních a dve ních otvor . Opat ení k ochran zví at se provádí improvizovaným zp sobem s využitím
místních prost edk .

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou p i zachování jejího nezbytného množství a nezávadných vlastností se bude
zajiš ovat v p ípad , pokud nelze zabezpe it b žné zásobování obyvatelstva pitnou vodou pro ve ejnou pot ebu. Hromadné
zásobování obyvatel pitnou vodou zajiš ují provozovatelé vodovod . Postup orgán kraj a obcí k zajišt ní nouzového
zásobování obyvatelstva p i mimo ádných událostech a za krizových stav Službou nouzového zásobování vodou je ešen
sm rnicí Ministerstva zem lství. Seznam subjekt Služby p edávají orgány krizového ízení územn p íslušnému
hasi skému záchrannému sboru kraje, jako podklad pro uzav ení písemných dohod k poskytnutí plánované pomoci na
vyžádání. Nouzové zásobování vodou je sou ástí krizových a havarijních plán podle zvláštních p edpis .

Sou asný stav ukrytí
stává v platnosti dle schváleného ÚPO Hosín.

Navržený stav ukrytí
Zm nou .2 ÚPO Hosín dojde k nár stu po tu obyvatel oproti schválenému ÚPO Hosín, cca o 87 obyvatel.

l) 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
Zm nou . 2 ÚPO Hosín nedojde ke zm

již schválených a vyhodnocených d sledk .

Ochrana ovzduší
V území ešeném Zm nou . 2 budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran
ovzduší, zejména pro : dané území, je-li to technicky možné a ekonomicky p ijatelné, u nových staveb nebo p i zm nách
stávajících staveb bude využito centrálních zdroj tepla, pop ípad alternativních zdroj , sou asn bude ov ena technická a
ekonomická proveditelnost kombinované výroby tepla a energie.

ZEM

LSKÝ P DNÍ FOND

Zp sob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické ásti dokumentace
Vyhodnoceny jsou pouze plochy ur ené návrhem Zm ny . 2 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 .

15
Uspo ádání zem lského p dního fondu a pozemkové úpravy
V území ešené Zm nou . 2 zatím nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).
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 . 2
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
evažujícími dobrými vláhovými pom ry
HPJ 37 Kambizem litické, kambizem modální, kambizem rankerové a rankery modální na pevných
substrátech bez rozlišení, v podorni í od 30 cm siln skeletovité nebo s pevnou horninou, slab až st edn
skeletovité, v ornici st edn t žké leh í až lehké, p evážn výsušné, závislé na srážkách
HPJ 40
dy se sklonitostí vyšší než 12 stup , kambizem , rendziny, pararendziny, rankery, regozem ,
ernozem , hn dozem a další, zrnitostn st edn t žké leh í až lehké, s r znou skeletovitostí,
vláhov závislé na klimatu a expozici
HPJ 46 Hn dozem luvické oglejené, luvizem oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, st edn t žké,
ve spodin t žší, bez skeletu až st edn skeletovité, se sklonem k do asnému zamok ení
HPJ 47 Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizem oglejené na svahových (polygenetických) hlínách,
st edn t žké, ve spodin t žší až st edn skeletovité, se sklonem k do asnému zamok ení
HPJ 50 Kambizem oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v
HPJ 48,49), st edn t žké leh í až st edn t žké, slab až st edn skeletovité, se sklonem k do asnému
zamok ení

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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Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9

Bydlení v RD

0,98

0,34

Orná p da

Technické vybavení
0,04

0,01

Zahrada

Ob anské vybavení

1,78

0,71

Bydlení v RD, sport, technické
vybavení
Bydlení v RD

1,82

0,73

Orná p da, ostatní
plocha
Louka

4,24

1,48

Bydlení v RD

0,90

Ob anské vybavení

14,89

plocha technického vybavení
Plocha pr myslu a podnikání

Z12
Z13 Bydlení v RD
Celkem

0

0,98

VÝM RA DLE BPEJ

ÍDA OCHRANY
ZPF

BPEJ

LSKÝCH
VÝM RA
NEZEM
PLOCH

MIMO
SOU ASN
ZASTAV NÉ
ÚZEMÍ

V SOU ASN
ZASTAV.
ÚZEMÍ

0,98

0

5.29.44

V.

0,98

0

5.29.11

II.

0,04

0,30

5.29.11

II.

