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Zastupitelstvo obce Hosín p íslušné podle ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) zákona .183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu, ve zn ní novely .350 zákona .350 ze dne 19. zá í 2012,, za použití ustanovení § 43 odst.
4. a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13, § 16 a p ílohy . 7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územn analytických
podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti (dále jen „vyhláška
500/2006 Sb.“), § 171 a následující zákona .500/2004 Sb., správní ád, v platném zn ní (dále jen „správní ád“), ve
spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, ve zn ní pozd jších p edpis

VYDÁVÁ
ZM NU . 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSÍN
(dále jen „Zm na .5 ÚPO Hosín“) formou opat ení obecné povahy
schváleného usnesením Zastupitelstva obce Hosín ze dne 22.4.2014 jehož závazná ást byla vydána obecn závaznou
vyhláškou dne 29.4.2014 s ú inností od 13.5.2014 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, kdy rozsah m ných ástí územního plánu,
ve kterých je zm na vydávána podle § 16 vyhlášky 500/2006 Sb., je roven ešenému území zm ny vyzna enému
v grafické a textové ásti v rozsahu 5 ešených bod ve správním území obce.
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EŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
a)

vymezení zastav ného území

Zastav né území je vymezeno sou asn platnou územn plánovací dokumentací. Zm nou . 5 ÚPO Hosín se zastav né
území rozši uje v lokalit . 2 (k.ú. Dob ejovice u Hosína) kde se jedná o dopln ní zastav ného území plochy technické
infrastruktury ( OV).

b)

základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
Základní koncepce rozvoje území obce z stává zachována podle schváleného ÚPO, je dopln na o nové rozvojové
plochy.
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 . 5 budou posíleny návrhem ploch pro rozvoj bydlení, ob anské
vybavenosti, smíšené výrobní a s tím souvisejícím rozvojem technické infrastruktury.
Ochrana p írodních hodnot je zajišt na ešením odkanalizování ploch ešeného území zm ny . 5, dále jsou
respektovány zásady ochrany zem lského p dního fondu (dále jen ZPF).
S návrhem Zm ny . 5 ÚPO Hosín se nenavrhují žádné nové prvky územního systému ekologické stability krajiny.
V ešeném území Zm ny . 5 ÚPO Hosín nejsou evidovány žádné nemovité kulturní památky zapsané v úst edním
seznamu a ešením nedojde ani k negativnímu ovlivn ní nemovitých kulturních památek, ani kulturních hodnot
v navazujícím území.
V území ešeném Zm nou . 5 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.
EHLED LOKALIT EŠENÝCH ZM NOU . 5 ÚPO HOSÍN
Po adové íslo
Ozna ení jednotlivých lokalit
1
Návrh plochy smíšené výrobní - na jihovýchodním okraji správního území obce Hosín, k. ú. Hosín.
Návrh plochy ob anského vybavení a stávající plocha technické infrastruktury ( OV) - na
2
západním okraji sídla Dob ejovice, k. ú. Dob ejovice u Hosína.
Návrh plochy bydlení a plochy ve ejných prostranství - na jihovýchodním okraji sídla Hosín, k. ú.
3
Hosín.
4
Návrh plochy smíšené výrobní - severovýchodn od sídla Hosín, k. ú. Hosín.
5
Návrh plochy ob anského vybavení - severovýchodn od sídla Hosín, k. ú. Hosín.

c)

urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému
sídelní zelen

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Nezm

na oproti schválenému ÚPO.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy je nutné ešit výjimku z t chto OP v navazujících ízeních.
Ozna ení plochy Charakteristika plochy
Návrh plochy smíšené výrobní - na jihovýchodním okraji správního území obce Hosín navazující
na zastavitelné plochy s p edchozí ÚPD.
Obsluha území - sjezdem ze stávající silnice II. t .
Limity využití území - ochranné pásmo silnice II. t ídy, respektovat zvýšenou hygienickou zát ž
SV 1
hluku (viz Podmínky pro využití ploch - výstupní limity), ochranné pásmo vodního zdroje II.
stupn , OP letišt (OP s výškovým omezením, OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a
VVN, OP proti nebezpe ným a klamavým sv tl m, OP vzletových a p ibližovacích prostor ),
území s archeologickými nálezy, ochranná zóna nadregionálního biokoridoru a meliora ní plochy.
Návrh plochy ob anského vybavení - na západním okraji sídla Dob ejovice navazující na
zastav né území.
OV 2
Obsluha území - sjezdy z místní komunikace.
Limity využití území - el. vedení VN 22 kV v etn ochranného pásma a kanaliza ní ad.
B 3 + VP 3
Návrh plochy bydlení + ve ejných prostranství na jihovýchodním okraji sídla Hosín navazující
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Ozna ení plochy Charakteristika plochy
na zastav né území.
Obsluha území - sjezdem ze stávající silnice III. t ídy.
Limity využití území - vzdálenost 50 m od okraje lesa (Podmínky pro umis ování staveb do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz Podmínky pro využití ploch - výstupní limity), ochranné
pásmo silnice III. t ídy, zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz Podmínky pro využití ploch výstupní limity), ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , OP letišt (OP s výškovým
omezením, OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN, OP proti nebezpe ným a
klamavým sv tl m, OP vzletových a p ibližovacích prostor ), osa vzletových a p ibližovacích
prostor , lokální biokoridor nefunk ní, kanaliza ní ad, erpací stanice a ochranné pásmo h bitova.
Návrh plochy smíšené výrobní - severovýchodn od sídla Hosín navazující na zastav né území.
Obsluha území - sjezdem ze stávající silnice III. t ídy.
Limity využití území - vzdálenost 50 m od okraje lesa(Podmínky pro umis ování staveb do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz Podmínky pro využití ploch - výstupní limity), ochranné
SV 4
pásmo silnice III. t ídy, respektovat zvýšenou hygienickou zát ž hluku (viz Podmínky pro využití
ploch - výstupní limity), kanaliza ní ad, OP letišt (OP s výškovým omezením, OP s omezením
staveb vzdušných vedení VN a VVN, OP proti nebezpe ným a klamavým sv tl m, OP vzletových
a p ibližovacích prostor ).
Návrh plochy ob anského vybavení - severovýchodn od sídla Hosín navazující na zastav né
území.
Obsluha území - z navazujícího zastav ného území.
Limity využití území - el. vedení VN 22 kV v etn ochranného pásma, vzdálenost 50 m od
OV 5
okraje lesa (Podmínky pro umis ování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa viz Podmínky
pro využití ploch - výstupní limity), lokální biokoridor nefunk ní, lokální biokoridor funk ní,
komunika ní vedení, radioreléová trasa, OP letišt (OP s výškovým omezením, OP s omezením
staveb vzdušných vedení VN a VVN, OP proti nebezpe ným a klamavým sv tl m, OP vzletových
a p ibližovacích prostor , OP provozních ploch).

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Zm nou . 5 ÚPO Hosín nedojde k zásahu do systému sídelní zelen . Sou asný podíl zelen v sídle z stane zachován.
Zm na . 5 ÚPO Hosín vymezuje novou sídelní zele v navržené ploše ve ejných prostranství. Tato plocha byla
vymezena sou asn jako izola ní zele .

d)

koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
Zm na . 5 ÚPO Hosín nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury.
Napojení nov navržených lokalit na silni ní sí je navrženo ešeno p ipojením na komunikace nižších t íd zejména
pak lok. SV 1 bude p ipojena na stávající silnici II/603. Pokud bude v ešených lokalitách umis ováno více staveb, musí
být v následujících ízeních navrženo ešení využívající jeden sjezd z hlediska bezpe nosti provozu. Pro lokality bude
dodržen § 20 a § 22 vyhl. 501/2006.
DOPRAVA V KLIDU
Na ploše ešené zm nou musí mít budovaný objekt svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku.

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO EŠENÍ
ed zahájením výstavby budou vybudovány vodohospodá ské sít , tj. vodovod pro ve ejnou pot ebu a kanalizace
napojená do OV. Napojení splaškové kanalizace lokality .1 lze realizovat na tuto OV nebo na samostatnou OV
ešenou v rámci navrhované plochy lokality . 1. Deš ové vody budou ešeny odd len , p ednostn zasakováním na
pozemcích jednotlivých stavebník nebo akumulací srážkových vod pro další využití.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Zm nou . 5 ÚPO Hosín nedojde ke zm
koncepce zásobování el. energií.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Zm nou . 5 ÚPO Hosín nedojde ke zm

koncepce zásobování plynem.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Zm nou . 5 ÚPO Hosín nedojde ke zm

koncepce zásobování teplem.

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Zm nou . 5 ÚPO Hosín jsou navrženy plochy ob anského vybavení. Jedná se o lokality . 2 a . 5.
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KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Ve zm

.5 ÚPO Hosín se navrhuje plocha ve ejných prostranství v lokalit

. 3.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 5 ÚPO Hosín nedojde ke zm

koncepce odpadového hospodá ství.

CIVILNÍ OCHRANA
ešení požadavk civilní ochrany se Zm nou . 5 ÚPO Hosín nem ní - z stává v platnosti ešení dle schváleného ÚPO.

e)

koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a
podobn

NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY A SYSTÉMU ÚSES
Zm nou . 5 ÚPO Hosín nedojde ke zm
hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚPD.
ást ešeného území lokality . 3 zasahuje do nefunk ního lokálního biokoridoru a lokalita . 5 zasahuje do funk ního
lokálního biokoridoru. Ve vzdálenosti cca 5 m od t chto prvk ÚSES nesmí být umis ována žádná výstavba v etn
oplocení a zpevn ných ploch. Biokoridor bude pro zfunk ní osazen místn p vodními druhy ke a strom .
V lokalit . 1 se nachází významný krajinný prvek (Roklina na Prost ední Bab ), tento prvek z stane ve stávající ploše
smíšené nezastav ného území.
V souvislosti s návrhem Zm ny . 5 ÚPO Hosín se nenavrhují žádné nové prvky územního systému ekologické stability
krajiny.

