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EŠENÍ ZM NY . 7 ÚPO HOSÍN
a)

vymezení zastav ného území

Zastav né území je vymezeno sou asn platnou územn plánovací dokumentací. Zm nou . 7 Územního
plánu obce Hosín (dále jen „ÚPO Hosín“) se nem ní.

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 novou
rozvojovou plochu.
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 . 7 budou posíleny návrhem ploch smíšených
výrobních a s tím souvisejícím rozvojem technické infrastruktury.
Ochrana p írodních hodnot je zajišt na ešením odkanalizování ploch ešeného území zm ny . 7. Dále jsou
respektovány zásady ochrany zem
lského p dního fondu (dále jen ZPF).
S návrhem Zm ny . 7 ÚPO Hosín se nenavrhují žádné nové prvky územního systému ekologické stability
krajiny.
V ešeném území Zm ny . 7 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 . 7 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 . 7 ÚPO HOSÍN
Po adové
íslo

c)

Ozna ení jednotlivých lokalit

1

Zm na zp sobu využití z p vodn
smíšenou výrobní

smíšené zóny technické vybavenosti na plochu

2a

Zm na zp sobu využití z plochy ob anského vybavení na plochu smíšenou výrobní

2b

Vymezení nové plochy smíšené výrobní.

3

Zm na zp sobu využití z p vodní plochy ob anského vybavení na plochu smíšenou
výrobní

4a

Zm na zp sobu využití z p vodní plochy systému sídelní zelen - ve ejná prostranství a
z plochy smíšené: ob anské vybavení - komer ní za ízení plošn rozsáhlá, výroba a
skladování - lehký pr mysl na plochu smíšenou výrobní

4b

Vymezení nové plochy smíšené výrobní

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

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Nezm

na oproti schválenému ÚPO.

5

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

SV1

Zm na zp sobu využití z p vodn smíšené zóny technické vybavenosti na plochu
smíšenou výrobní - v blízkosti letišt Hosín.
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - OP radioloka ního prost edku, vzdálenost 50 m od okraje lesa,
OP p echodové plochy letišt , OP s výškovým omezením staveb, OP proti klamavým
a nebezpe ným sv tl m, OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN.

SV2a

Zm na zp sobu využití z plochy ob anského vybavení na plochu smíšenou
výrobní - v blízkosti letišt Hosín
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - OP radioloka ního prost edku, vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP
provozních ploch letišt , OP p echodové plochy letišt , OP s výškovým omezením
staveb, OP proti klamavým a nebezpe ným sv tl m, OP s omezením staveb vzdušných
vedení VN a VVN, telekomunika ní kabel, el. vedení v etn OP.

SV2b

Navržená plocha smíšená výrobní - v blízkosti letišt Hosín
Obsluha území - z místní komunikace.
Limity využití území - OP radioloka ního prost edku, OP provozních ploch letišt , OP
echodové plochy letišt , OP s výškovým omezením staveb, OP proti klamavým
a nebezpe ným sv tl m, OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN.

SV3

Zm na zp sobu využití z p vodní plochy ob anského vybavení na plochu
smíšenou výrobní - v místní ásti Chý ava
Obsluha území - z místní komunikace, p íp. jedním sjezdem ze silnice II/603.
Limity využití území - OP radioloka ního prost edku, el. vedení v etn OP a trafostanice,
telekomunika ní kabel, vodovod, interak ní prvek, OP silnice, osa a OP vzletových
a p ibližovacích prostor , OP p echodové plochy letišt , OP s výškovým omezením
staveb, OP proti klamavým a nebezpe ným sv tl m, OP s omezením staveb vzdušných
vedení VN a VVN.