1,48

5.47.00
5.50.11
5.29.41
5.40.68
5.50.11
5.29.41

II.
III.
IV.
V.
III.
IV.

1,44
0,38
0,20
3,34
0,70
0,90

5.29.01
5.47.00
5.50.11

II.
II.
III.

6,91
0,38
7,60

Nejedná se o zábor ZPF

Ob anské vybavení – požární
zbrojnice
Kanaliza ní sb ra

Z10 Ob anské vybavení
Z11 Plochy pr myslu a podnikání,

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 JEDNOTLIVÝCH LOKALIT

0,04

0,04

0

Nejedná se o zábor ZPF
1,48
0
1,48
1,82

0

1,82

0

Orná p da

4,24

0

4,24

0

0,31

Louka

0,90

0

0,90

0

5,96

Orná p da

14,89

0

14,89

0

4,10

1,64

Zm na funk ního využití, nejedná se o zábor ZPF
Orná p da, louka
4,10
0
4,10
0

5.46.10

III.

4,10

11,49

4,60

Louka

11,49

0

11,49

0

5.50.11

III

11,49

1,00

0,35

Orná p da

1,00

0

1,00

0

5.29.11
5.29.14
5.37.16

II.
III.
V.

41,24

16,13

40,94

0,04

40,90

0,30

0,2
0,15
0,65
40,94
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ZÁBORY P DY PODLE T ÍD OCHRANY - CELKEM
ÍDA OCHRANY

ZÁBOR V HA

ZÁBOR V %

II
III
IV
V

10,45
24,42
1,10
4,97

25,45
59,71
2,69
12,15

CELKEM

40,94

100

0,30

-

Nezem

lská p da

ZD VODN NÍ
Lokalita íslo Z1 :

Návrh plochy bydlení v rodinných domech v jižní ásti k. ú. Hosín. Z urbanistického hlediska je
zábor vhodný, nebo lokalita navazuje na sou asn zastav né území sídla Hrd jovice, vhodné je
napojení na komunika ní systém a technickou infrastrukturu. Lokalita se nachází na p
s V.
ídou ochrany.

Lokalita íslo Z2 :

Nejedná se o zábor ZPF, pouze o dopln ní malé plochy technického vybavení pro t íd ný
domovní odpad v sou asn zastav ném území, v jihovýchodní ásti sídla Hosín.

Lokalita íslo Z3 :

Návrh plochy ob anského vybavení – objekt požární zbrojnice, který se nachází na ploše zahrady
v sou asn zastav ném území sídla Hosín. Lokalita zabírá p du s II. t ídou ochrany.

Lokalita íslo Z4 :

Nejedná se o zábor ZPF, v jihozápadní ásti k. ú. Hosín je navržena trasa kanaliza ního sb ra e
na OV v eských Bud jovicích.

Lokalita íslo Z5 :

Návrh plochy ob anského vybavení v etn technického vybavení letišt ve st ední ásti k. ú.
Hosín. Tato lokalita rozši uje plochu ob anského vybavení letišt západním sm rem. Na této
ploše je uvažováno s výstavbou jednoho malého hangáru pro malá letadla. P evážná ást
pojezdové plochy bude z hlediska ZPF neustále travnatá s ob asným pojezdem lehkého letadla.
Plocha se nachází na p
s II. t ídou ochrany a ást zabírá nezem lskou p du. P edpokládaná
zábor plochy je max. do 40%. Toto za ízení má p ímou vazbu na provoz letišt a nelze jej
situovat do ostatních ástí správního území obce. Z hlediska náletových rovin se jeví tato plocha
jako jediná možná.

Lokalita íslo Z6 :

V sou asné dob obec p ipravuje výstavbu RD, na které je již zpracována US. Pro tuto výstavbu
byla již vybudována OV, trafostanice a vodovodní ad. Uvažované pozemky jsou v sou asné
dob v majetku obce Hosín a z hlediska vlastnických vztah se tato lokalita jeví jako jediná
pr chozí, kde bude moci být uskute ován rozvoj sídla Dob ejovice. Lokalita se nachází na
dách s II. a III. t ídou ochrany. Pozemek je v sou asné dob zem lsky nevyužíván, ze zna né
ásti porostlý náletem. Zem lsky využívaná je pouze louka v údolní niv , která je však
v návrhu navržena pro sport a rekrea ní využití. Obec bude tuto plochu využívat z p evážné ásti
jako požární cvi išt s nenarušeným travním porostem.

Lokalita íslo Z7 :

Navržená plocha bydlení v rodinných domech v západní
ásti sídla Dob ejovice.
Z urbanistického hlediska je zábor vhodný, nebo lokalita navazuje na sou asn zastav né území
sídla Dob ejovice, vhodné je napojení na komunika ní systém a technickou infrastrukturu.
Lokalita se nachází na p dách se III., IV. a V. t ídou ochrany.

Lokalita íslo Z8 :

V severní ásti sídla Dob ejovice je navržena další plocha bydlení v rodinných domech. Tato
lokalita navazuje na již navrženou zástavbu RD, kterou rozši uje západním sm rem. Plocha je
za azena do p dy se IV. t ídou ochrany, která není zem lsky p íliš využívána.