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Území ešené Zm nou . 5 ÚPO Hosín není dot eno záplavovým územím.
PROTIPOVOD OVÉ OPAT ENÍ
V souvislosti s návrhem Zm ny . 5 ÚPO Hosín se nenavrhují žádná protipovod ová opat ení.
PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
V souvislosti s návrhem Zm ny . 5 ÚPO Hosín se nenavrhují žádná protierozní opat ení.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Zm na . 5 ÚPO Hosín nevymezuje plochu pro rekreaci.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
V území ešeném Zm nou . 5 ÚPO Hosín nejsou vymezeny žádné plochy ur ené pro dobývání ložisek nerostných
surovin ani plochy pro jeho technické zabezpe ení.

f)

stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením
evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p ípustného
využití, nep ípustného využití (v etn stanovení, ve kterých plochách je vylou eno
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona), pop ípad stanovení podmín
p ípustného využití t chto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany
krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury
zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk a intenzity
jejich využití)

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti z Hlavního výkresu v m ítku 1 : 5000 je patrné len ní území ešeného Zm nou . 5 ÚPO Hosín do
ploch s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem
up es ujícími zp sob využití. Plochy stabilizované jsou ozna eny pln , plochy návrhu jsou ozna eny šrafou.
Definice použitých pojm
Obecn
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Podmínky využití území u stávajících ploch se vztahují pouze na zm ny sou asného stavu (p ístavby, nástavby a
dostavby). Je tedy p ípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s podmínkami využití území umož ující
zm ny sou asného stavu.
Plošné podmínky využití území
Celková zastav nost plochy
veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám;
celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami, v etn teras, p ístupových cest, všech
zpevn ných ploch, bazén a všech samostatn stojících p íst ešk ;
plochy lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF a kde je nezbytné
sejmout p vodní ornici;
pro posouzení je vždy uvažována mén p íznivá varianta.
Výškové podmínky využití území
Výšková hladina zástavby
výškou podlaží se rozumí b žná výška do 3,5 m;
obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst obvodové st ny na vn jším líci výšky
0 - 1 m;

Plochy bydlení - návrh

B

Hlavní využití
Bydlení.
ípustné využití
Výstavba objekt pro bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. užitkové
zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, administrativní za ízení, obchody,
provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví,
krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení (rodinné bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umíst ní musí být
v souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané
ípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele .
Podmín
p ípustné využití
Na plochách, které jsou soust ed ny podél silnice III. ídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné bydlení za podmínky, že
hluková zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku. V rámci následujících
stavebních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ toho budou navržena i pot ebná
technická opat ení.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí, 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.).
Druh podmínek využití území
Podmínky pro plošné využití území
Celková zastav nost plochy
Minimální podíl zelen na parcele
Velikost stavebních pozemk
Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

Plochy ob anského vybavení - návrh

Podmínky pro výstavbu
maximáln 35%
minimáln 65%
minimáln 700 m2
1 nadzemní podlaží + podkroví (maximáln 9,5 m)

OV

Hlavní využití
Ob anské vybavení.
ípustné využití
Výstavba nových objekt pro ve ejné, správní, kulturní, zdravotnické, sociální, sportovní, vzd lávací služby
netechnického charakteru. P ípustné je z izovat a provozovat parkovací a odstavná stání vyvolaná zp sobem využitím
území, plochy ve ejné zelen v etn architektonických prvk parteru, nákupní za ízení, obchody, bydlení, ubytování,
stravování, ostatní podnikání a služby, pokud negativn neovliv ují své okolí, nezbytná dopravní a technická
infrastruktura, ve ejná zele a ve ejné prostranství.
Podmín
p ípustné využití
Bydlení personálu ve form služebních byt (ne formou RD) za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku
v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb pro bydlení.
Nep ípustné využití
Jsou takové innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba a sklady.
Druh podmínek využití území
Podmínky pro výstavbu
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Podmínky pro plošné využití území
Celková zastav nost plochy
Velikost stavebních pozemk
Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

Plochy ve ejných prostranství - návrh

maximáln 45% (90% u sportovních ploch)
minimáln 500 m2
2 nadzemní podlaží + podkroví(maximáln 12,5 m)

VP

Hlavní využití
Ve ejný prostor s evládajícím zp sobem využití zelen .
ípustné využití
ípustné je z izovat stezky pro p ší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uli ní mobiliá , pomníky, památníky,
vysazovat aleje, výsadba zelen obecn , stavby p ších komunikací, drobné stavby informa ního charakteru (mapy,
pouta e, výv sky), dopravní infrastruktura (obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území), stavby
související s vytvo ením technického zázemí a technické infrastruktury.
Nep ípustné využití
Jiné než hlavní a p ípustné využití.

Plochy smíšené výrobní - návrh

SV

Hlavní využití
Výroba a skladování s komer ními ú ely.
ípustné využití
Sklady a skladovací plochy, podnikatelská innost, stavby pro zem lství a zajišt ní zem lské výroby, opravárenské
služby, stavby výrobního za ízení, zahradnictví, administrativa, obchodní provozovny. P ípustná jsou rovn ž parkovací
stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická
infrastruktura, erpací stanice pohonných hmot pro pot ebu provozovatele, ve ejná zele , ve ejná prostranství.
Podmín
p ípustné využití
Provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, že bude
zajišt na ochrana p ed negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném venkovním i vnit ním
prostoru staveb pro bydlení; dále ojedin le ubytování za podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed negativními vlivy
a budou dodrženy hygienické limity hluku v chrán ném vnit ním prostoru staveb pro ubytování.
Nep ípustné využití
Veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží sousedních pozemk mimo daný zp sob využití (hlukem, vibracemi,
prachem, pachem, exhalacemi). V pásmu negativního vlivu na okolní prost edí nelze povolit provoz a výstavbu staveb
vyžadujících hygienickou ochranu (školských a d tských za ízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým,
potraviná ským, t lovýchovným a rekrea ním ú el m atd.).
Druh podmínek využití území
Podmínky pro výstavbu
Podmínky pro plošné využití území
Celková zastav nost plochy
maximáln 75%
Velikost stavebních pozemk
minimáln 1000 m2
Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby
max. 1 nadzemní podlaží + podkroví (maximáln 11,5 m)

Plochy technické infrastruktury - stav

TI

Hlavní využití
Technická infrastruktura.
ípustné využití
Umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, OV, elekt inu, plyn, spoje)
bezprost edn související s daným zp sobem využití technické infrastruktury a obsluhy území. Dále je p ípustné
provozovat stavby pro výrobu drobn jšího charakteru, parkovací, odstavná stání a garáže na vlastním pozemku pro
pot ebu vyvolanou tímto zp sobem využití.
Nep ípustné využití
Jiné než hlavní a p ípustné využití.

Plochy lesní - stav

L

Hlavní využití
Plochy slouží k pln ní funkcí lesa a innosti související s tímto zp sobem využití.
ípustné využití
innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opat ení pro udržení vody
v krajin , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší
reten ní schopnosti krajiny. Dále ú elové komunikace nau né stezky, komunikace pro p ší, cyklisty, pro jízdu
s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních.
Podmín
p ípustné využití
Dostavby a p ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za spln ní podmínky, že nár st
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plochy nep esáhne max. 20 % z prvotn zkolaudované plochy.
Nep ípustné využití
Jiné než hlavní a p ípustné využití.

Plochy smíšené nezastav ného území - stav

SN

Hlavní využití
Využívání p evážn k zem

lským ú el m, p ispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území.

ípustné využití
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. Realizace komunitního kompostování, polních hnojiš apod. za podmínky
spln ní zákonných podmínek. Na plochách neza azených do systému ÚSES je rovn ž možné realizovat výstavbu
elových komunikací, polních cest, technické infrastruktury, z izování menších vodních ploch, zalesn ní.
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 ).
Podmín
p ípustné využití
Umis ování staveb v systému ÚSES je omezeno na p né p echody inženýrských a dopravních staveb,
vodohospodá ská za ízení, OV atd., nejkratší k ížení technické infrastruktury s biokoridorem je umožn no tak aby byl
biokoridor co nejmén narušován. Jiné umíst ní t chto staveb je výjime
p ípustné, a to pouze za podmínky zachování
minimálních prostorových parametr a narušení funk nosti biokoridoru. Stavby procházející ÚSES by m ly být
uzp sobovány tak, aby nevytvá ely migra ní bariéru pro organismy.
Nep ípustné využití
Nep ípustné jsou zm ny zp sobu 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 zp sobu 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 a p ípustné využití je toto území
nezastavitelné (nap íklad sklady, chaty, chalupy).