SV4a

Zm na zp sobu využití z p vodní plochy systému sídelní zelen - ve ejná
prostranství a z plochy smíšené: ob anské vybavení - komer ní za ízení plošn
rozsáhlá, výroba a skladování - lehký pr mysl na plochu smíšenou výrobní - v
místní ásti Chý ava
Obsluha území - z místní komunikace, p íp. jedním sjezdem ze silnice II/603.
Limity využití území - OP radioloka ního prost edku, interak ní prvek, registrovaný
významný krajinný prvek, OP silnice, osa a OP vzletových a p ibližovacích prostor , OP
echodové plochy letišt , OP s výškovým omezením staveb, OP proti klamavým a
nebezpe ným sv tl m, OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN, území
s archeologickými nálezy.

SV4b

Navržená plocha smíšená výrobní - v místní ásti Chý ava
Obsluha území - z navržené plochy SV4a
Limity využití území - OP radioloka ního prost edku, interak ní prvek, registrovaný
významný krajinný prvek, OP silnice, osa a OP vzletových a p ibližovacích prostor , OP
echodové plochy letišt , OP s výškovým omezením staveb, OP s omezením staveb
vzdušných vedení VN a VVN.

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Zm nou . 7 ÚPO Hosín nedojde k zásahu do systému sídelní zelen . Sou asný podíl zelen
stane zachován.
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v sídle

d)

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

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
Zm na . 7 ÚPO Hosín nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury.
Napojení nov navržených lokalit na silni ní sí je ešeno p ipojením na komunikace nižších t íd zejména
pak lok. . 3 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. 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
Zm nou . 7 ÚPO Hosín nedojde ke zm
KONCEPCE ENERGETICKÉHO EŠENÍ
Zm nou . 7 ÚPO Hosín nedojde ke zm

EŠENÍ
koncepce vodohospodá ského ešení.

koncepce energetického ešení.

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Zm nou . 7 ÚPO Hosín není vymezena plocha ob anského vybavení.
KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Ve zm

.7 ÚPO Hosín nejsou vymezeny plochy ve ejných prostranství.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 7 ÚPO Hosín nedojde ke zm

koncepce odpadového hospodá ství.

CIVILNÍ OCHRANA
Na ešení požadavk civilní ochrany navržené ve schváleném ÚPO Hosín nemá Zm na . 7 ÚPO Hosín vliv.
stává v platnosti ešení dle schváleného ÚPO. V p ípad vzniku mimo ádné situace bude postupováno
podle Krizového resp. Havarijního plánu Jiho eského kraje.

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 . 7 ÚPO Hosín nedojde ke zm
hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚPD.
Lokalita . 2a se dotýká lokálního biokoridoru (LBK 123, Hosín - letišt ). Ve vzdálenosti cca 5 m od toho
prvku ÚSES nesmí být umis ována žádná výstavba v etn oplocení a zpevn ných ploch.
Realizace staveb v lokalit
. 3 je možná pouze za dodržení podmínky, že vybudované objekty výrazn
nenaruší interak ní prvky IP844, IP161, v lokalit 4a a 4b za podmínky zachování interak ního prvku IP162
a významného krajinného prvku (Roklina na Prost ední Bab ).
V souvislosti se Zm nou . 7 ÚPO Hosín se nenavrhují žádné nové prvky územního systému ekologické
stability krajiny.
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VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Území ešené Zm nou . 7 ÚPO Hosín není dot eno záplavovým územím.
PROTIPOVOD OVÉ OPAT ENÍ
V souvislosti s návrhem Zm ny . 7 ÚPO Hosín se nenavrhují žádná protipovod ová opat ení.
PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
V souvislosti s návrhem Zm ny . 7 ÚPO Hosín se nenavrhují žádná protierozní opat ení.
VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Zm na . 7 ÚPO Hosín nevymezuje plochu pro rekreaci.
VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
V území ešeném Zm nou . 7 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,
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
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 : 5 000 je patrné len ní území ešeného Zm nou . 7 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
Plošné podmínky využití území
Celková zastav nost plochy
je zastav ná plocha pozemku, je sou tem všech zastav ných ploch jednotlivých staveb. Zastav nou
plochou stavby se rozumí plocha ohrani ená pravoúhlými pr
ty vn jšího líce obvodových konstrukcí
všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arký se zapo ítávají.
U objekt poloodkrytých (bez n kterých obvodových st n) je zastav ná plocha vymezena obalovými
arami vedenými vn jšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zast ešených staveb nebo
jejich ástí bez obvodových svislých konstrukcí je zastav ná plocha vymezena pravoúhlým pr
tem
st ešní konstrukce do vodorovné roviny;
pro posouzení je vždy uvažována mén p íznivá varianta pro stavebníka.
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
na vn jším líci výšky 0 - 1 m;
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obvodové st ny