Lokalita íslo Z9 :

Návrh plochy ob anského vybavení s možností bydlení ve východní ásti k. ú. Hosín. Tato
lokalita je situován podél silnice III. t ídy, vhodné je i její napojení na technickou infrastrukturu.
Plocha se nachází na p dách s II. a III. t ídou ochrany.
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Lokalita íslo Z10 :

Nejedná se o zábor ZPF, pouze o zm nu funk ního využití z plochy pro podnikání na plochu
ob anského vybavení s možností bydlení v RD. Tato lokalita se nachází východním sm rem od
letišt , podél silnice II. t ídy. Vyhodnocení záboru ZPF bylo již provedeno ve schváleném ÚPO.

Lokalita íslo Z11 :

V jihovýchodní ásti k. ú. Hosín, u sídla Chý ava, je uvažováno s výstavbou SSÚD Borek –
st edisko správy a údržby dálnice a dálni ního odd lení Policie R. Toto za ízení má p ímou
vazbu na uvažovanou dálnici a není možné ho situovat v jiných ástech správního území obce
Hosín. P i posuzování byla zvažována možnost umíst ní tohoto za ízení i v jiných ástech
správních územích, kterými prochází dálnice. Tato plocha je však jako jedinou dostupnou
možnou plochou pro SSÚD od . Bud jovic. Snahou investora je umístit toto za ízení co nejblíže
ke krajskému m stu tak, aby mohly být obsluhovány z tohoto za ízení všechny dálni ní sjezdy do
. Bud jovic. Lokalita se nachází na p
se III. t ídou ochrany.

Lokalita íslo Z12 :

Návrh plochy pr myslu a podnikání v jihovýchodní ásti k. ú. Dob ejovice. Tato lokalita je
situována podél silnice II. t ídy a vhodné je i napojení na technickou infrastrukturu. Lokalita
nemá BPEJ.

Lokalita íslo Z13 :

Navržená plocha bydlení v rodinných domech v severozápadní ásti sídla Hosín. Tato lokalita
navazuje na již navrženou zástavbu RD, kterou rozši uje západním sm rem. Vhodné je napojení
na technickou infrastrukturu a komunika ní systém. Lokalita je za azena do p dy s II., III. a V.
ídou ochrany.

ZÁV R
V návrhu Zm ny . 2 ÚPO Hosín byly respektovány zásady ochrany zem lského p dního fondu. Byl kladen d raz na
maximální využití pozemk v zastav ném území sídla, proluk, p estavbových ástí a nedostate
využívaných pozemk .
V p ípadech, kdy došlo k nezbytnému odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle zákona . 334 ve zn ní pozd jších
edpis .

POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
V území ešeném Zm nou . 2 ÚPO Hosín se nacházejí hospodá ské lesy.
V k. ú. Hosín a Dob ejovice jsou navrženy lokality, které zasahují do ochranného pásma pozemk ur ených k pln ní
funkcí lesa. Se záborem pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa (PUPFL) není ve Zm
. 2 uvažováno.
Druh pozemku
íslo lokality
Katastrální území
Rozsah záboru

:
:
:
:

Stav porostu
Zd vodn ní záboru
Zhodnocení následk

:
:
:

Druh pozemku
íslo lokality
Katastrální území
Rozsah záboru

:
:
:
:

Stav porostu
Zd vodn ní záboru
Zhodnocení následk

:
:
:

Orná p da
Lokalita . 5
Hosín
Nedochází k záboru p dního fondu pozemk ur ených pro pln ní funkcí lesa, pouze
k záboru zem lského p dního fondu v ochranném pásmu t chto pozemk , malá ást
lokality se nachází na nezem lské p .
Vzrostlý les do 80 let.
Viz. zábor ZPF.
Navržená plocha ob anského vybavení v etn technického vybavení letišt zasahuje do
ochranného pásma pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa, lze tedy p edpokládat, že
navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V p ípad zahájení
územního ízení bude nutné žádat o ud lení výjimky z ochranného pásma lesa.
Louka
Lokalita . 8
Dob ejovice
Nedochází k záboru p dního fondu pozemk ur ených pro pln ní funkcí lesa, pouze
k záboru zem lského p dního fondu v ochranném pásmu t chto pozemk .
Vzrostlý les do 80 let
Viz. zábor ZPF
Navržená plocha bydlení v rodinných domech zasahuje do ochranného pásma pozemk
ur ených k pln ní funkcí lesa, lze tedy p edpokládat, že navrženou výstavbou dojde k
minimálnímu poškození lesa. V p ípad zahájení územního ízení bude nutné žádat o
ud lení výjimky z ochranného pásma lesa.
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Druh pozemku
íslo lokality
Katastrální území
Rozsah záboru