Biokoridory (jedná se o funkci p ekryvnou)
Hlavní využití
Posílení i zachování funk nosti ÚSES.
ípustné využití
Je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným zp sobem využití jako hlavní,
ípustné i podmín
p ípustné, pokud nenaruší nevratn p irozené podmínky stanovišt a nesníží aktuální míru
ekologické stability.
Jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, p itom nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití a p írodní funkce
sou asných biokoridor .
Dále 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
írodní funkce sou asných funk ních biokoridor .
Podmín
p ípustné využití
Umis ování staveb v systému ÚSES je omezeno na p né p echody inženýrských a dopravních staveb,
vodohospodá ská za ízení, protierozní a protipovod ová opat ení, revitalizace tok , atd., nejkratší k ížení technické
infrastruktury s biokoridorem je umožn no tak, aby byl biokoridor co nejmén narušován. Jiné umíst ní t chto staveb je
výjime
p ípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních prostorových parametr a narušení funk nosti
biokoridoru. Stavby procházející ÚSES by m ly být uzp sobovány tak, aby nevytvá ely migra ní bariéru pro organismy.
Nep ípustné využití
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Zm ny zp sobu využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území za azeného do ÚSES
(zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability), dále pak
zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv zm ny zp sobu využití, které by znemožnily nebo ohrozily
funk nost biokoridor , nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ným do nich.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
Plochy ur ené pro výstavbu, které jsou meliorované, je nutné p ed zahájením výstavby provést úpravu drenážního
systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funk nosti.
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku.
OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
V rozvojových plochách v blízkosti silnic I., II. a III. t . a budoucí dálnice D3 mohou být situovány stavby vyžadující
ochranu p ed hlukem (chrán ný venkovní prostor) až po spln ní hygienických limit z hlediska hluku i vylou ení
edpokládané hlukové zát že.
UMIS OVÁNÍ STAVEB DO VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA
Hlavní i vedlejší stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 30 m od kraje lesa (oplocení lze
umístit v min. vzdálenosti 2,5 m od kraje lesa). Samostatné umíst ní jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50 m od
okraje lesa bude podléhat souhlasu orgánu státní správy.
ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY ( EŠENÉ ÚZEMÍ)
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení území s možnými archeologickými nálezy. V p ípad archeologických
nález p i stavební innosti je nutné zajistit provedení záchranného archeologického pr zkumu.

g)

vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb a opat ení
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemk m a stavbám vyvlastnit

Ve Zm
. 5 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 a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám
vyvlastnit.

h)

vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit
edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních
ísel pozemk , názvu katastrálního území a pop ípad dalších údaj podle
§ 5 odst. 1 katastrálního zákona

Ve Zm
. 5 ÚPO Hosín nejsou vymezeny žádné plochy ve ejn prosp šných staveb pro které lze uplatnit pouze
edkupní právo.

i)

stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst.6 stavebního zákona

Kompenza ní opat ení nejsou navrhována.

j)

údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti

Návrh územního plánu obsahuje:
TEXTOVOU ÁST
GRAFICKOU ÁST
1. Výkres základního len ní území
2. Hlavní výkres

7 stran
1: 5 000
1 : 5 000
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OD VODN NÍ
a)

postup po ízení a zpracování územního plánu

ešené území Zm ny . 5 ÚPO Hosín je vymezeno v grafické ásti této územn plánovací dokumentace. P edkládaný
návrh Zm ny . 5 ÚPO Hosín je výsledkem procesu projednávání zadání s 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 . 5 ÚPO Hosín dotýká. Reaguje tedy na stanoviska, p ipomínky a námitky z procesu projednání
zadání.
1. Po ízení Zm ny . 5 ÚPO Hosín rozhodlo Zastupitelstvo obce Hosín svým usnesením ze dne 15.2.2011. Na
základ projednání návrhu zadání bylo posouzeno, že zm na tato ÚPO je jednoduchého charakteru, u které lze
slou it koncept a návrh zm ny dle §31 odst. 2 stavebního zákona a §17 vyhláška . 175/2001 Sb.
2. Toto zadání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Hosín dne 23.6.2011.
3. Projektantem Zm ny . 5 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 . 5 ÚPO Hosín, zpracovaného 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 31.8.2011. Na základ došlých stanovisek a
vyjád ení bylo vypracováno jejich vyhodnocení, byla dohodnuta úprava dokumentace s OŽP a následn byla tato
upravená dokumentace p edána k posouzení Krajskému ú adu – Jiho eský kraj. po Posouzení bylo krajským
adem vydáno dne 28.2.2013 .j. KUJCK 9622/2013 OREG ve kterém konstatoval, že je nutné odstranit
nedostatky z hlediska souladu se ZÚR – p ekryvné funkce koridoru dopravy. Po odstran ní nedostatku bylo
krajským ú adem vydáno potvrzení dnem 19.3.2013 pod .j. KUJCK 14362/2013/OREG.
5. Následn , vzhledem k novele SZ byla zm na .5 upravena. Oznámení o zahájení ízení o vydání Zm ny . 5 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 10.4.2013. Tato ve ejná vyhláška byla zve ejn na na ú ední desce obce
Hosín po dobu min. 37 dn . Ve ejné projednání prob hlo dne 21.5.2013. Na ve ejném jednání ani v zákonné lh
nebyly vzneseny žádné námitky, byly však doru eny písemné p ipomínky dot ených orgán M Ú B – OŽP,
Ministerstva dopravy a editelství silnic a dálnic R.
6. Z tohoto d vodu bylo dne 13.11. 2013 uskute no dohodovací jednání za p ítomnosti Ministerstva dopravy, SD
R, Obce Hosín a projektového ateliéru AD s.r.o. na tomto jednání byla dohodnuta úprava dokumentace grafické i
textové ásti, která byla následn ministerstvem dopravy odsouhlasena.
7. Následn byl vypracován návrh vyhodnocení p ipomínek a ve spolupráci po izovatele a ur eného zastupitele podle
ustanovení § 53 stavebního zákona a § 172 odst. (4) zák. . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších
edpis . Toto vypo ádání bylo rozesláno dne 8.4.2014 p íslušným dot eným orgán m. Dot ené orgány vyjád ily
ve svých stanoviscích souhlas s vypo ádáním.
8. Zm na . 5 ÚPO Hosín byla projednána v zastupitelstvu dne 22.4.2014 a následn byla vydána dne 29.4.2014
s nabytím ú innosti dne 13.5.2014.

b)

vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území

Zm na . 5 ÚPO Hosín nekoliduje s územn plánovací dokumentací sousedních obcí. V rámci spole ného jednání dle
§ 50 stavebního zákona neuplatnila žádná sousední obec p ipomínku k obsahu této dokumentace. Veškeré požadavky
a návaznosti na využívání území z hlediska širších vztah v území jsou respektovány.

c)

soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územn
dokumentací vydanou krajem

plánovací

SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE (DÁLE JEN „PÚR“)
Návrh Zm ny . 5 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). ešené území se nedotýká, specifických oblastí, rozvojových os ani jiných
zám
(než výše zmín ných) v oblasti technické a dopravní infrastruktury.
SOULAD S ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Zásady územního rozvoje Jiho eského kraje (DÁLE JEN „ZÚR“) byly vydány 13. 9. 2011 pod íslem usnesení
293/2011/ZK-26. Zm na . 5 ÚPO Hosín není zpracována v rozporu se ZÚR Jiho eského kraje. Koridor pro D3 (v
úseku D1/5 ze ZÚR J K) se nachází mimo ešené území Zm ny . 5 ÚPO Hosín.
ZÚR J K stanovují v odst. 59 bodech a) - m) požadavky nadmístního významu na ešení a koordinaci v územn
plánovací innosti konkrétních obcí, které se však netýkají území ešeného Zm nou . 5 ÚPO Hosín.
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d)

soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastav ného území

Návrh Zm ny . 5 ÚPO Hosín je zpracován s ohledem na vytvá ení p edpoklad pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, zabezpe ením vyváženého vztahu hospodá ského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek.
Zm na . 5 ÚPO Hosín vymezuje nové zastavitelné plochy bydlení, ob anského vybavení, smíšené výrobní a ve ejných
prostranství. Tyto plochy nekolidují žádným zp sobem s požadavky na ochranu p írody ani hodnot v území.
Zm na . 5 ÚPO Hosín je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování obsaženými v §§ 18 a 19 stavebního
zákona:
vytvá í p edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek
pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro sociální soudržnost obyvatel obce;
koordinuje ve ejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce - respektuje trasy technické infrastruktury;
s požadavky na ochranu kulturních a civiliza ních hodnot, p edevším urbanistického, architektonického
a archeologického d dictví je ešení v souladu - respektuje sídelní ráz;
s požadavky na ochranu p írodních hodnot je zm na územního plánu v souladu - ešení nekoliduje s prvky
územních systém ekologické stability;
stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití
uplat uje poznatky z obor architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie.

e)

soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích
právních p edpis

Zm na . 5 ÚPO Hosín je zpracována v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu,
ve zn ní pozd jších zm n a p edpis (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území (dále též jen “vyhláška 501“) a vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech,
územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti (dále též jen „vyhláška 500“). Jednotlivé
plochy jsou len ny dle §§ 4 až 19 vyhlášky 501.
Zm na . 5 ÚPO Hosín byla zpracována a projednána 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 p íslušnými ustanovení stavebního zákona, správního ádu a s § 13 a p ílohou . 7
vyhlášky . 500/2006 Sb.

f)

soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních p edpis a se
stanovisky dot ených orgán podle zvláštních právních p edpis , pop ípad s
výsledkem ešení rozpor

Zm na . 5 ÚPO Hosín je zpracována v souladu s platnými p edpisy v oboru územního plánování, zejména stavebním
zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis
a navazujícími vyhláškami nebo respektuje požadavky na vymezování ploch s rozdílným zp sobem využití dle
vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a sou asn je zm na zpracována v rozsahu
ných ástí územního plánu, textová a grafická ást obsahuje náležitosti stanovené p ílohou . 7 vyhlášky .
500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn
plánovací innosti.
K návrhu Zm ny . 5 ÚPO Hosín byla v rámci spole ného jednání uplatn na stanoviska dot ených orgán , která byla
respektována a zapracována.

g)

zpráva o vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení v etn výsledk vyhodnocení vliv na životní prost edí

