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Zastupitelstvo obce Hosín, jako v cn a místn p íslušný správní orgán podle § 6 odst. (5) písm. c)
zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, v platném zn ní (dále jen „stavební
zákon“) a §§ 10, 11 a § 171 zákona .500/2004 Sb., správní ád, v platném zn ní (dále jen „správní
ád“), v souladu s § 84, odst. (2), zákona . 128/2000 Sb., o obcích (Obecní z ízení), v platném zn ní a
v souladu s § 43 odst. (4) stavebního zákona

vydává
po provedeném ízení podle §§ 50 až 53 odst. (2) ve vazb na § 55 odst. (2) a § 188 odst. (4)
stavebního zákona a ve vazb na §§ 171 až 174 správního ádu, podle § 54 stavebního zákona

ZM NU .4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSÍN
(dále jen „Zm na .4 ÚPO Hosín“)

FORMOU OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY,
schváleného usnesením Zastupitelstva obce Hosín . 5/2010 bodem 2, jehož závazná ást byla vydána
obecn závaznou vyhláškou dne 31.8.2010 s ú inností od 15.9.2010 ve zn ní jeho pozd jších zm n a
úprav, v rozsahu návrhové ásti dokumentace, upravené na základ výsledku projednání podle §§ 50
až 53 stavebního zákona ve vazb na § 55 odst. (2) a § 188 odst. (4) stavebního zákona a podle §§
171 až 174 správního ádu.

a)

ešené území zm ny . 4 ÚPO
Rozsah území ešeného Zm nou .4 ÚPO Hosín je dán velikostí 2 ešených lokalit s celkovou vým rou
2,97 ha.
Správní území celé obce Hosín tvo í dv katastrální území Hosín a Dob ejovice o celkové vým e
30,97 km2.

b) Vymezení zastav ného území
Zastav né území je vymezeno sou asn platnou územn plánovací dokumentací. Pro obec Hosín byl
v roce 2001 vypracován a schválen Územní plán obce Hosín, následn v roce 2004 zm na .1,
v r.2006 byla schválena zm na .2 a v r.2009 Zm na .3 ÚPO Hosín (Projektový ateliér AD s.r.o. – Ing.
arch. Jaroslav Dan k). Tyto dokumentace eší koncepci rozvoje obce. Hranice stávajících zastav ných
ploch nejsou touto zm nou dot eny; zastav né území se touto zm nou nov nevymezuje.

c) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
Základní koncepce rozvoje území obce z stává zachována podle schváleného ÚPO.
OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
Ve zm
jsou pln respektovány hodnoty území, jejich ochrana i rozvoj dle schválené ÚPD. V p ípad
zamýšlené stavební nebo jiné obdobné innosti je nezbytné postupovat v souladu se zákonem o státní
památkové pé i v platném zn ní.
Vlivem navrhovaných zm n nebudou nijak narušeny podmínky ochrany p írodních, civiliza ních
a kulturních hodnot území. Civiliza ní hodnoty v ešeném území zm ny . 4 budou posíleny návrhem
ploch pro funkci bydlení, výroby a skladování a s tím souvisejícím rozvojem technické infrastruktury.
Ochrana p írodních hodnot je zajišt na ešením odkanalizování ploch ešeného území zm ny . 4, dále
jsou respektovány zásady ochrany zem
lského p dního fondu (dále jen ZPF).
Zm nou . 4 ÚPO Hosín nedojde ke zm
hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚPD. ást
ešeného území lokality . 1 zasahuje do p vodn navrženého lokálního biokoridoru. Tento navržený
biokoridor je v návrhu posunut východním sm rem za navrženou hranici plochy výroby a skladování.
V souvislosti s návrhem Zm ny . 4 Hosín se nenavrhují žádné nové prvky územního systému
ekologické stability krajiny.
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V ešeném území zm ny . 4 nejsou evidovány žádné nemovité kulturní památky zapsané v úst edním
seznamu a ešením zm ny . 4 nedojde ani k negativnímu ovlivn ní nemovitých kulturních památek, ani
kulturních hodnot v navazujícím území.
EHLED LOKALIT EŠENÝCH ZM NOU . 4 ÚPO HOSÍN
Po adové
Ozna ení jednotlivých lokalit
íslo
1
Návrh plochy výroby a skladování – ve východní ásti sídla Hosín, k.ú. Hosín
Návrh plochy bydlení – v jihozápadní ásti sídla Dob ejovice, k.ú. Dob ejovice u
2
Hosína

d) Urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby
a systému zelen
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Nezm

na oproti schválenému ÚPO.