:
:
:
:

Stav porostu
Zd vodn ní záboru
Zhodnocení následk

:
:
:

Druh pozemku
íslo lokality
Katastrální území
Rozsah záboru

:
:
:
:

Stav porostu
Zd vodn ní záboru
Zhodnocení následk

:
:
:

Druh pozemku
íslo lokality
Katastrální území
Rozsah záboru

:
:
:
:

Stav porostu
Zd vodn ní záboru
Zhodnocení následk

:
:
:

Orná p da
Lokalita . 9
Hosín
Nedochází k záboru p dního fondu pozemk ur ených pro pln ní funkcí lesa, pouze
k záboru zem lského p dního fondu v ochranném pásmu t chto pozemk .
Vzrostlý les do 80 let
Viz. zábor ZPF
Navržená plocha ob anského vybavení zasahuje do ochranného pásma pozemk
ur ených k pln ní funkcí lesa, lze tedy p edpokládat, že navrženou výstavbou dojde k
minimálnímu poškození lesa. V p ípad zahájení územního ízení bude nutné žádat o
ud lení výjimky z ochranného pásma lesa.
Louka, orná p da
Lokalita . 11
Hosín
Nedochází k záboru p dního fondu pozemk ur ených pro pln ní funkcí lesa, pouze
k záboru zem lského p dního fondu v ochranném pásmu t chto pozemk .
Vzrostlý les do 80 let
Viz. zábor ZPF
Navržená plocha pr myslu a podnikání a plocha technického vybavení ( OV) zasahuje
do ochranného pásma pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa, lze tedy p edpokládat, že
navrženou výstavbou dojde k minimálnímu poškození lesa. V p ípad zahájení
územního ízení bude nutné žádat o ud lení výjimky z ochranného pásma lesa.
Louka
Lokalita . 12
Dob ejovice
Nedochází k záboru p dního fondu pozemk ur ených pro pln ní funkcí lesa, pouze
k záboru zem lského p dního fondu v ochranném pásmu t chto pozemk .
Vzrostlý les do 80 let
Viz. zábor ZPF
Navržená plocha pr myslu a podnikání zasahuje do ochranného pásma pozemk
ur ených k pln ní funkcí lesa, lze tedy p edpokládat, že navrženou výstavbou dojde k
minimálnímu poškození lesa. V p ípad zahájení územního ízení bude nutné žádat o
ud lení výjimky z ochranného pásma lesa.

m) NÁVRH LH T AKTUALIZACE
Zastupitelstvo obce musí min. 1 x za 2 roky ve svém usnesení zhodnotit aktuálnost ÚPO Hosín to jednou z následujících
možností:
a) vzhledem k požadavk m je nutno po ídit zm nu závazné ásti ÚPO.
b) vzhledem k možnosti zm n a ztráty p ehlednosti ÚPD zajistit zpracování nového ÚPO.
c) platný ÚPO v etn zm n . 1 a 2 pln vyhovují pot ebám obce a nejsou zatím vzneseny požadavky na po ízení dalších
zm n ÚPO.
O zm

sm rné ásti rozhoduje dle pot eby po izovatel.
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C. ZÁVAZNÁ ÁST
a) NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
Urbanistická koncepce z stává platná dle schválené ÚPD.

Koncepce sou asn zastav ného a zastavitelného území
Mimo území ešené zm nou bude nadále v platnosti schválený ÚPO Hosín, platná zm na . 1 ÚPO Hosín a vyhláška o
závazných ástech ÚPO.
Koncepce navrhovaných zm n nem ní p vodní ešení rozvoje, pouze dopl uje a rozši uje p vodn zastavitelné území obce.
Zm nou . 2 dojde k rozší ení zastavitelného území obce Hosín – ve 2 etapách :
1. Plocha bydlení v rodinných domech – I. etapa
2.

Plocha ob anského vybavení

5.

Plocha bydlení v rodinných domech, plocha sportu a plocha technického vybavení – OV (stav)

3.

Plocha bydlení v rodinných domech – I. etapa

4.

Plocha bydlení v rodinných domech – I. etapa

5.

Plocha ob anského vybavení s možností podnikání

6.

Zm na funk ního využití z plochy pro podnikání na plochu ob anského vybavení

7.

Plocha pr myslu a podnikání a plocha technického vybavení – OV (návrh)

8.

Plocha pr myslu a podnikání

9.