Ve schváleném zadání nebyl obsažen požadavek krajského ú adu na vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území,
který spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost
spole enství obyvatel území a který uspokojuje pot eby sou asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích. P i ešení zm ny územního plánu nedochází k narušení vyváženého vztahu a podmínek
udržitelného rozvoje území. Z t chto d vod nebylo vyhodnocení zpracováno.

h)

stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Na základ projednávání zadání a následn spole ného jednání o Zm
.5 ÚPO Hosín nebylo krajským ú adem
požadováno zpracování vyhodnocení vliv zm ny územního plánu na udržitelný rozvoj území.

i)

sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn no, s uvedením závažných
vod , pokud n které požadavky nebo podmínky zohledn ny nebyly

Ve stanovisku krajského ú adu nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vliv zm ny územního plánu na udržitelný
rozvoj území.
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j)

vyhodnocení spln ní požadavk zadání, pop ípad vyhodnocení souladu s body (1-4)
uvedenými ve vyhl. 500 v p íloze 7 ásti II. bod b)

Zm na . 5 ÚPO Hosín zpracována je v souladu se schváleným zadáním a podle požadavk zákona . 183/2006 Sb.,
O územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis a jeho provád cích p ihlášek
v platném zn ní a respektuje pokyny po izovatele, v etn vyhodnocení požadavk dot ených orgán , krajského ú adu a
obce. V zadání Zm ny . 5 ÚPO Hosín nebylo požadováno variantní ešení.
Oproti schválenému zadání byla lokalita . 1 upravena (zmenšena) na hranici koridoru dle ZÚR J K, dle dohodovacího
jednání ze dne 13.11. 2013. (P edm tem jednání bylo dohodnutí návrhu Zm ny .5 ÚPO Hosín na základ stanoviska
Ministerstva dopravy zn. 400/2013-910-UPR/2 ze dne 27.5.2013 a vyjád ení SD R zn. 6406-13- sd-11110 ze dne
20.5.2013).

k)

komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty

Zm nou . 5 ÚPO Hosín se zastav né území rozši uje v lokalit . 2 (k. ú. Dob ejovice u Hosína), z d vodu že se jedná
o dopln ní zastav ného území plochou technické infrastruktury ( OV).
Navrhovaná zm na nem ní koncepci p vodního územního plánu, pouze up es uje a dopl uje již d íve navržené ešení.
Navrhované ešení vychází z požadavk po izovatele na provedení zm ny (zadání) 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.
Lokalita . 1 - návrh plochy smíšená výrobní - na jihovýchodním okraji správního území obce Hosín navazující na
zastavitelné plochy s p edchozí ÚPD. Lokalita je výborn dopravn napojena na silnici II/603.
V jihovýchodní ásti lokality bude umíst na reten ní nádrž s ozelen ním k zadržení srážkových vod.
Lokalita je mimo zastav nou ást obce Hosín a nebude obt žovat svým provozem trvalé bydlení v obci.
Je dob e technicky napojitelná na inženýrské sít . Poblíž lokality prochází hlavní vodovodní ad . Bud jovice –
Chotý any, na Borku je možnost napojení na plynovod, v rámci výstavby dálnice D3 bude vybudována poblíž lokality
centrální OV, která je stavbou související s výstavbou v rámci SSÚD. Napojení splaškové kanalizace lokality .1 lze
realizovat na tuto OV nebo na samostatnou OV ešenou v rámci navrhované plochy lokality . 1.
Návrh výstavby v posuzované lokalit je jednohlasn podporován obcí Hosín.
Posuzovaná lokalita je sev ená mezi stávající komunikacemi, kde se p edpokládá v budoucnu rozši ování dálnice a tím
k dalšímu znehodnocení navazující ásti posuzované lokality.
V minulosti byly již posuzovány varianty umíst ní komer ního centra z d vod vlivu na životní prost edí, avšak z výše
uvedených d vod byla vybrána jednozna
varianta Chý ava.
Lokalita . 2 - návrh plochy ob anského vybavení a stávající plocha technické infrastruktury ( OV) - na západním
okraji sídla Dob ejovice navazující na zastav né území. Z urbanistického hlediska je tato lokalita vhodná k zástavb
edevším z d vodu rozší ení ob anské vybavenosti, která v sídle Dob ejovice zna
chybí. Stávající plocha technické
infrastruktury je zde z d vodu legalizace OV. Okolo této OV bude ponechán pruh ve ejného prostranství o ší ce
min. 2 m.
Lokalita . 3 - návrh plochy bydlení + ve ejných prostranství na jihovýchodním okraji sídla Hosín navazující na
zastav né území. Výstavba se zde navrhuje proto, že tento pozemek p iléhá k stávající zástavb a má možnost dobrého
napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. V sou asné dob dochází k nár stu požadavk na bydlení,
které je dáno p edevším nadpr
rnou kvalitou životného prost edí. Snaha vy lenit další pozemky pro bydlení vyplývá
ze zájmu o bydlení ve velmi atraktivním prost edí. Proto návrh Zm ny . 5 ÚPO Hosín umož uje rozvoj bydlení.
Lokalita . 4 - návrh plochy smíšená výrobní - severovýchodn od sídla Hosín navazující na zastav né území. Lokalita
je situována v návaznosti na zastav né území, kde rozvoj bydlení není žádoucí, ale naopak je velmi vhodná pro rozvoj v
oblasti výrobních služeb. Plocha je vhodná z hlediska hygienické zát že, provoz z plochy smíšené výrobní nebude
zat žovat okolní zástavbu.
Lokalita . 5 - návrh plochy ob anské vybavenosti - severovýchodn od sídla Hosín navazující na zastav né území.
Lokalita je situována v návaznosti na zastav né území stejného zp sobu využití, kde rozvoj bydlení není žádoucí, ale
naopak je velmi vhodná pro rozvoj v oblasti ob anského vybavení.

ZD VODN NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ
Zp sob využití území je len no na zastav né a zastavitelné a dále na nezastavitelné. Navrhované rozvojové území je
roz len no do ploch s r znými p edpoklady a podmínkami pro jeho využití. Jednotlivým druh m ploch, které jsou
graficky vymezeny ve výkresové ásti, jsou p azeny jejich charakteristiky a podmínky pro využití ploch
s rozdílným zp sobem využití, jež jsou stanoveny jako závazné.
V návrhové ásti jsou podrobn zpracovány podmínky využití pro plochy s rozdílným zp sobem využití. K podmínkám
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využití bylo p istoupeno p edevším z d vod ochrany hodnot a zachování kvality okolního prost edí. Podmínky využití
pro výstavbu by m ly ochra ovat stávající m ítko zástavby, v etn výškové hladiny zástavy.
Územním plánem se stanovují podmínky pro využití území jako podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využití s ur ením: hlavního využití, p ípustného využití, pop ípad podmín
p ípustného využití a nep ípustného
využití.
Hlavní využití ur uje p evažující ú el využití, jeho charakter a míru zát že plochy.
ípustné využití stanovuje další možné využití nad rámec hlavního využití. Jde zejména o innosti, stavby a za ízení
dopl ující hlavní využití, s ním související a slu itelné.
Podmín
p ípustné využití je takové využití, pro jehož p ípustnost jsou stanoveny podmínky, za jakých lze stavby,
innosti a za ízení v území umístit. P i nespln ní t chto podmínek je umís ování inností, staveb a za ízení nep ípustné.
Nep ípustné využití je stanoveno jako využití, které nelze povolit za žádných podmínek. Nep ípustné je zpravidla
umís ovat innosti, stavby a za ízení, které nesouvisejí a nejsou slu itelné s p ípustným využitím.
DRUH PODMÍNEK VYUŽITÍ ÚZEMÍ
V zastav ném a zastavitelném území je možno umis ovat stavby a za ízení v souladu s charakteristikou ploch s
rozdílným zp sobem využití.
Cílem podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití je p edevším uchovat jeho hodnoty p i respektování
zásad pro novou zástavbu:
zajistit, aby zm ny využití území v etn nové zástavby vytvo ily harmonický celek se stávající zástavbou;
podpo it a zd raznit prostorové uspo ádání ve vztahu k terénnímu a krajinnému utvá ení;
respektovat p iléhající plochy zastav ného území, a to zejména svým výškovým a hmotovým uspo ádáním;
nep ipustit výstavbu objekt na nezastavitelných plochách.
Definice použitých pojm jsou uvedeny v návrhové ásti kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
zp sobem využití ... - vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití.
CEKLOVÁ ZASTAV NOST PLOCHY
Ve zm
je definována celková zastav nost pozemku. K t mto podmínkám bylo p istoupeno p edevším z d vod
ochrany ásti pozemku pro zele a volné pobytové plochy. P i stanovení pouze procenta zastav nosti pro hlavní stavbu
dochází mnohdy k zastav ní zbývající plochy pozemku terasami, k lnami, p íst ešky, skleníky, parkovacími plochami
apod. Z tohoto d vodu je v ÚP regulováno i maximální celkové procento zastav nosti stavebního pozemku.
VELIKOST STAVEBNÍCH POZEMK
Navržené velikosti stavebních pozemk jsou voleny s ohledem na stávající zástavbu tak, aby byla zachována stávající
struktura sídel a jejich historická p dorysná osnova.
V návrhu jsou regulovány velikosti stavebních pozemk . Minimální velikost stavebních pozemk je navržena z d vodu
zachování p im ené hustoty zástavby. Zástavba je navržena tak, aby nebyl významným zp sobem narušen krajinný
charakter a aby zástavba byla dostate
rozptýlená a vytvo ila tak harmonický celek se stávající zástavbou.
VÝŠKOVÁ HLADINA ZÁSTAVBY
Výškové uspo ádání území je dáno obecnými závaznými podmínkami pro plochy s rozdílným zp sobem využití v
závislosti na prostorové stabilizované plochy. P i umís ování staveb je nutné brát z etel na vizuální podmínky, aby
zm ny neovliv ovaly viditelné vnímání v panoramatických dálkových pohledech. Výšková hladina je ur ena max.
možným po tem podlaží jednotlivých staveb na plochách s rozdílným zp sobem využití v ešeném území.
V návrhu je regulována výšková hladina nové zástavby. K t mto podmínkám bylo p istoupeno z d vodu zachování
okolní výškové hladiny výstavby a za len ní zastavitelných ploch do krajinného rázu. V sídlech se nacházejí p ízemní i
vícepodlažní budovy s obytným podkrovím. Z urbanistického hlediska je vhodné tuto výškovou hladinu zachovat. Z
tohoto d vodu jsou v návrhové ásti stanoveny podmínky využití udávající výškovou hladinu - p ízemní budovy s
možností obytného podkroví.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Rozbor udržitelného rozvoje území ve správním území obce Hosín
Rozbor udržitelného rozvoje území vychází z analýzy silných a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb pro jednotlivé
tematické okruhy a zabývá se vyvážeností vztahu podmínek území pro životní prost edí, hospodá ský rozvoj a
soudržnost spole enství obyvatel území. Ze zpracovaných Územn analytických podklad pro SO ORP eské
Bud jovice, vyplívají podmínky pro p íznivé životní prost edí (environmetální pilí ), pro hospodá ský rozvoj
(ekonomický pilí ) a pro soudržnost spole enství obyvatel území (sociální pilí ) jsou ve správním území obce Hosín
vyváženy a všechny t i pilí e jsou hodnoceny kladn .
Mezi silné stránky Rozboru udržitelného rozvoje v území pat í:
celková kvalita ovzduší, která není zhoršena vzhledem k imisním limit m pro ochranu zdraví
kvalitní dopravní napojení (silnice I. t ídy, železnice)
existence m stské hromadné dopravy
výborná dostupnost obce s rozší enou p sobností
existence základní technické infrastruktury (plynofikace, vodovod a kanalizace)
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plynofikace obce
dlouhodobý r st po tu obyvatel
dobrá v ková struktura obyvatelstva
vysoká intenzita bytové výstavby
existence základní školy
existence zdravotního st ediska
dostatek zastavitelných ploch pro ob anskou vybavenost
dostatek zastavitelných ploch pro bydlení
dostatek zastavitelných ploch pro výrobu
Mezi slabé stránky Rozboru udržitelného rozvoje v území pat í:
vysoký podíl zam stnanosti v priméru (zem