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.
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

Navržená opat ení pro realizaci zástavby i využití ploch:
P i realizaci staveb musí být zajišt no zachování funk nosti sousedního LBK 123 - SV2a, SV2b.
P i realizaci staveb musí být zajišt no zachování interak ního prvku IP162 a registrovaného VKP
Roklina na Prost ední Bab - SV4a, SV4b.
Využití plochy SV4b je vázáno na p edchozí i sou asné využití plochy SV4a. Samostatné využití
plochy SV4b je z hlediska ochrany krajinného rázu nep ípustné.
V navazujících stupních p ípravy využití plochy je nutné zajišt ní dodržování hygienických limit pro
hluk v i stávající obytné zástavb , zárove budou p i hranicích plochy se stávající obytnou
zástavbou navrženy dostate
široké plochy (pruhy) zelen k hygienické ochran obyvatelstva p ed
zvýšeným hlukem a prašností (jižní hranice a u sídla Chý ava) - SV3, SV4a, SV4b.
P i výstavb se musí respektovat OP dálnice D3 a stavby s výstavbou dálnice související - SV4a.
Na navrhované ploše SV4b m že dojít k výstavb pouze za dodržení t chto podmínek:
- spol. INDUSTRY PARK a.s. uzav e Dohodu o spolupráci a budoucí kupní smlouvu o prodeji
pot ebných pozemk pro realizaci SSÚD Borek,
- v ochranném pásmu dálnice D3 nebude provád na innost a výstavba znemož ující realizaci této
dopravní stavby,
- nebudou v návrhových lokalitách umíst ny takové objekty, které podléhají spln ní platných
hygienických limit , aby nedošlo k zasažení negativními ú inky z provozu stávající komunikace I/3
i budoucí dálnice D3,
- spol. INDUSTRY PARK a.s. bude spolupracovat s SD R na plánované výstavb SSÚD Borek
a výstavb infrastruktury pro SD R, obec Hosín.
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
max. 1 nadzemní podlaží + podkroví (maximáln 12,5
m)

Výšková hladina zástavby

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním
pozemku.
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UMIS OVÁNÍ STAVEB DO VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA
Hlavní i vedlejší stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 25 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
. 7 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 p edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo
izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a pop ípad
dalších údaj podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona

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

i)

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

Kompenza ní opat ení nejsou navrhována.

j)

stanovení po adí zm n v území (etapizace)

Zahájení výstavby na plochách SV3 a SV4a bude uskute
no teprve po p edchozí realizaci jednotlivých
sítí, kanalizace, vodovodu, komunikací apod. Výstavba na vzdálen jších místech od stávající infrastruktury
bude uskute
na po zastav ní alespo 50 % pozemk navazujících na již vybudovanou technickou
infrastrukturu. To znamená, že nová výstavba bude uskute ována sm rem od sou asn zastav ného
území do volné krajiny, aby se zamezilo vzniku proluk. Nesmí docházet ke znemožn ní obhospoda ování
zatím nevyužitých
ástí pozemk
rozvojové plochy. Tato etapizace neplatí v p ípad
celkov
zainvestovaného území formou základní technické vybavenosti.

k)

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

6 stran
1: 5 000
1 : 5 000
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OD VODN NÍ ZM NY . 7 ÚPO HOSÍN
a)

postup po ízení a zpracování územního plánu

Bude dopln no po spole ném projednání.