ZASTAVITELNÉ PLOCHY
íslo
Charakteristika jednotlivých lokalit
plochy
Návrh plochy výroby a skladování – ve východní ásti sídla Hosín, k.ú. Hosín.
VS 1
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Návrh plochy bydlení – v jihozápadní ásti sídla Dob ejovice, k.ú. Dob ejovice u
B2
Hosína. Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Zm nou . 4 ÚPO Hosín nedojde k zásahu do systému sídelní zelen . Sou asný podíl zelen v sídle
stane zachován.

e) Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
Koncepce dopravní infrastruktury se zm nou . 4 nem ní.
Doprava v klidu
Na plochách ešených zm nou musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu
pokrytu na vlastním pozemku, a to již p ímo jako sou ást stavby.
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
Vodohospodá ské ešení
Lokalita . 1 – srážkové vody budou ešeny na pozemku stavebníka.
Lokalita . 2 – p ed zahájením výstavby jednotlivých RD budou vybudovány vodohospodá ské sít ,
tj. vodovod pro ve ejnou pot ebu a kanalizace napojená do OV.
Deš ové vody budou ešeny odd len , p ednostn zasakováním na pozemcích jednotlivých stavebník
nebo akumulací srážkových vod pro další využití.
Energetické ešení
Zm nou . 4 ÚPO Hosín nedojde ke zm

koncepce zásobování el. energií.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Zm nou . 4 ÚPO Hosín nedojde ke zm

koncepce zásobování plynem.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Zm nou . 4 ÚPO Hosín nedojde ke zm

koncepce zásobování teplem.

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Zm nou . 4 ÚPO Hosín není vymezena plocha ob anského vybavení.
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KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Zm nou . 4 ÚPO Hosín nejsou vymezeny plochy ve ejných prostranství.
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 4 ÚPO Hosín nedojde ke zm

koncepce odpadového hospodá ství.

CIVILNÍ OCHRANA
ešení požadavk civilní ochrany se Zm nou . 4 ÚPO Hosín nem ní – z stává v platnosti ešení dle
schváleného ÚPO

f)

Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek pro
zm ny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
ochrana p ed povodn mi
NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES
Zm nou . 4 ÚPO Hosín nedojde ke zm

hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚPD.

ást ešeného území lokality .1 zasahuje do p vodn navrženého lokálního biokoridoru. Tento
navržený biokoridor je v návrhu posunut východním sm rem za navrženou hranici plochy výroby
a skladování. Pro zfunk
ní biokoridoru a odclon ní FVE bude biokoridor vedoucí polem osazen
místn p vodními druhy ke a strom .
V souvislosti s návrhem Zm ny
ekologické stability krajiny.

.4 Hosín se nenavrhují žádné nové prvky územního systému

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
Záplavové území
Území ešené Zm nou . 4 ÚPO Hosín není dot eno záplavovým územím.
Protipovod ové opat ení
V souvislosti s návrhem Zm ny . 4 ÚPO Hosín se nenavrhují žádná protipovod ová opat ení.
Protierozní opat ení
V souvislosti s návrhem Zm ny . 4 ÚPO Hosín se nenavrhují žádná protierozní opat ení.
VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Zm na . 4 ÚPO Hosín nevymezuje plochu pro rekreaci.
VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
V území ešeném Zm nou . 4 ÚPO Hosín nejsou vymezeny žádné plochy ur ené pro dobývání ložisek
nerostných surovin.

g) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením
evažujícího ú elu využití
V grafické ásti z Hlavního a Koordina ního výkresu v m ítku 1 : 5 000 je patrné len ní území
ešeného Zm nou . 4 ÚPO Hosín do ploch s rozdílným zp sobem využití. Funk ní plochy jsou
ozna eny barvou up es ující zp sob využití.
Plochy bydlení - návrh
B2
ípustné využití
Plochy bydlení zahrnují pozemky rodinných dom , pozemky související dopravní a technické
infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství. V plochách pro bydlení jsou zahrnuty pozemky
souvisejícího ob anského vybavení s výjimkou pozemk pro budovy obchodního prodeje o vým e
tší než 500m2. Sou ástí ploch bydlení jsou pozemky dalších staveb a za ízení, které nesnižují
kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slu itelné s bydlením a slouží zejména
obyvatel m v takto vymezené ploše.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí,
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odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení,
za ízení dopravních služeb a autobazary. Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt
sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.).
Vymezení zastavitelných ploch
k.ú. Dob ejovice u Hosína:
B 2 - Plocha bydlení – v jihozápadní ásti sídla Dob ejovice, k.ú. Dob ejovice u Hosína.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami

maximáln 25%

Zastav nost celková

maximáln 35%
minimáln 800 m2

Velikost stavebních parcel
Výškové regulativy

1 nadzemní podlaží
+ podkroví
maximáln 9,5m

Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech
Prostorové regulativy
St echa - typ

sedlová, polovalbová, valbová
30° - 38°

St echa - sklon
Plochy výroby a skladování – návrh

VS 1

ípustné využití
Jsou to plochy ur ené pro umis ování staveb a za ízení fotovoltaické elektrárny bezprost edn
související s danou funkcí a obsluhy území (solární fotovoltaické panely, atd.). Umis ovat parkovací
a odstavná stání. U plochy pro FVE budou nainstalovány FVE panely s antireflexní úpravou.
Nep ípustné využití
Jiné než hlavní a p ípustné využití území je nep ípustné.
Vymezení zastavitelných ploch
k.ú. Hosín:
VS 1 – Plocha výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna – ve východní ásti sídla Hosín, k.ú.
Hosín.
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.
Plochy smíšené nezastav ného území – stav

SN

ípustné využití
Plochy využívané p evážn k zem
lským ú el m, p ispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy
v území. Plochy smíšené nezastav ného území zahrnují pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa,
pozemky zem
lského p dního fondu, p ípadn pozemky vodních ploch a koryt vodních tok bez
rozlišení p evažujícího zp sobu využití. Do plochy smíšené nezastav ného území jsou zahrnuty i
pozemky p irozených a p írod blízkých ekosystém a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury.
Na plochách za azených mezi prvky ÚSES je p ípustné sou asné využití a využití, které zajiš uje
vysoké zastoupení druh organism a p irozenou skladbu bioty, odpovídající trvalým stanovištním
podmínkám p i b žném extensivním zem
lském nebo lesnickém hospoda ení, jiné jen pokud
nezhorší ekologickou stabilitu. P itom nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití a p írodní
funkce sou asných funk ních biokoridor .
Na plochách neza azených mezi prvky ÚSES je navíc p ípustné umis ovat stavby pro zabezpe ení
zem
lské innosti (seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny,
silážní jámy atd.), p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn zkolaudované plochy)
stávajících trvalých staveb, z izování vodních nádrží, ostatní dopravní a technickou infrastrukturu.
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Realizace komunitního kompostování, polních hnojiš apod. za podmínky spln ní zákonných
podmínek.
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy) za
spln ní všech zákonných podmínek. Doporu ená je výsadba alejí a ochranné zelen . Lze povolovat
lesnické, myslivecké a rybníká ské innosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybník ).
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability
daného území za azeného do ÚSES a dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru,
jakékoliv zm ny funk ního využití, které by znemožnily nebo ohrozily založení chyb jících ástí
biokoridor , odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin apod., mimo inností podmín ných. Pro
jakékoliv stavby mimo hlavní funkce a p ípustné je toto území nezastavitelné (nap íklad sklady, chaty,
chalupy).
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY
Navrhované funk ní využití ploch dot ených p edpokládanou zvýšenou hygienickou zát ží (nap .
hlukem, prachem) uvnit hlukových isofon apod. m že být realizováno teprve po provedení takových
opat ení, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zát ž a všechny zjišt né
negativní vlivy.
Dopravní za ízení
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá
funk ní využití na vlastním pozemku, a to již jako sou ást stavby.
Území s možnými archeologickými nálezy ( ešené území)
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení ran prav kého a st edov kého osídlení. V p ípad
výstavby je nutné zajistit provedení záchranného archeologického pr zkumu.

h) Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb a
opat ení k zajišt ní obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
Ve Zm
. 4 ÚPO Hosín nejsou vymezeny žádné ve ejn prosp šné stavby, ve ejn prosp šná
opat ení, stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro asanaci, pro které
lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit.

i)

Vymezení dalších ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení,
pro které lze uplatnit p edkupní právo
Ve Zm
. 4 ÚPO Hosín nejsou vymezeny žádné další plochy ve ejn prosp šných staveb a ve ejn
prosp šných opat ení, pro které lze uplatnit pouze p edkupní právo.

j)

Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní
studií nebo regula ním plánem podmínkou pro rozhodování
Zm nou .4 ÚPO Hosín se nevymezuje plocha, ve které musí být prov eno její využití územní studií
nebo regula ním plánem.

k) Údaje o po tu list Zm ny .4 ÚPO Hosín a po tu výkres grafické ásti
Výroková ást dokumentace Zm ny .4 ÚPO Hosín obsahuje v originálním vyhotovení výrokové ásti 8
list A4 textové ásti a strany 2 až 7 tohoto opat ení obecné povahy.
Grafická výroková ást Zm ny .4 ÚPO Hosín je nedílnou sou ástí tohoto opat ení obecné povahy jako
íloha . 1 a obsahuje celkem 2 výkresy.
SEZNAM P ÍLOH - VÝROKOVÁ ÁST:
1. Výkres základního len ní území
2. Hlavní výkres

1: 10 000
1 : 10 000
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l)

D sledky na jednotlivé složky ÚPO
1. TEXTOVÁ

ÁST: beze zm n.

2. OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA: Do obecn závazné vyhlášky obce o schválení ÚPO se vkládá:
„Tato obecn závazná vyhláška se m ní v rozsahu ešeného území Zm ny .4 ÚPO Hosín v lokalit .1
a 2 opat ením obecné povahy, kterým byla dne 31.8.2010 usnesením Zastupitelstva obce Hosín .
usnesení 5/2010 bodem 2 vydána zm na .4 ÚPO.“
3. GRAFICKÁ ÁST: Zm na .4 ÚPO má dopad do hlavního výkresu.

8/13

OD VODN NÍ ZM NY .4 ÚPO HOSÍN
a) Proces po ízení Zm ny .4 ÚPO Hosín
ešené území Zm ny .4 ÚPO Hosín je vymezeno v grafické ásti této územn plánovací
dokumentace. P edkládaný návrh Zm ny .4 ÚPO Hosín je výsledkem procesu projednávání
s Krajským ú adem – Jiho eský kraj, dot enými orgány, obcí, pro kterou se tato zm na po izovala,
sousedními obcemi, ve ejností, správci sítí a ostatními p íslušnými orgány a organizacemi, kterých se
ešení Zm ny .4 ÚPO Hosín dotýká. Reaguje tedy na stanoviska, p ipomínky a námitky z procesu
projednávání.
1. O po ízení Zm ny .4 ÚPO Hosín rozhodlo Zastupitelstvo obce Hosín svým usnesením .4/2009 ze
dne 5.8.2009.
Na základ projednání návrhu zadání bylo posouzeno, že zm na .4 nebude mít variantní ešení
a nikdo z dot ených orgán nevznesl požadavek na zpracování konceptu. Z tohoto d vodu bylo
slou eno zpracování konceptu a návrhu zm ny .4 ÚPO Hosín a byl zpracován rovnou návrh.
2. Toto zadání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hosín dne 9.12.2009.
3. Projektantem Zm ny .4 ÚPO Hosín je Projektový ateliér AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Dan k,
autorizovaný architekt, . autorizace 0279.
4. Spole né jednání o návrhu Zm ny .4 ÚPO Hosín, zpracovaném podle nového stavebního zákona
a vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci
a zp sobu evidence územn plánovací innosti (dále jen „vyhláška . 500/2006 Sb.“), prob hlo dne
15.2.2010. Na základ došlých stanovisek a vyjád ení bylo vypracováno jejich vyhodnocení, které
bylo spole
s návrhem p edáno k posouzení Krajskému ú adu – Jiho eský kraj. Posouzení bylo
krajským ú adem vydáno dne 14.5.2010 .j. KUJCK 16409/2010 OREG/2, ve kterém konstatoval, že
lze zahájit ízení o vydání této územn plánovací dokumentace.
5. Oznámení o zahájení ízení o Zm
.4 ÚPO Hosín podle § 52 ve vazb na § 55 odst. (2) a § 188
odst. (4) stavebního zákona a §§ 171 až 174 správního ádu bylo u in no ve ejnou vyhláškou ze
dne 3.4.2010. Tato ve ejná vyhláška byla zve ejn na na ú ední desce obce Hosín po dobu min. 45
(od 4.6.2010 do 20.7.2010). Ve ejné projednání prob hlo dne 20.7.2010. Na ve ejném projednání
nebyly vzneseny žádné námitky ani p ipomínky.