lství, lesnictví)

Vyváženost rozboru udržitelného rozvoje území ve správním území obce Hosín je dobrá. Mezi výpis p íležitostí pat í
zdravotní za ízení, naopak mezi výpis hrozeb pat í výskyt ekologických zát ží, narušení tradi ní struktury obce
vzhledem k p edimenzování zastavitelných ploch pro bydlení.

ZD VODN NÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Zm na . 5 ÚPO Hosín nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury, protože jsou situovány v p ímé návaznosti na
stávající dopravní infrastrukturu. Koncepce dopravní infrastruktury se Zm nou . 5 ÚPO Hosín nem ní.
Napojení nov navržených lokalit na silni ní sí musí být ešeno pomocí komunikací nižších t íd zejména lokalitu SV 1
nebude možné v žádném p ípad napojit na silnici I/3. Tato lokalita bude napojena na stávající silnici II/603. Pokud
bude v
ešených lokalitách umíst no více staveb, navrhuje se
ešení využívající jeden sjezd
z hlediska bezpe nosti provozu na základ §10 zákona 13/97 sb. dle SN 736110 v etn rozhledových pom . Na
plochách ešených zm nou musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním
pozemku. Pro lokality bude dodržen § 20 a § 22 vyhl. 501/2006.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VODOHOSPODÁ SKÉHO EŠENÍ
Zásobení nové zástavby vodou bude ešeno napojením na ve ejný vodovod. Odpadní vody pro nové zastavitelné plochy
budou ešeny oddílnou kanalizací, tj. splaškové vody kanalizací na ve ejnou kanaliza ní sí napojenou na stávající
kanaliza ní OV, deš ové vody budou ešeny na pozemcích jednotlivých stavebník a to p ednostn zasakováním
v kombinaci s akumulací pro p ípadné další využití.
ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Zm nou . 5 ÚPO Hosín nedojde ke zm
koncepce zásobování el. energií. Zásobování el. energií
v lokalitách ešených Zm nou . 5 ÚPO Hosín je ešeno v návaznosti na koncepci stanovenou v platném ÚPO Hosín.
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Zm nou
. 5 ÚPO Hosín nedojde ke zm
koncepce zásobování plynem. Zásobování plynem
v lokalitách ešených Zm nou . 5 ÚPO Hosín je ešeno v návaznosti na koncepci stanovenou v platném ÚPO Hosín.
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Zm nou . 5 ÚPO Hosín nedojde ke zm
koncepce zásobování teplem. Budou respektovány požadavky na ochranu
ovzduší vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly
vytvo eny podmínky pro dodržení p ípustné úrovn zne išt ní ovzduší. Je možno doporu it pro provozovatele n které
dostupné systémy, které spl ují ekologické limity. Plynofikací je dán p edpoklad k vyt ování spalování pevných
paliv.

ZD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
Ve Zm
. 5 ÚPO Hosín nejsou vymezeny žádné ve ejn prosp šné stavby, opat ení a asanace. Plochy ešené
Zm nou . 5 ÚPO nejsou charakteru, který by vymezoval VPS.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 5 ÚPO Hosín nedojde ke zm
koncepce odpadového hospodá ství. Sou asný stav nakládání s odpady je
obecn charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Svozové firmy obvykle zabezpe ují dané území
komplexn , tj. vedle svozu net íd ného komunálního odpadu zajiš ují i separovaný sb r (nej ast ji sklo, plasty, pop .
papír), sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu. Ob posledn jmenované
služby se provádí obvykle kombinací provozu recykla ních dvor a mobilního sb ru. Plocha ešená Zm nou . 5 ÚPO
Hosín nijak neovlivní tuto stanovenou koncepci.
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VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Zm na . 5 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
VZDÁLENOT 50 OD OKRAJE LESA
Leží v ní áste
lokality . 3, 4 a 5.
Ke stavbám a innostem ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemk , u nichž bude vylou eno alternativní ešení,
bude vždy vydáno závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona, které bude závazným stanoviskem pro
rozhodnutí podle zvláštních p edpis .
OCHRANNÉ PÁSMO VEDENÍ VN
Do území ešeného zm nou . 5 zasahuje ochranné pásmo VN - lokalita . 2 a 5.
i rekonstrukci sítí nebo výstavb nových tras vedení VN a TS je nutné soust edit liniové prvky krajiny tak, aby
nedocházelo ke st et m zp sobu využívání ploch (ochranná pásma jednotlivých za ízení, omezení inností nebo
plánované výstavby apod.). Tento požadavek je nutno respektovat i u podzemních inženýrských sítí ve smyslu SN 73
6005. P i plánování nové výstavby, eventuáln p i provád ní r zných stavebn montážních nebo zemních prací je nutné
respektovat v prostoru stávajících i nov navrhovaných tras energetických vedení a za ízení jejich ochranná pásma.
Uživatel území v blízkosti energetických venkovních vedení je omezován ve své innosti ochrannými pásmy. Jsou dána
novelizovaným Energetickým zákonem nabývajícím ú innosti dne 1. 1. 2001.
OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE
Do území ešeného zm nou . 5 zasahuje ochranné pásmo silnice I. a II. t ídy - lokalita . 1 ochranné pásmo silnice III.
ídy - lokalita . 3 a 4.
OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE 2. STUPN
Jedná se o ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupn Opatovice a Úsilné. Leží v n m lokality . 1, 3, 4 a 5.
Vodní zdroje budou chrán ny dle zákona 130/1974 Sb (o vodách).
OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE
Do území ešeného zm nou . 5 zasahuje kanalizace v etn ochranného pásma - lokalita . 2, 3 a 4.
OCHRANNÉ PÁSMA LETIŠT :
OCHRANNÉ PÁSMO PROVOZNÍCH PLOCH LETIŠT
áste
v n m leží lokalita . 5.
OCHRANNÉ PÁSMO S VÝŠKOVÝM OMEZENÍM
Leží v n m celé lokality . 1,3,4 a 5.
OCHRANNÉ PÁSMO VZLETOVÝCH A P IBLIŽOVACÍCH PROSTOR
Leží v n m celá lokalita . 3 a áste
lokalita . 1.
OCHRANNÉ PÁSMO S OMEZENÍM STAVEB VZDUŠNÝCH VEDENÍ VN A VVN
Leží v n m celé lokality . 3,4 a 5 a áste
lokalita .1.
OCHRANNÉ PÁSMO PROTI NEBEZPE NÝM A KLAMAVÝM SV TL M
Leží v n m celé lokality . 3,4 a 5 a áste
lokalita .1.
OSA VZLETOVÝCH A P IBLIŽOVACÍCH PROSTOR
Prochází lokalitou . 3.
V prostoru ochranných pásem s výškovým omezením staveb, konkrétn v ochranných pásmech vzletových a
ibližovacích prostor , nesmí nové stavby (objekty) p esahovat parametry t chto uvedených a definovaných
ochranných pásem s výjimkou, že jsou v zákrytu za stávající stavbou (objektem) resp. terénem ochranná pásma již
narušujícím.
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
ást ešeného území lokality . 3 zasahuje do nefunk ního lokálního biokoridoru a lokalita . 5 zasahuje do funk ního
lokálního biokoridoru.
VÝZNAMNÝ KRAJINÝ PRVEK
V lokalit . 1 se nachází významný krajinný prvek (Roklina na Prost ední Bab ), tento prvek z stane ve stávající ploše
smíšené nezastav ného území.
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ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY
V lokalit . 1 se nachází archeologické nalezišt .
Po .SAS
Název UAN
Kategorie UAN
22-44-23/13
Hosín, Prost ední baba
I
Má-li se provád t stavební innost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby p ípravy stavby
povinni tento zám r oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu a oprávn né organizaci provést na dot eném
území záchranný archeologický výzkum viz zákon . 20/1987 Sb. o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších zm n.
Pro p ípadné archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost podle zákona o státní památkové pé i.