b)

vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území

Území ešené Zm nou . 7 ÚPO Hosín nemá vliv na sousední správní území, nebo ešené lokality nemají
ímou vazbu na správní území sousedících obcí. Ani z hlediska širších vztah v území nebude mít Zm na
. 7 ÚPO Hosín žádný negativní dopad. ešeným územím prochází navržený vodovod z ÚPO Hosín. Tato
plánována technická infrastruktura je respektována a zachována i ve Zm
. 7 ÚPO Hosín. Veškeré
požadavky a návaznosti na využívání území z hlediska širších vztah v území jsou zobrazeny ve Výkresu
širších vztah .

c)

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

SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Zm na . 7 ÚPO Hosín není v rozporu s Politikou územního rozvoje eské republiky ve zn ní Aktualizace
. 1 (dále jen „APÚR“), kterou vláda R schválila na svém jednání usnesením . 276 dne 15.04.2015.
ešené území není sou ástí žádné specifické oblasti ani koridor a ploch technické infrastruktury v Politice
územního rozvoje R. ešeného území obce Hosín se z Politiky územního rozvoje R týkají tyto zám ry:
ROZVOJOVÉ OBLASTI A OSY
OB10 Rozvojová oblast eské Bud jovice
vody vymezení:
Území ovlivn né rozvojovou dynamikou krajského m sta eských Bud jovic. Rozvojová oblast p edstavuje
silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických inností, z nichž zna ná ást má republikový význam;
podporujícím faktorem rozvoje je poloha na p ipravované dálnici D3 s návazností na rychlostní silnici R3 do
Rakouska a na IV. tranzitním železni ním koridoru.
Úkoly pro územní plánování
Vytvá et územní podmínky pro napojení na dálnici D3, rychlostní silnici R3 a na IV. tranzitní železni ní
koridor.
Úkoly stanovené pro rozvojovou oblast eské Bud jovice jsou zohledn ny ve Zm
. 7 ÚPO Hosín.
OS6 Rozvojová osa Praha - Benešov - Tábor - eské Bud jovice - hranice R/Rakousko
vody vymezení:
Území ovlivn né p ipravovaným pokra ováním dálnice D3, p ipravovanou rychlostní silnicí R3 na hranice
R/Rakousko, železni ní tratí . 220 (IV. tranzitní železni ní koridor) a spolup sobením center Benešov,
Tábor a Sob slav. Navazuje na rozvojovou osu v zahrani í.
Zm na . 7 ÚPO Hosín zám r zohled uje.
KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
C-E551
vody vymezení:
Zvýšení atraktivity a kapacity železni ní dopravy na hlavních mezinárodních tazích, za azených do
tranzitních železni ních koridor . Spln ní požadavk TEN-T, AGC a AGTC.
ešené území Zm ny . 7 ÚPO Hosín se zám ru nedotýká.
D3
vody vymezení:
íprava dokon ení základní sít dálnic a zabezpe ení p evedení o ekávané zát že intenzit dopravy na tuto
kvalitativn vyšší úrove dopravy. Sou ást TEN-T.
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Úkoly pro územní plánování:
Vymezit koridor dálnice v ZÚR St edo eského kraje.
Zm na . 7 ÚPO Hosín zám r zohled uje.
Zm na územního plánu vychází z republikových priorit územního plánování pro zajišt ní udržitelného
rozvoje území formulované v kap. 2 APÚR.
SOULAD S ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Zm na . 7 ÚPO Hosín je zpracována v souladu se Zásadami územního rozvoje Jiho eského kraje ve zn ní
platných aktualizací (dále jen „AZÚR“).
Zm na . 7 ÚPO Hosín vychází z priorit územního plánování kraje pro zajišt ní udržitelného rozvoje území
formulované v kap. a) výrokové ásti AZÚR.
Zm na . 7 ÚPO Hosín minimalizuje negativní vlivy územního rozvoje na p írodní, krajinné a kulturní
hodnoty v území, v etn urbanistického, architektonického a archeologického d dictví. Pro ochranu
krajinného rázu a dalších hodnot území jsou Zm nou . 7 ÚPO Hosín navrženy podmínky prostorového
uspo ádání urbanizovaných ploch. Zm na . 7 ÚPO Hosín zohled uje priority územního plánování kraje pro
zajišt ní hospodá ského rozvoje kraje. Rozvoj podnikatelské aktivity zajiš ují návrhové plochy smíšené
výrobní.
VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS - VIZ KAP. B) AZÚR
OB10 rozvojová oblast eské Bud jovice
Úkoly stanovené pro rozvojovou oblast eské Bud jovice jsou zohledn ny ve Zm