Plocha bydlení v rodinných domech – II. etapa

Koncepce nezastavitelného území
Koncepce nezastavitelného území z stává v platnosti dle schváleného ÚPO Hosín a platné zm ny . 1 ÚPO Hosín.

b)

NÁVRH LEN NÍ ÚZEMÍ OBCE EŠENÉHO ZM NOU . 2 NA
FUNK NÍ PLOCHY A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ

Plochy bydlení v rodinných domech – zóna 1N
ípustné : individuální bydlení v rodinných domech a innosti a plochy s tímto typem bydlení související, tj. zahrady,
vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, rekrea ní a sportovní za ízení. P ípustná jsou
rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané funk ním využitím území na vlastním pozemku.
Podmín né : zahradnické a sadovnické provozovny, nerušící emeslné a hospodá ské provozy s vylou ením provoz
vyžadujících vymezení pásem hygienické ochrany.
Nep ípustné : ostatní funkce, neuvedené jako p ípustné nebo podmín né, zejména veškeré innosti narušující okolní
prost edí, výroba, velké provozy, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže,
nákupní centra, za ízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt
sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.).

Plochy ob anského vybavení – zóna 2N
ípustné : funkce poskytující ve ejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní, vzd lávací služby
netechnického charakteru. P ípustné je z izovat a provozovat knihovny, archivy, kaple, kostely, fary, ú ady státní
správy, služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická st ediska apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná
funk ním využitím území, nezbytná infrastruktura, plochy ve ejné zelen v etn architektonických prvk parteru,
nákupní za ízení.
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Podmín né : bydlení, technické vybavení a ostatní podnikání, pokud nevyžaduje vyhlášení OP a negativn neovliv uje
své okolí a není v rozporu s funkcí hlavní, nap . penzióny, turistické ubytovny atd.
Nep ípustné : jsou takové innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová
výroba a sklady.

Plochy technického vybavení – zóna 3N
ípustné : jsou to plochy ur ené pro umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody,
kanalizaci a OV, elekt inu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpad ,
vodohospodá ské plochy, plochy pro areál údržby dálnice) bezprost edn související s danou funkcí technické
infrastruktury a obsluhy území. Dále je p ípustné na tyto plochy umis ovat a provozovat stavby pro výrobu drobn jšího
charakteru, parkovací, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro pot ebu vyvolanou tímto funk ním využitím
území svým charakterem funkcí a m ítkem odpovídající.
Podmín né : odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, garáže parkovací stání i pro ostatní plochy s jiným
využitím území. Podmín né jsou rovn ž za ízení pr myslov a zem lsky zam ené a provozní byty pro bydlení osob
ímo spojených s provozem dané výroby i technologie.
Podmín ná funkce nesmí negativn ovlivnit i znemožnit umíst ní staveb a za ízení uvedených v p ípustných funkcích.
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, zejména samostatné bydlení.

Plochy pr myslu a podnikání – zóna 4N
ípustné : výlu
podnikatelská, pr myslová a výrobní, pop ípad zem lská, chovatelská a p stitelská výroba,
služby, p ípustné je z izovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, za ízení pro obchod a administrativu,
parkovací a odstavná stání.
Podmín né : je z izovat provozní byty osob p ímo spojených s provozem dané výroby, nákupní za ízení, sociální a
zdravotní za ízení, erpací stanice pohonných hmot.
Nep ípustné : samostatné bydlení všech forem, výrobní plochy vyžadující mimo ádnou ochranu ohrožující prost edí
(hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi). U objekt pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost z ízení
pásem hygienické ochrany zajišt no, aby objekty byly využívány jen k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy
z provozu na okolí neprojevovaly mimo hranice vlastního pozemku nadm rn .

Plocha sportu – zóna 5N
ípustné : jsou to plochy ur ené k hromadnému provozování sportovních aktivit, zábavy a rekreace. P ípustné je
izovat sportovišt a h išt , d tské h išt , jednoduché stavby (s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související
s využitím plochy pro sport a rekreaci.
Podmín né : stavby související s vytvo ením technického, sociálního a ob anského zázemí (tribuny, šatny, sociální
za ízení, bufety), parkovací a odstavná stání vyvolaná funk ním využitím území, která nesmí být v rozporu s funkcí
hlavní ani ji narušovat i omezovat.
Nep ípustné : ostatní funkce, neuvedené jako p ípustné nebo podmín né, zejména stavby individuální rekreace, jakékoli
innosti a funk ní využití, které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí hlavní, pop . by bránily tomuto funk nímu
využití.

c)

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
stává v platnosti p vodní zn ní kapitoly dle schváleného ÚPO Hosín.