l)

vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch

Zm na . 5 ÚPO Hosín p ispívá k dosažení obecn prosp šného souladu ve ejných a soukromých zájm na rozvoji
území. Cílem obce je zajistit dostatek zastavitelných ploch pro kvalitní bydlení v dosahu eský Bud jovice pro nové
generace obyvatel a eliminovat tak odchod mladých ob an za bydlením do v tších m st. Rozsah vymezených
zastavitelných ploch odpovídá sou asným a výhledovým pot ebám obce (rozší ení nabídky ploch bydlení, ob anského
vybavení a smíšené výrobní). Vytvo ení nových zastavitelných ploch pro podnikání v podob plochy smíšené výrobní,
isp je k možnosti vytvo ení nových pracovních p íležitostí p ímo v obci.
Situování rozvojových lokalit vychází zejména z následujících princip :
respektování historicky vytvo ených urbanistických struktur obce
plošná a prostorová vazba stávajících a navrhovaných ploch s rozdílným zp sobem využití
využití proluk a enkláv v zastav némí území obce
ochrana krajiny
poloha rozvojových lokalit ve vztahu ke stávajícímu dopravnímu systému a systém m technické infrastruktury
vyváženost plošného rozvoje v ešeném území

m)

vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby jejich vymezení

Zm nou . 5 ÚPO Hosín nejsou stanoveny záležitosti nadmístního významu, které by nebyly ešeny v zásadách
územního rozvoje.

n)
ZEM

vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem
fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa

lský p dní

LSKÝ P DNÍ FOND

ZP SOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ÁSTI
DOKUMENTACE
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené návrhem Zm ny . 5 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
dy. P íklad kódu BPEJ : 5.29.11 (5- klimatický region, 29- hlavní p 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
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
Hn dozem luvické oglejené, luvizem oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, st edn
HPJ 46
žké, ve spodin t žší, bez skeletu až st edn skeletovité, se sklonem k do asnému zamok ení
Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizem oglejené na svahových (polygenetických)
HPJ 47
hlínách, st edn t žké, ve spodin t žší až st edn skeletovité, se sklonem k do asnému zamok ení

Stránka 17 z 24

CHARAKTERISTIKA T ÍD OCHRANY
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.

ZD VODN NÍ NAVRHOVANÉHO ODN TÍ ZPF
i zpracování Zm ny . 5 ÚPO Hosín bylo hledáno nejvýhodn jší ešení jak z hlediska ochrany ZPF, tak i z hlediska
ostatních obecních zájm . Po et obyvatel má v obci stoupající tendenci. O ekává se nár st požadavk na trvalé bydlení,
a to z d vodu dobré dostupnosti do zam stnání, jelikož obec Hosín se nachází v blízkosti m sta eské Bud jovice. Dále
vznikají požadavky na plochy smíšené výrobní a plochy ob anského vybavení a to z d vodu rozvoje hospodá ských
aktivit v prostoru rozvojové oblasti eské Bud jovice a u koridoru dálnice D3. Lokality jsou do Zm ny . 5 ÚPO Hosín
navrhovány s ohledem jak na majetkoprávní vztahy a dopravní a technickou infrastrukturu, tak i s ohledem na zábor
ZPF.
Posouzení celkového zastav ní navržených ploch p vodního ÚPO Hosín v etn platných zm n 1 - 4 v pom ru
k plochám, které jsou již dnes zastav ny:
Celkov lze konstatovat, že obec Hosín, díky své poloze a stavební p ipravenosti má nadpr
rný p ír stek obyvatel a
tím i zastav nost nov navržených ploch. Výhledov lze o ekávat, že bude tento plynulý nár st pokra ovat. Oproti
kterým jiným obcím má Hosín velmi p íznivý p edpoklad pro rozvoj i z d vod zajišt ní nových pracovních
íležitostí. Jedná se p edevším o rozší ení ploch smíšených výrobních, a pozemky ob anského vybavení (nap íklad:
obchody, provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení …).
Navrhované zábory ZPF lze z hlediska záboru rozd lit do skupin s obecným koncep ním zd vodn ním:
První velkou skupinu tvo í zábory ZPF, které byly již schválené v sou asn platném ÚPO Hosín v etn zm n 1 - 4.
V níže uvedené tabulce zvýrazn no šediv . Velká ást t chto ploch byla v pr
hu platnosti ÚPD Hosín
zastav na novou výstavbou (p edevším objekty pro bydlení). Zbývající plochy byly znovu posouzeny a
vyhodnoceny a níže zd vodn ny.
Druhou skupinu tvo í nové zábory ZPF, které jsou navrženy nad rámec sou asn platného ÚPO Hosín v etn
zm n1 - 4 z d vod koncepce rozvoje a pot eb obce Hosín. Do této skupiny lze zahrnout požadavky nových
zábor ZPF z hlediska rozši ování stabilizovaných ploch. Všechny plochy byly v návrhu dopln ny z d vod
požadavk vlastník pozemk , požadavk obce a z d vod ucelení zem lsky obd lávaných ploch.
Z hlediska širších vazeb lze konstatovat, že navržené plochy leží v Rozvojové oblasti OB 10 eské Bud jovice.
vodem vymezení této rozvojové oblasti je stávající rozvoj socioekonomických aktivit p edevším do území
s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na ve ejnou technickou
infrastrukturu, tedy zejména v návaznosti na Statutární m sto eské Bud jovice.
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TABULKOVÉ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT - ZM NA . 5 ÚPO HOSÍN
ís.
loka
lity
3*

Zp sob využití plochy

Plocha bydlení

Plochy bydlení
celkem
Plochy bydlení celkem
- zábor p dního fondu v ÚP
Plochy bydlení celkem
- zábor kde byl již proveden
3* Plocha ve ejných prostranství
Plochy ve ejných prostranství
celkem
Plochy ve ejných prostranství celkem
- zábor p dního fondu v ÚP
Plochy ve ejných prostranství celkem
- zábor kde byl již proveden
2

Plocha ob anského vybavení

5
Plocha ob anského vybavení
Plochy
ob anského
vybavení
celkem
Plochy ob anského vybavení
celkem - zábor p dního fondu v ÚP
Plochy ob anského vybavení
celkem - zábor kde byl již proveden

1
Plocha smíšená výrobní
4
Plocha smíšená výrobní
Plochy smíšená výrobní

Celková
Zábor
vým ra nezem lokality
lských
(ha)
ploch (ha)
1,30
0
0,24
0

Celkový
zábor
ZPF
(ha)
1,30
0,24

orná p da

zahrady

ovocné
sady

trvalé travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0
0,14

0,19
0

0
0

1,11
0,10

0
0

1,30
0,24

0
0

0
0

0
0

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

1,54

0

1,54

0,14

0,19

0

1,21

0

1,54

0

0

0

1,30

0
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0
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0
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0
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0

0
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0

0,24
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0

0

0,10

0
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0

0

0

0,44

0

0,44

0
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0

0,42

0

0,44

0

0

0

0,44

0

0,44

0

0,02

0

0,42

0

0,44

0

0

0

0,44

0

0,44

0

0,02

0

0,42

0

0,44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,16
1,08
0,43

0
0
0,03

0,16
1,08
0,40

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,16
1,08
0,40

0
0
0

0
0
0

0,16
1,08
0,40

0
0
0

0
0
0

1,67

0,03

1,64

0

0

0

1,64

0

0

1,64

0

0

0,59

0,03

0,56

0

0

0

0,56

0

0

0,56

0

0

1,08

0

1,08

0

0

0

1,08

0

0

1,08

0

0

7,35
0,94
8,29

0
0,94
0,94

7,35
0
7,35

7,35
0
7,35

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7,35
0
7,35

0
0
0

0
0
0
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celkem
Plochy smíšená výrobní
celkem - zábor p dního fondu v ÚP
Plochy smíšená výrobní
celkem - zábor kde byl již proveden

7,35

0

7,35

7,35

0

0

0

0

0

7,35

0

0

0,94

0,94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,94
9,68

0,97
0,03

10,97
9,65

7,49
7,35

0,21
0,21

0
0

3,27
2,09

0
0

1,98
1,74

8,99
7,91

0
0

0
0

2,26
Celkem - zábor kde byl již proveden
* lokalita skládající se z více zp sob využití.