. 7 ÚPO Hosín.

OS6 rozvojová osa Praha - eské Bud jovice - hranice R
Zm na . 7 ÚPO Hosín zám r zohled uje.
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR
A REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

PRO VE EJNOU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU MEZINÁRODNÍHO

D1 dálnice D3
Správním územím obce Hosín prochází silnice I/3 a plánovaná dálnice D3. V úseku „Šev tín – Borek“
(stavba 0309/II) je silnice I/3 již vystav na v polovi ním profilu budoucí dálnice D3. Na stavbu D3 0309/II
nabylo právní moci stavební povolení. Správní území obce Hosín je také dot eno stavbou „D3 – SSÚD
Borek“ související s výstavbou dálnice D3.
Pro VPS dálnici D3 v úseku „Šev tín – Borek“ je v AZÚR územn koridor chrán n v obvyklé ší i 200 m
s rozší ením na 330 m pro umíst ní St ediska správy a údržby dálnice a dálni ních za ízení Borek (SSÚD
Borek) a na 600 m v místech k ižovatkových úsek . Koridor dálnice D3 je zp esn n mimo ešené území
plochy 4b, do níž zasahuje pouze budoucím ochranným pásmem dálnice D3.
Ministerstvo dopravy souhlasí s vymezením lokality 4b p i spln ní podmínek na základ dohody s SD R inter. sd lení .:1/56/21500/16-schn ze dne 9. 3. 2016 a zárove požadavk z vyjád ení .j.: 9027-15- SD11110 z 1.6.2015 (resp. .j.: 282-16- SD-11110 z 25.1.2016).
SD vydá souhlasné stanovisko za podmínek, že:
1. spol. INDUSTRY PARK a.s. uzav e Dohodu o spolupráci a budoucí kupní smlouvu o prodeji
pot ebných pozemk pro realizaci SSÚD Borek,
2. v ochranném pásmu dálnice D3 nebude provád na innost a výstavba znemož ující realizaci této
dopravní stavby,
3. nebudou v návrhových lokalitách umíst ny takové objekty, které podléhají spln ní platných hyg.
limit , aby nedošlo k zasažení negativními ú inky z provozu stávající komunikace I/3 i budoucí
dálnice D3,
4. spol. INDUSTRY PARK a.s. bude spolupracovat s SD
a výstavb infrastruktury pro SD R, obec Hosín.

R na plánované výstavb SSÚD Borek

D3 IV. tranzitní železni ní koridor
Tento železni ní koridor je na území Jiho eského kraje vymezen koridorem pro stavbu ve ejné dopravní
infrastruktury v úseku od hranice se St edo eským krajem p es eské Bud jovice až po Horní Dvo išt
a státní hranici s Rakouskem. Koridor je d len do 6 úsek , ÚP Hosín prochází úsek:
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D3/4, Šev tín – eské Bud jovice (severní okraj, Nemanice), zám r zde prochází velmi složitým
terénem jsou vymezeny ásti koridoru pro výstavbu tunel .
ešené území Zm ny . 7 ÚPO Hosín se zám ru nedotýká.
-