Ochranná pásma a hranice
ešením Zm ny . 2 budou dot ena tato ochranná pásma :
OCHRANNÉ PÁSMO DOPRAVNÍCH TRAS
Do území ešeného Zm nou . 2 zasahuje ochranné pásmo silnice III. t ídy (lokality . 2, 5, 9, 10, 13), ochranné pásmo
silnice II. t ídy (lokality . 9, 10, 12) a ochranné pásmo silnice I. t ídy (lokalita . 11).
OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE
Navržená lokalita . 4 zasahuje do OP stávající železni ní trat . Veškerá stavební innost v OP dráhy je možná jen se
souhlasem speciálního stavebního ú adu, kterým je drážní ú ad.
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OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
Do území ešeného Zm nou . 2 zasahuje ochranné pásmo elektrického vedení (lokality . 6, 7, 9, 10, 12).
OCHRANNÉ PÁSMO OV
Do území ešeného Zm nou . 2 zasahuje ochranné pásmo OV (lokality . 5, 6).
OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU
Do území ešeného Zm nou . 2 zasahuje dálkový vodovodní ad Hosín – Chotý any s OP 10m od osy potrubí. Do st etu
s tímto vedením se dostanou lokality 9, 10 a 12. V OP nesmí být umis ovány stavby trvalého charakteru. Do asné stavby
musí být projednány s Vak J K, B.
OCHRANNÉ PÁSMO POZEMK UR ENÝCH K PLN NÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL)
Do území ešeného Zm nou . 2 zasahuje OP pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa (lokality . 5, 8, 9, 11, 12).
OCHRANNÉ PÁSMO H BITOVA
Do území ešeného Zm nou . 2 zasahuje ochranné pásmo h bitova (lokalita . 2).
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
Po hranici jižní ásti lokality . 6 vede stávající lokální biokoridor, který nijak nezasahuje na území ešené Zm nou . 2.
OCHRANNÉ PÁSMO TELEKOMUNIKA NÍHO KABELU
Do území ešeného zm nou . 2 zasahuje ochranné pásmo podzemního dálkového optického kabelu – 1,5 m od osy
(lokality . 9, 10, 12) a radioreléová trasa (lokalita . 4).

Omezení lesními celky, vodními plochami a záplavovým územím
V návrhu Zm ny . 2 ÚPO Hosín jsou pln respektovány stávající plochy pro pln ní funkcí lesa a jejich ochranná pásma.
Územím ešeným Zm nou . 2 neprochází hranice záplavového území.

Telekomunikace
Nad správním územím obce prochází radioreléová trasa BTS Léka ova Lhota – BSC Klauda (v ž na kopci u Lišan) a dále
trasa podzemního dálkového optického kabelu.
i ešení zm ny . 2 je respektován pr h radioreléové trasy a kabelu. P i výstavb v jejich blízkosti je nutno p edkládat
PD k prošet ení otázky možného st etu s RR trasy nebo narušení optického kabelu (1,5 m od osy) p i zemních pracích.

d)

EHLED A CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PLOCH
ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ

stává v platnosti p vodní zn ní kapitoly dle schváleného ÚPO Hosín. Zm nou . 2 se zastavitelné území upravuje
(zv tšuje) takto :
SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
PO

1

5

6

.

OZNA ENÍ PLOCHY

Bydlení v RD – I. etapa – v jižní ásti k. ú. Hosín, lokalita navazuje
na sou asn zastav né území sídla Hrd jovice.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – zástavba bude respektovat okolní stávající
zástavbu.
Ob anské vybavení – ve st ední ásti k. ú. Hosín. Tato lokalita
rozši uje plochu ob anského vybavení letišt západním sm rem.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/1463.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo
silnice III. t ídy, OP OV a OP pozemk ur ených k pln ní funkcí
lesa.
Ochrana hodnot území – zástavba bude respektovat okolní stávající
zástavbu.
Bydlení v RD – I. etapa, sport, technické vybavení – v západní
ásti sídla Dob ejovice. Tato lokalita je napojena na navrženou
plochu RD.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.