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztah
SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE (dále jen „PÚR“)
Návrh zm ny .4 územního plánu obce Hosín není v rozporu s Politikou územního rozvoje R 2008.
ešené území leží uvnit OB 10, kterou respektuje, uvnit transevropského multimodálního koridoru M1
tvo eného zde koridorem konven ní železnice AGC a AGTC C-E 551 a koridorem vodní dopravy VD5
(byly up esn ny v návrhu Zásad územního rozvoje Jiho eského kraje), které respektuje. ešené území
se nedotýká, rozvojové osy OS6, specifické oblasti SOB01 Šumava, ani jiných zám
v oblasti
technické a dopravní infrastruktury.
SOULAD S ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Pro návrh zm ny . 4 územního plánu obce Hosín není v sou asné dob platná územn plánovací
dokumentace vydaná (schválená) krajem, ÚPVÚC eskobud jovická sídelní regionální aglomerace
pozbyla v souladu s § 187 odst. (1) k 1. 1. 2010 platnosti.
ešené území Zm ny . 4 ÚPO Hosín rovn ž spadá do rozpracovaného ZÚR Jiho eského kraje.
KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH
Z hlediska širších územních vztah p edm tná zm na nekoliduje s územn plánovací dokumentací
sousedících obcí. P edm tné lokality této zm ny nemají vazby na správní území sousedních obcí.
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V pr
hu projednávání zm ny . 4 ÚPO Hosín neuplatnily sousedící obce žádné požadavky na obsah
dokumentace.

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastav ného území
Zm na .4 ÚPO Hosín vymezuje nová zastavitelná území, která jsou v souladu s cíli a úkoly územního
plánování obsaženými v §§ 18 a 19 stavebního zákona a sou asn i v souladu s požadavky na ochranu
hodnot v území.

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích
edpis
Návrh Zm ny .4 ÚPO Hosín byl projednán v souladu s p íslušnými ustanoveními stavebního zákona
(§ 22, §§ 50 až 53, § 55 a § 188 odst. (4)) a s §§ 171 až 174 správního ádu. Obsah dokumentace je
v souladu s § 13 a p ílohou . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb.
Zm na .4 ÚPO Hosín se stane registrovanou sou ástí ÚPO jako samostatná p íloha a bude uložena
spole
s ÚPO.

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních p edpis
a se stanovisky
dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis , pop ípad s výsledkem
ešení rozpor
Zm na .4 ÚPO Hosín je zpracována v souladu s požadavky zvláštních p edpis . K návrhu Zm ny .4
ÚPO Hosín byla v rámci spole ného jednání uplatn na stanoviska, tj. dot ené orgány vyjád ily souhlas
bez požadavk . Zárove nevznikly žádné rozpory.

f)

Vyhodnocení spln ní zadání
Návrh Zm ny .4 ÚPO Hosín je zpracován v souladu s požadavky schváleného zadání. Byla upravena
pouze velikost lokality .1 z d vodu zp esn ní ešeného území.
Zm na .4 ÚPO Hosín spl uje požadavky dané zadáním a jeho obsah je v souladu s novým stavebním
zákonem a vyhláškou . 500/2006 Sb.

Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení
Navrhovaná zm na nem ní koncepci p vodního územního plánu, pouze dopl uje schválený ÚPO.
Navrhované ešení vychází z požadavk po izovatele a výsledk ve ejnoprávního projednání Zadání,
kde byly specifikovány podmínky pro provedení p íslušných zm n.
Navržené ešení p isp je k realizaci požadavk obyvatel obce na rozvoj území.
Zm nou . 4 ÚPO Hosín je umožn n rozvoj bydlení a výroby a skladování (fotovoltaická elektrárna).
Lokality ešené Zm nou . 4 ÚPO Hosín navazují na zastav né území. Jednotlivé lokality jsou
ozna eny íslem plochy, viz. kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch... (textová ást návrhu
územního plánu) a takto jsou zakresleny v grafické ásti.
Lokalita .1 – Plocha výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna – ve východní ásti sídla Hosín, k.ú.
Hosín.
Lokalita . 2 – Plocha bydlení – v jihozápadní ásti sídla Dob ejovice, k.ú. Dob ejovice u Hosína.
V zadání nebyl dán požadavek na zpracování variantního ešení.
Zd vodn ní dopravní a technické inrastruktury
Dopravní infrastruktura - návrh Zm ny .4 nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury. P ístup
k navrženým plochám bude zajišt n z místních komunikací.
Vodohospodá ského ešení - lokalita . 1 – srážkové vody budou ešeny na pozemku stavebníka,
lokalita . 2 – p ed zahájením výstavby jednotlivých RD budou vybudovány vodohospodá ské sít , tj.
vodovod pro ve ejnou pot ebu a kanalizace napojená do OV. Deš ové vody budou ešeny odd len ,
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ednostn zasakováním na pozemcích jednotlivých stavebník nebo akumulací srážkových vod pro
další využití.
Zásobování el. energií - Zm nou . 4 ÚPO Hosín nedojde ke zm

koncepce zásobování el. energií.

Zásobování plynem - Zm nou . 4 ÚPO Hosín nedojde ke zm

koncepce zásobování plynem.

Zásobování teplem - Zm nou . 4 ÚPO Hosín nedojde ke zm

koncepce zásobování teplem.

ZD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
Ve Zm
. 4 ÚPO Hosín nejsou vymezeny žádné ve ejn prosp šné stavby, opat ení a asanace.
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 4 ÚPO Hosín nedojde ke zm

koncepce odpadového hospodá ství.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Zm na . 4 ÚPO Hosín nevymezuje plochy pro dobývání nerost .
RADONOVÁ PROBLEMATIKA
Orienta ní údaje z mapy radonového rizika 1: 200 000 jsou uvedeny v platném ÚPO.
VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Maximální hranice negativního vlivu prost edí zem
lské výroby
Do území ešeného zm nou . 4 zasahuje maximální hranice negativního vlivu prost edí zem
lské
výroby – lokalita . 1.
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU PROST EDÍ A OP LETIŠT
Do území ešeného zm nou . 4 zasahují hranice negativního vlivu z provozu letišt – lokalita . 1.
OCHRANNÉ PÁSMO VN
Do území ešeného zm nou .4 zasahuje ochranné pásmo VN – lokalita . 1.
OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE
Do území ešeného zm nou .4 zasahuje ochranné pásmo silnice – lokalita . 1.
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE 2. STUPN
Do území ešeného zm nou . 4 zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupn Opatovice a
Úsilné – lokalita . 1.
ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY
Dané území je považováno za území s archeologickými nálezy dle § 22 zák. 20/87Sb.
Stanovisko k vyhodnocení vliv na životní prost edí nebylo dot eným orgánem ŽP uplatn no, proto není
vyhodnoceno.

g) Vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území a sd lení, jak bylo zohledn no
stanovisko k vyhodnocení vliv na životní prost edí
V zadání Zm ny .4 ÚPO Hosín nebylo požadováno vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj. S ohledem
na velikost ešeného území a stanovené funk ní využití pro bydlení v území, které navazují na již
stávající zástavbu se shodnou formou bydlení lze konstatovat, že p ijaté ešení nemá zásadní negativní
vliv na trvale udržitelný rozvoj, nep edpokládá narušení soudržnosti spole enství obyvatel v navazujícím
území a nemá vliv na hospodá ský rozvoj.
Ze souhrnného stanoviska odboru životního prost edí, zem
lství a lesnictví Krajského ú adu –
Jiho eský kraj k návrhu zadání j.: KUJCK 34712/2009/OZZL/2/Sf ze dne 30.11.2009, vyplývá:
Z hlediska zák. . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, po posouzení p edložených podklad a
na základ dostupných informací vydává stanovisko, že uvedená ÚPD nebude mít vliv na žádnou
z lokalit, které jsou sou ástí navržené soustavy území evropsky významných lokalit ani pta ích
oblastí na území ve správní p sobnosti krajského ú adu.
Z hlediska zák. . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na ŽP, ve zn ní zák. . 93/2004 Sb., bylo
sd leno , že uvedená ÚPD eší plochu pro bydlení a FVE, nestanoví tím rámec pro umíst ní
zám ru uvedeného v p íloze .1 tohoto zákona, nejedná se o koncepci podle § 10a zákona a
z tohoto d vodu nepodléhá zákonu.
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
S ohledem na rozsah, funkci i lokalizaci navrhovaných zm n není návrh v rozporu se zásadami
udržitelného rozvoje území, ani nemá negativní dopad na životní prost edí a zajišt ní zdravých
životních podmínek. Zpracovaný návrh Zm ny . 4 ÚPO Hosín respektuje požadavky zákona .
114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis o ochran p írody a krajiny, zejména pak prvky
nadregionálního a regionálního ÚSES i lokálního systému ekologické stability krajiny. Udržitelný rozvoj
území „spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé p írodní prost edí, pro hospodá ský rozvoj
a pro soudržnost spole enství obyvatel území.“
V území ešeném Zm nou . 4 ÚPO Hosín se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky, ochrana
kulturních hodnot území i p ípadných archeologických nález bude ešena v podmínkách pro vlastní
provád ní staveb i jiných inností v souladu s p íslušnými ustanoveními § 21-24 zákona . 20/1987
Sb., o státní památkové pé i v platném zn ní.

h) Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem
dní fond a na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa

lský

Zp sob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické ásti dokumentace.
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené návrhem Zm ny . 4 ÚPO Hosín, zabírající
zem
lskou p du. Ozna eny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur
v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa.
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
lské p dy. P íklad kódu BPEJ : 5.29.11 (5- klimatický region, 29- hlavní
dní jednotka, charakterizovaná p dním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí v etn charakteru
skeletovitosti, hloubky p dního profilu a vláhového režimu v p
, 11 - íselná kombinace skeletovitosti,
hloubky a expozice p dy).
dní jednotky v ešeném území
Luvizem modální, hn dozem luvické v etn slab oglejených na sprašových hlínách
HPJ 14
(prachovicích) nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou p ím sí,
st edn t žké s t žkou spodinou, s p íznivými vláhovými pom ry
Kambizem modální eubazické až mezobazické v etn slab oglejených variet, na rulách,
HPJ 29
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,
evážn v plochách rovinných nebo jen mírn sklonitých, které je možno odejmout ze zem
lského
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
dy vysoce chrán né, jen podmín
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmín
zastavitelné.
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Tabulkové vyhodnocení jednotlivých lokalit – Zm na .4 ÚPO Hosín