0,94

1,32

0,14

0

0

1,18

0

0,24

1,08

0

0

ZÁBOR ZPF CELKEM
Celkem - zábor p dního fondu v ÚP

Stránka 20 z 24

Zd vodn ní
Lokalita . 1

Plochy smíšené výrobní - na jihovýchodním okraji správního území obce Hosín navazující
na zastavitelné plochy s p edchozí ÚPD je za azena do III. t ídy ochrany. Lokalita je výborn
dopravn napojena na silnici II/603. Navržená plocha leží v Rozvojové oblasti OB 10 eské
Bud jovice. D vodem vymezení této rozvojové oblasti je stávající rozvoj socioekonomických aktivit
edevším do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na
ve ejnou technickou infrastrukturu, tedy zejména v návaznosti na Statutární m sto eské Bud jovice.
Realizace výstavby na tomto území bude podporovat rozvoj hospodá ských aktivit v prostoru
rozvojové oblasti eské Bud jovice u koridoru dálnice D3. Lokalita je mimo zastav nou ást obce
Hosín a nebude obt žovat svým provozem trvalé bydlení v obci. Je dob e technicky napojitelná na
inženýrské sít . Poblíž lokality prochází hlavní vodovodní ád . Bud jovice – Chotý any, na Borku
je možnost napojení na plynovod, v rámci realizace stavby související se stavbou dálnice D3, kterou je
SSÚD bude vybudována poblíž lokality centrální OV. Odkanalizování bude do ešeno v rámci
následného územního ízení do centrální OV v ploše SSUD nebo samostatné OV ešené v rámci
lokality .1. Nutnost zapracování lokality . 1 je z d vodu ucelení celé lokality, která by m la být
komplexn zainvestována jak na dálkový vodovod, plyn a OV. P i zpracování Zm ny . 5 ÚPO
Hosín byly prov eny stávající i navržené plochy pro podnikání z p edchozí ÚPD, ale tyto plochy se
jevily jako zcela nevhodné z d vodu, že tyto plochy jsou na svahu pozemku a proto neumož ují
výstavbu výrobních a skladovacích hal. P evážná ást správního území obce Hosín je limitovaná
ochrannými pásmy letišt , a tudíž není ve správním území dostatek míst pro nové zám ry. Posuzovaná
lokalita je sev ená mezi stávajícími komunikacemi, kde se p edpokládá v budoucnu rozši ování
dálnice a tím k dalšímu znehodnocení navazující ásti posuzované lokality. Z hlediska zem lského
dního fondu mezi silnicí II/603 a silnicí I/3 (budoucí dálnicí D3) je lokalita h e využitelná.
V území již bylo zahájeno zpracování dokumentace pro stavby silnic a dálnic, které v severní ásti
mají územní rozhodnutí. To je limitováno pro silnice a dálnice a p i provozu a stavby dálnice. Návrh
výstavby v posuzované lokalit je jednohlasn podporován obcí Hosín. V minulosti byly již
posuzovány varianty umíst ní komer ního centra z d vod vlivu na životní prost edí, avšak z výše
uvedených d vod byla vybrána jednozna
varianta Chý ava.

Lokalita . 2

Návrh plochy ob anského vybavení - na západním okraji sídla Dob ejovice, k. ú. Dob ejovice
u Hosína. Lokalita se nachází na p
s III. t ídou ochrany. Z urbanistického hlediska je tato lokalita
vhodná k zástavb p edevším z d vodu rozší ení ob anské vybavenosti, která v sídle Dob ejovice
zna
chybí. ást této lokality bylo p evzato a již vyhodnoceno ve schválené ÚPD.

Lokalita . 3

Návrh plochy bydlení a plochy ve ejných prostranství. Lokalita navazuje na zastav né území, je
za azena do II. t ídy ochrany. Zm na . 5 ÚPO Hosín na pozemku II. t ídy ochrany zem lského
dního fondu navrhuje výstavbu proto, že tento pozemek p iléhá k stávající zástavb a má možnost
dobrého napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. V sou asné dob dochází
k nár stu požadavk na bydlení, které je dáno p edevším nadpr
rnou kvalitou životného prost edí.
Snaha vy lenit další pozemky pro bydlení vyplývá ze zájmu o bydlení ve velmi atraktivním prost edí.
Proto návrh Zm ny . 5 ÚPO Hosín umož uje rozvoj bydlení. ást této lokality bylo p evzato a již
vyhodnoceno ve schválené ÚPD.

Lokalita . 4

Návrh plochy smíšené výrobní - severovýchodn od sídla Hosín, k. ú. Hosín. Lokalita se nachází
na nezem lské p . Tato lokalita byla p evzata a již vyhodnocena ve schválené ÚPD.

Lokalita . 5

Návrh plochy ob anské vybavenosti - severovýchodn od sídla Hosín, k. ú. Hosín. Lokalita se nachází
na p
s III. t ídou ochrany a ást lokality se nachází na nezem lské p . Lokalita je situována
v návaznosti na zastav né území stejného zp sobu využití, kde rozvoj bydlení není žádoucí, ale
naopak je velmi vhodná pro rozvoj v oblasti ob anského vybavení.

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
Ve Zm
. 5 ÚPO Hosín nedochází k záboru lesních pozemk . Sou ástí lokality . 3 je plocha lesní, u které bude
zachován stejný zp sob využití.
Ve Zm
. 5 ÚPO Hosín jsou vymezeny plochy, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
LOK.
.
3

ZP SOB VYUŽITÍ
Plocha bydlení + ve ejná prostranství

PARCELA ÍSLO
27/6, 27/1, 343/1, 341/1, 342/1,

DRUH POZEMKU
Trvalý travní porost, orná p da,
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zahrada, ostatní plocha

4

Plocha smíšená výrobní

658/1, 658/3, 658/9, 658/10,
658/11

Ostatní plocha

5

Plocha ob anského vybavení

671/3, 671/4, 671/5

Trvalý travní porost, ostatní
plocha

o)
V pr

p)

334/1, 334/3, 334/5

návrh rozhodnutí o uplatn ných námitkách
hu projednávání návrhu Zm ny .5 ÚPO Hosín nebyly vzneseny žádné námitky

vyhodnocení uplatn ných p ipomínek

V rámci zákonných lh t ve ejného projednání Zm ny .5 ÚPO Hosín byly vzneseny následující p ipomínky:
1.

Magistrát m sta eské Bud jovice - OŽP (ze dne 3.5.2013, zn. OOŽP/32038/2013/Urb)
odd lení vodního hospodá ství
Pokud se jedná o plochy na bydlení - lze realizovat za p edpokladu, že budou p ed zahájením výstavby
jednotlivých RD vybudovány vodohospodá ské sít (pokud již nejsou), tj. vodovod pro ve ejnou pot ebu,
kanalizace napojená na ve ejnou OV. Deš ové vody požadujeme ešit odd len , p ednostn zasakováním na
pozemcích jednotlivých stavebník nebo akumulací srážkových vod pro další využití.
VYHODNOCENÍ:
ipomínka je v souladu se zpracovanou zm nou nebo v kap. d) výrokové ásti podkap. Koncepce tech.
infrastruktury…., Koncepce vodohosp. ešení je uvedeno: „P ed zahájením výstavby 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“.
odd lení ochrany p írody a krajiny
Z hlediska ochrany p írody a krajiny dle zákona . I 14/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd.
edpis . Ke zm
ÚP obce Hosín . 5 jsme již vydali samostatné souhlasné vyjád ení dne 7.1.2013 pod .j.
OOŽP/11354/2013/Žiž.
odd leni ochrany lesa a zem
lského p dního fondu
íslušným orgánem ochrany ZPF pro uplatn ní stanoviska podle § 5 odst. 2 zákona ke zm
. 5 ÚPO Hosín
je v souladu s ust. § 17a písm. a) zákona Krajský ú ad - Jiho eský kraj, odbor životního prost edí, zem lství
a lesnictví.
z hlediska lesního hospodá ství
Zpracování zm ny územního plánu ve vztahu k ochran pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa (dále jen
PUPFL) musí být v souladu se zákonem . 289/1995 Sb., lesní zákon v platném zn ní. Upozor ujeme na
povinnost stanovenou zákonem o lesích (§ 14 - zpracování a projednání návrh dokumentací), podle které,
dojde-li k dot ení PUPFL, je nutný souhlas orgánu státní správy lesu k návrh m územn plánovací
dokumentace. Tohoto souhlasu je t eba i k dot ení lesních pozemk do vzdálenosti 50 m od jejich okraje. Ten
je vydáván p íslušným orgánem státní správy les (Magistrát m sta eské Bud jovice, odbor ochrany
životního prost edí) rozhodnutím dle § 48 odst. 2 písm. c) citovaného zákona. Stavby musí být nejmén 30 m
od okraje lesa.
VYHODNOCENÍ:
Souhlas orgánu státní správy lesu k návrhu Zm ny .5 ÚPO Hosín byl vydán dne 8.10.2012 pod .j.
OOŽP/8876/2012 Mrš, dále se v kap. f) Stanovení podmínek pro využití ploch …… podkap. Podmínky pro
využití ploch, umis ování staveb do vzdálenosti 50 m od okraje lesa uvádí: „Hlavní i vedlejší stavby s
výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 30 m od kraje lesa (oplocení lze umístit v min.
vzdálenosti 2,5 m od kraje lesa). Samostatné umíst ní jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50 m od okraje
lesa bude podléhat souhlasu orgánu státní správy“.
odd lení ochrany ovzduší a odpad :
z hlediska odpadového hospodá ství dle zákona . 1 85/2001 Sb.. o odpadech v pl. zn ní: Bez p ipomínek.
z hlediska ochrany ovzduší dle zákona . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší:
V souladu s list. § 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochran ovzduší vydává k územnímu plánu a regula nímu
plánu stanovisko Krajský ú ad - Jiho eský kraj.
Zm na .5 ne eší žádné plochy, které by m ly významný vliv z hlediska ochrany ovzduší.