VÝM RA
V HA

FUNK NÍ
VYUŽITÍ

0,98

A

1N

1,78

B

2N

1,82

A, C,D

1N, 5N, 3N

REGULACE
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7

8

9

10

11

12

13

Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo el.
vedení, OP OV a stávající lokální biokoridor vedoucí po jižním
okraji této lokality.
Bydlení v RD – v severozápadní ásti sídla Dob ejovice. Tato
lokalita navazuje na již navrženou zástavbu RD, kterou rozši uje
západním sm rem.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo el.
vedení.
Bydlení v RD – I. etapa – v severní ásti sídla Dob ejovice. Tato
lokalita navazuje na již navrženou zástavbu RD.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo
pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa.
Ob anské vybavení – ve východní ásti k. ú. Hosín, u sídla
Chý ava, kde vypl uje volný prostor mezi silnicemi a lesem.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice II/603 nebo III/1463.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo el.
vedení, OP vodovodu, OP pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa,
OP silnice II. a III. t ídy a OP telekomunika ního optického kabelu.
Ob anské vybavení – ve východní ásti k. ú. Hosín, u sídla
Chý ava je navržena zm na funk ního využití z plochy pro
podnikání na plochu ob anského vybavení.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice II/603 nebo III/1463.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo el.
vedení, OP vodovodu, OP silnice II. a III. t ídy a OP
telekomunika ního optického kabelu.
Plochy pr myslu a podnikání, plocha technického vybavení –
ve východní ásti k. ú. Hosín, u sídla Chý ava. Tato lokalita má
ímou vazbu na uvažovanou dálnici.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice I/3 a stávající místní
komunikace.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo
silnice I. t ídy a OP pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa.
Plocha pr myslu a podnikání – v jihovýchodní ásti k. ú.
Dob ejovice.
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice II/603.
Limity využití území – respektovat stávající ochranné pásmo el.
vedení, OP vodovodu, OP pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa,
OP silnice II. t ídy a OP telekomunika ního kabelu.
Bydlení v RD – II. etapa – v severní ásti sídla Hosín. Tato lokalita
navazuje na navrženou zástavbu RD ve II. etap , kterou rozši uje
západním sm rem.
Obsluha území – sjezdem ze silnice III/1461.
Limity využití území – respektovat OP silnice III. t ídy.

4,24

A

1N

0,90

A

1N

14,89

B

2N

13,64

B

2N

4,10

D

4N, 3N

11,49

D

4N

1,00

A

1N
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Tabulka .2. (p íloha k vyhlášce O územn plánovacích podkladech a územn plánovací dokumentaci)
PLOCHY ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ vymezené schváleným územním plánem obce v tší než 0,5 ha
Po adové íslo
Ozna ení - název plochy
Vým ra v ha
Druh funk ního
plochy
využití
1
1
5
6
7
8
9
10
11

ABCD-

e)

2
3
4
Bydlení v RD
0,98
A
Ob anské vybavení
1,78
B
Bydlení v RD, sport, technické vybavení
1,82
A, C,D
Bydlení v RD
4,24
A
Bydlení v RD
0,90
A
Ob anské vybavení
14,89
B
Ob anské vybavení
13,64
B
Plochy pr myslu a podnikání, plocha technického
4,10
D
vybavení
Plocha pr myslu a podnikání
11,49
12
D
Bydlení
v
RD
1,00
13
A
v dané ploše dle návrhu ÚPD p evažuje bydlení
v dané ploše dle návrhu ÚPD p evažuje ob anské vybavení (obchod a služby)
v dané ploše dle návrhu ÚPD p evažuje sport, rekreace
v dané ploše dle návrhu ÚPD p evažuje podnikání (zahrnuje nap . pr myslovou výrobu, technickou vybavenost apod.)

ZÁSADY USPO ÁDÁNÍ DOPRAVNÍHO, TECHNICKÉHO A
OB ANSKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
stává v platnosti p vodní zn ní kapitoly dle schváleného ÚPO Hosín.

DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Zm nou . 2 ÚPO Hosín nedojde ke zm
schváleného dopravního ešení. Lokalita . 11 ešená Zm nou . 2 se nachází
v blízkosti silnice I/3 a plánované D3, tyto trasy budou respektovány.
Napojení nových RD a podnikatelských objekt bude provedeno na stávající nebo nov budované místní komunikace.

ŽELEZNICE
Navržená lokalita . 4 zasahuje do ochranného pásma stávající železni ní trat . Pro zlepšení parametr železnice a její
modernizaci bude železni ní tra zdvoukolejn na, což p edstavuje sm rové a výškové úpravy hlavních dopravních kolejí.
Lokalita . 4 eší napojení OV navrženou kanalizací. P i k ížení a soub hu inženýrských sítí i vedení se železnicí je nutno
respektovat vyhlášku . 177/1995 Sb. – stavební a technický ád drah v platném zn ní. Veškerá stavební innost v ochranném
pásmu dráhy je možná jen se souhlasem speciálního stavebního ú adu, kterým je drážní ú ad.

DOPRAVA V KLIDU
U nov navrhovaných objekt vybavenosti podnikatelského charakteru je nutno, aby jejich majitelé i investo i zabezpe ili
pot ebný po et parkovacích stání pro své zákazníky a obchodní partnery na vlastních pozemcích a to p ímo jako sou ást
stavby t chto za ízení. Veškerá garážovací pot eba je situována na vlastních pozemcích obytných dom .

VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Zm nou . 2 ÚPO Hosín nedojde ke zm
schváleného vodohospodá ského ešení.
Lokalita . 5 (letišt ) bude napojena na stávající vodovod, lokality . 6 a 7 (Dob ejovice) budou napojeny na navržený
vodovod vedoucí podél místní komunikace, lokalita . 8 (Dob ejovice) bude napojena na stávající vodovod vedoucí podél
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místní komunikace, lokality . 9 a 10 (u Chý avy) budou napojeny na stávající vodovodní ad, v p ípad požadavku v tšího
odb ru bude napojení provedeno z procházejícího vodovodního adu DN 1000. Toto napojení musí být p edem
odsouhlaseno a projednáno. Lokality . 11 (u Chý avy) a 12 (k. ú. Dob ejovice) budou napojeny na navržený vodovod
kon ící u veterinárního asana ního ústavu, lokalita . 13 (Hosín) je napojena na stávající vodovod.
V ešeném území se nachází dálkový vodovodní ad Hosín – Chotý any s OP 10m od osy potrubí. Do st etu s tímto
vedením se dostanou plochy 9, 10 a 12. V OP nesmí být umis ovány stavby trvalého charakteru. Do asné stavby musí být
projednány s Vak J K, B.

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Zm nou . 2 ÚPO Hosín nedojde ke zm
schváleného vodohospodá ského ešení.
V území ešeném Zm nou . 2 je navržen kanaliza ní sb ra , který bude napojen na OV v . Bud jovicích - lokalita . 4.
Odpadní vody z lokality . 5 (letišt ) budou svedeny navrženou kanalizací do OV dle schváleného ÚPO.
Odpadní vody z lokalit . 6, 7 a 8 (Dob ejovice) budou napojeny na navrženou kanalizaci vedoucí podél místní komunikace.
Splaškové vody z lokalit . 9 a 10 budou prozatím svedeny do navrhované OV, dle schváleného ÚPO. Tato OV bude
ešena jako do asná, proto je v návrhu zm ny . 2 navržena nová trasa kanalizace, která bude odvád t splaškové vody do
nové OV v lokalit . 11.
Splaškové vody z lokality . 11 (u Chý avy) budou svedeny do navrhované OV v severní ásti této lokality. Tato OV
bude dimenzována kapacitn pro celou oblast.
Lokalita . 12 bude mít vlastní jímku na vyvážení.
Lokalita . 13 (Hosín) je napojena na kanalizaci vedoucí podél silnice III. t ídy.

ENERGETICKÉ EŠENÍ
ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Zm nou . 2 ÚPO Hosín nedojde ke zm
pro napojení navržených ploch.

koncepce zásobování el. energií z d vodu dostate né rezervy výkonu trafostanic

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Zm nou . 2 ÚPO Hosín nedojde ke zm
koncepce zásobování teplem. Doporu ujeme pro provozovatele n které
dostupné systémy, které spl ují ekologické limity. Budou podporovány netradi ní zdroje vytáp ní (spalování d evního
odpadu, tepelná erpadla v kombinaci s el. energií a kogenera ní jednotky atd.).

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 2 ÚPO Hosín nedojde ke zm
koncepce odpadového hospodá ství.
V území ešeném Zm nou . 2 je pouze dopln na plocha pro t íd ní domovního odpadu (lokalita . 2). Likvidace odpadu
bude i nadále zajiš ována svozem na ízenou skládku.
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f) VYMEZENÍ PLOCH P ÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK
NEROST A PLOCH PRO JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠT NÍ
Ložiska nerostných surovin a poddolovaná území
Ve Zm
. 2 ÚPO Hosín je respektován zákon „O ochran a využití nerostného bohatství“ (horní zákon). V území
ešeném Zm nou . 2 se plochy p ípustné pro dobývání ložisek a nerost ani poddolovaná území nevyskytují.

Radonová problematika
Orienta ní údaje z mapy radonového rizika 1: 200 000 jsou uvedeny v platném ÚPO.

g)

VYMEZENÍ MÍSTNÍHO ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ
STABILITY

Zm nou . 2 ÚPO Hosín nedojde ke zm
hodnocení krajinné ekologie již schváleného ÚPO.
Pouze po hranici jižní ásti lokality . 6 vede stávající lokální biokoridor, který nijak nezasahuje na území ešené zm nou
. 2. K žádným st et m s prvky ÚSES zm nou . 2 nedojde.

h)

VYMEZENÍ PLOCH VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ A
ASANA NÍCH ÚPRAV

Plochy pro ve ejn prosp šné stavby se ve zm

. 2 ÚPO Hosín nenachází.

ASANACE NEBO ASANA NÍ ÚPRAVY :
S asana ními zásahy není p i ešení Zm ny . 2 ÚPO Hosín uvažováno.