ÍSLA
LOKALI
T

VS 1
B2

NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ

Plochy výroby a skladování fotovoltaická elektrárna
Plochy bydlení
Celkem

VÝM RA
LOKALITY V
HA
CELKEM

VÝM RA ZEM. P DY V
LOKALIT PODLE KULTURY
VÝM RA
MIMO
NEZEM.
SOU AS.
DRUH POZEMKU
PLOCH
ZASTAV.
ÚZEMÍ

2,83

Orná p da

2,83

-

0,14
2,97

Orná p da
-

0,14
2,97

-

BPEJ

ÍDA
OCHRA
NY ZPF

VÝM R
A DLE
BPEJ

5.14.00
5.29.01
5.29.11
-

I.
II.
II.
-

2,40
0,43
0,14
2,97

Zábory p dy podle t íd ochrany celkem
ÍDA OCHRANY

ZÁBOR ZPF V HA

ZÁBOR ZPF V %

I.

2,40

76,8

II.

0,57

23,2

CELKEM

2,97

100

Nezem

lská p da

0

ZÁBORY P DY PRO FUNK NÍ VYUŽITÍ CELKEM
FUNK NÍ VYUŽITÍ

ZÁBOR ZPF CELKEM V HA

ZÁBOR ZPF V %

Plochy výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna

2,83

95,3

Plochy bydlení

0,14

4,7

Celkem

2,97

100

13
ZD VODN NÍ
Lokalita íslo VS 1: Plocha výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna – ve východní ásti sídla
Hosín, k.ú. Hosín. Lokalita navazuje na zastav né území. Lokalita je za azena do
I. a II. t ídy ochrany, má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.
Lokalita íslo B 2:

Plocha bydlení – v jihozápadní ásti sídla Dob ejovice, k.ú. Dob ejovice u Hosína.
Lokalita navazuje na zastav né území. Lokalita je za azena do II. t ídy ochrany,
má dobrou vazbu na dopravní a technickou infrastrukturu.

ZÁV R
V návrhu byly respektovány zásady ochrany zem
lského p dního fondu. V p ípadech, kdy došlo
k nezbytnému odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem.
POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
V návrhu Zm ny . 4 ÚPO Hosín není uvažováno se stavbami, které zasahují do OP PUPFL.

i)

Rozhodnutí o námitce, v etn od vodn ní rozhodnutí o námitce
Žádné námitky k návrhu nebyly vzneseny.

j)

Vyhodnocení p ipomínek
Žádné p ipomínky k návrhu nebyly vzneseny.

k) Úprava dokumentace na základ uplatn ných námitek a p ipomínek
Zm na .4 ÚPO Hosín bude vypracována v istopisech v originálním vyhotovení ve 4 paré.

l)

Údaje o po tu list od vodn ní Zm ny .3 ÚPO Hosín a po tu výkres grafické
ásti od vodn ní
Dokumentace od vodn ní Zm ny .4 ÚPO Hosín obsahuje v originálním vyhotovení 7 list textové ásti
(a strany 8 až 13 tohoto Opat ení obecné povahy).
Grafická ást od vodn ní Zm ny .4 ÚPO Hosín je nedílnou sou ástí tohoto opat ení obecné povahy
jako p íloha . 2 a obsahuje celkem 3 výkresy.
SEZNAM P
4.
5.
6.
7.

ÍLOH - OD VODN NÍ:
Koordina ní výkres
Detail koordina ního výkresu
Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu
Výkres širších vztah

1 : 10 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 50 000

POU ENÍ :
Proti tomuto Opat ení obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního ádu podat opravný
prost edek.

UPOZORN NÍ:
Zm na .4 ÚPO Hosín je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona uložena na Obecním ú adu
Hosín, v etn doklad o jeho po izování; opat ená záznamem o ú innosti je poskytnuta stavebnímu
adu a odboru územního plánování a architektury Magistrátu m sta eské Bud jovice, Krajskému
adu – Jiho eský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního ádu a investic.
Údaje o vydané Zm
.4 ÚPO Hosín a místech, kde je do této územn plánovací dokumentace a její
dokladové ásti možné nahlédnout, jsou v souladu s § 165 odst. (2) stavebního zákona uve ejn ny na
www stránkách obce Hosín : http://www.hosin.cz/.
………………………………………
Josef Matouš
starosta obce

………………………………………
Miroslav Louženský
místostarosta obce
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