2.
EDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC R (ze dne 20.5.2013, zn. 6406-13- SD-11110)
….. A proto i nadále požadujeme, aby byl koridor pro VPS dálnice D3 a stavby s ní související v ÚP Hosín územn
chrán n, a to v ší i t lesa D3, jejího budoucího silni ního ochranného pásma a staveb souvisejících. Upozor ujeme na
to, že lokalita . 11 (plochy pr myslu a podnikání - SSÚD Borek), která byla ešena ve zm. . 2 ÚP Hosín, by pak m la
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být ešena jako samostatná plocha dopravní infrastruktury ur ená pro vybudování dálnice D3, resp. stavby s ní
související a tedy i se statutem VPS. Takto by m lo dojít k její úprav v ÚP Hosín. Stavba SSÚD Borek je nedílnou
sou ástí dálnice D3, a její realizace sou asn s dálnicí D3 je pro provoz a údržbu na této komunikaci nezbytná.
V koridoru VPS dálnice I/3 nesouhlasíme s umíst ním jiné návrhové plochy. Upozor ujeme, že v sou asné dob byl
uplatn n požadavek na rozší ení plochy pro zám r Dl (dálnice D3) v 1. Aktualizaci ZÚR jiho eského kraje.
I nadále z stává v platnosti naše vyjád ení k zadání i k návrhu zm. .5 ÚP, a to, že:
plocha .1 – SV1 (pro kterou je navrženo funk ní využití „plochy smíšené výrobní") je v kolizi jak s ochranným
silni ním pásmem silnice I/3, tak p edevším s koridorem pro dálnici D3. A i nadále požadujeme, aby tato plocha
byla vymezena mimo koridor VPS pro D3, a to dle platných ZÚR Jiho eského kraje (a výše uvedený požadavek na
vymezení koridoru VPS dálnice D3.
VYHODNOCENÍ:
ipomínka byla ešena samostatným dohodovacím jednáním, dokumentace byla upravena – zmenšena tak, aby
plocha SV1 nazasahovala do OP silnice I/3. Následn byla tato úprava odsouhlasena Ministerstvem dopravy.
ešenou plochu SV1 nebude umožn no p ipojit v novém p ímém napojení na dálnici D3 ani napojení ešené lokality
do stávající I/3. Napojení nov navržených lokalit na silni ní sí musí být ešeno pomocí komunikací nižších t íd.
Text „bude napojena na kapacitní komunikaci (bývalá E55)" ze zm. . 5 ÚP Hosín, který se týká napojení lokality
SV1 na silni ní sí , doporu ujeme vypustit a upravit jej ve smyslu konkrétního napojení na sil. II. t . . 603.
VYHODNOCENÍ:
ipomínka je v souladu se zpracovanou zm nou, nebo do kap. d) Koncepce ve . infrastruktury, podkap. Koncepce
dopravní infrastruktury…. Je uvedeno: „Napojení nov navržených lokalit na silni ní sí je navrženo p ipojením na
komunikace nižších t íd zejména pak lok. SV 1 bude p ipojena na stávající silnici II/603. Pokud bude v ešených
lokalitách umis ováno více staveb, musí být v následujících ízeních navrženo ešení využívající jeden sjezd z
hlediska bezpe nosti provozu. Pro lokality bude dodržen § 20 a § 22 vyhl. 501/2006“. Dále byla požadoívaná v ta
vypušt na z textu.
i nadále platí, že musí být dle zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích respektováno silni ní ochranné
pásmo stávající silnice I/3 i budoucí dálnice D3. Dle tohoto zákona lze v silni ním ochranném pásmu provád t
stavby (které vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu ú adu) jen na základ povolení vydaného silni ním
správním ú adem. OP dálnice D3 požadujeme doplnit i do limit vymezení zastavitelné plochy SV1.
VYHODNOCENÍ:
Na základ dohodovacího jednání byla lokalita SV 1 upravena – zmenšena tak, aby plocha SV 1 nazasahovala do
OP silnice I/3 ani do koridoru budoucí dálnice D3. Následn byla tato úprava odsouhlasena Ministerstvem dopravy.
Z tohoto d vodu nebylo t eba m nit limity plochy SV 1.
požadujeme doplnit do podmínek pro využití ploch (do odstavce týkajícího se ochrany p ed zvýšenou hygienickou
zát ží) budoucí dálnici D3 a silnici l.t ..
VYHODNOCENÍ:
ipomínce bylo vyhov no, byla zapracována do kap. f) Stanovení podmínek pro využití ploch …… podkap.
Podmínky pro využití ploch, ochrana p ed zvýšenou hygienickou zát ží, kde je uvedeno: „V rozvojových plochách
v blízkosti silnic I., II. a III. t . a budoucí dálnice D3 mohou být situovány stavby vyžadující ochranu p ed hlukem
(chrán ný venkovní prostor) až po spln ní hygienických limit z hlediska hluku i vylou ení p edpokládané hlukové
zát že“.
do vstupních limit využití území je nutno zahrnout i OP dálnice D3
VYHODNOCENÍ:
Lokalita SV 1 byla upravena – zmenšena tak, aby plocha SV 1 nazasahovala do OP silnice I/3 ani do koridoru
budoucí dálnice D3, z tohoto d vodu není nutné OP dálnice do limit využití území zahrnout.
Dále v kapitole ..Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití" požadujeme pro plochy smíšené výrobní doplnit i
podmínku pro stavby v OP dálnice D3.
VYHODNOCENÍ:
Lokalita SV 1 byla upravena – zmenšena tak, aby plocha SV 1 nezasahovala do OP silnice I/3 ani do koridoru budoucí
dálnice D3, z tohoto d vodu není nutné OP dálnice do limit využití území zahrnout.
Jedna z podmínek, a to že stavby nebudou zasahovat do t lesa dálnice D3 by m la být považována za samoz ejmost.
V textové ásti zm. . 5 ÚP Hosín je uvedeno, že lokalita .1 - SV je dob e technicky napojitelná na inženýrské sít , mj.
na centrální COV, která má být vybudována v rámci SSUD Borek. Dovolujeme si vás upozornit na skute nost, že v
ípad , kdy nebude umožn na realizace SSUD Borek, nelze s realizací OV (a p ipojení ešené lokality) po ítat.
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VYHODNOCENÍ:
ipomínce bylo vyhov no, do textové ásti bylo dopln no do kap. k) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn …,
u lok. .1, odst. 3 v ta: „Napojení splaškové kanalizace lokality .1 lze realizovat na tuto OV nebo na samostatnou
OV ešenou v rámci navrhované plochy lokality . SV 1“.
Dále zásadn nesouhlasíme se zp es ováním koridoru pro VPS dálnice D3 (tedy nadmístní zájem) tak, aby nekolidoval
s jednou rozvojovou plochou ( .1 – SV1). Naopak by m la být plocha . 1 zp esn na a upravena mimo koridor pro
zám r republikového významu, jakým dálnice D3 (a to v etn staveb s ní souvisejících - ve správním území obce
edevším s SSÚD Borek) je. Dále upozor ujeme na to, že je-li zaslán požadavek k zapracování lokality . 1 – SV1 do
1. Aktualizace ZUR Jiho eského kraje ješt neznamená, že je lokalita v souladu se ZÚR J K. Lokalita . í tedy v
souladu s nad azenou dokumentací vydávanou krajem není.
VYHODNOCENÍ:
ipomínka byla ešena v rámci samostatného dohodovacího jednání a následn byla úprava dokumentace v etn
textové ásti odsouhlasena Ministerstvem dopravy.
3. MINISTERSTVO DOPRAVY R (ze dne 20.5.2013, zn. 6406-13- SD-11110)
Správním územím obce Hosín prochází stávající silnice l. t ídy . 3 a koridor plánované dálnice D3. V úseku „Šev tín Borek" je silnice již vystav na v 1/2 profilu budoucí dálnice D3. Na tuto stavbu bylo již vydáno pravomocné územní
rozhodnutí, a to 30. dubna 2011. Dále je zpracována Dokumentace pro územní rozhodnutí „SSÚD Borek" (12/2003,
VPÚ DECO PRAHA a.s.).
Ministerstvo dopravy požaduje upravit koridor pro dálnici D3 v ÚPO Hosín podle platných Zásad územní rozvoje
Jiho eského kraje. Jeho ší ka ze ZÚR J K je 200m. Požadavek se p edevším týká ásti, kde má být umíst na stavba
St edisko správy a údržby dálnice D3 (SSÚD), a která již byla v jedné z p edchozích zm n ÚP Hosín ešena (zm na
.2). SSÚD je nedílnou sou ástí dálnice D3, proto je nutné ji vymezit jako plochu ve ejn prosp šné stavby, a to a
etn všech staveb s její stavbou související (napojení na technickou infrastrukturu apod.).
Podrobné vyjád ení k návrhu zm ny . 5 Vám zaslalo editelství silnic a dálnic R, a to dopisem .j. 6406-13- SD-l
1110 ze dne 20.5.2013, které Vám zasíláme v p íloze. Toto vyjád ení SD požadujeme v návrhu zm ny . 5
respektovat.
VYHODNOCENÍ:
ipomínka byla ešena v rámci samostatného dohodovacího jednání a následn byla úprava dokumentace v etn
textové ásti odsouhlasena.

q)

Údaje o po tu list
grafické ásti

od vodn ní územního plánu a po tu výkres

k n mu p ipojené

Grafická ást od vodn ní, která je nedílnou sou ástí od vodn ní tohoto opat ení obecné povahy skládající se z níže
uvedených výkres :
3. Koordina ní výkres
1 : 5 000
4. Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu
1 : 5 000
5. Výkres širších vztah
1 : 50 000

…………………………………
místostarosta

…………………………………
starosta

POU ENÍ :
Proti tomuto opat ení obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního ádu podat opravný prost edek.
UPOZORN NÍ:
Zm na .5
doklad o
plánování
stavebního

ÚPO Hosín je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona uložena na Obecním ú adu Hosín, v etn
jeho po izování; opat ená záznamem o ú innosti je poskytnuta stavebnímu ú adu a odboru územního
eské Bud jovice, Krajskému ú adu – Jiho eský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování,
ádu a investic.

Údaje o vydané Zm
.5 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
(www.hosin.cz).
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