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

PRO VE EJNOU TECHNICKOU INFRASTRUKTURU V OBLASTI

Ep7 plynovod Šev tín - Hosín
- zám r budoucího propojení dvou v tví stávajících vysokotlakých plynovod - v ÚP vymezena plocha
technické infrastruktury s ozna ením TI55.EP7.
ešené území Zm ny . 7 ÚPO Hosín se zám ru nedotýká.
Prvky územního systému ekologické stability ve správním území obce Hosín
nadregionální biokoridor NBK 117 – nedotýká se Zm ny . 7 ÚPO Hosín
nadregionální biocentrum NBC 26 – nedotýká se Zm ny . 7 ÚPO Hosín
regionální biocentrum RBK 381 – nedotýká se Zm ny . 7 ÚPO Hosín
regionální biokoridor RBK 4040 – nedotýká se Zm ny . 7 ÚPO Hosín

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 . 7 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 . 7 ÚPO Hosín vymezuje zastavitelné plochy smíšené výrobní. Tyto
plochy nekolidují žádným zp sobem s požadavky na ochranu p írody ani hodnot v území.
Zm na . 7 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 . 7 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 . 7 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.
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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 . 7 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 m
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.

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

Návrh Zm ny . 7 ÚPO Hosín nebude mít, p i respektování navržených opat ení a podmínek uvedených
v kapitole 7. dokumentu “Vyhodnocení vliv ÚPO Hosín na životní prost edí”, významné negativní vlivy
na životní prost edí a ve ejné zdraví. Z hlediska ochrany životního prost edí a ve ejného zdraví je tedy návrh
Zm ny . 7 ÚPO Hosín, p i spln ní t chto opat ení, akceptovatelný.

h)

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

K návrhu zadání Zm ny . 7 ÚPO Hosín vydal Krajský ú ad Jiho eského kraje dne 8.2.2016 stanovisko
. j. KUJCK21371/2016/OZZL/2 podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí ve
zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon o posuzování vliv ). V tomto stanovisku Krajský ú ad požaduje
zpracování vyhodnocení územního plánu z hlediska vliv na životní prost edí (tzv. SEA) dle p ílohy
ke stavebnímu zákonu. D vodem je, že nejsou smíšené výrobní zóny blíže specifikovány a zadání Zm ny
. 7 nevylu uje vymezení ploch pro p ípadnou realizaci zám
uvedených v p íloze . 1 zákona
o posuzování vliv .

i)

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

Na základ požadavku KÚ J K OŽP k zadání zm ny .7 bylo zpracováno vyhodnocení vliv na životní
prost edí (SEA) podle § 19 zák. . 183/2006 Sb. Posuzovaný návrh Zm ny . 7 ÚPO Hosín napl uje
požadavky ochrany životního prost edí a není v rozporu s hlavními cíli strategických dokument na národní
a regionální úrovni pro tuto oblast. Byly identifikovány potenciální vlivy na p du, krajinu a zdraví
obyvatelstva. Jednotlivé plochy byly vyhodnoceny v kontextu jejich umíst ní s ohledem na limity a omezení
využití území. U posuzovaných zm n využití rozvojových ploch je možné p edpokládat, že st ety a negativní
vlivy budou ješt ešeny, zmírn ny nebo minimalizovány v rámci zp esn ní jejich vymezení v jednotlivých
povolovacích ízení (dle návrhu opat ení pro jednotlivé plochy), p ípadn v rámci proces EIA (u zám ,
které budou spadat pod zákon . 100/2001 Sb.). Podmínky jsou pln respektovány a jsou obsaženy
ve Zm
. 7 ÚPO Hosín.

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 . 7 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 . 7 ÚPO Hosín nebylo požadováno
variantní ešení.
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k)

komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty

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 - nachází se severovýchodn od sídla Hosín, k. ú. Hosín. Nejedná se o zábor ZPF, pouze
o zm nu zp sobu využití z plochy pro ob anské vybavení na plochu smíšenou výrobní. 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 také výhodná z hlediska hygienické zát že, provoz z plochy smíšené
výrobní nebude zat žovat okolní zástavbu.
Lokalita . 2a - nachází se severovýchodn od sídla Hosín, k. ú. Hosín. Nejedná se o zábor ZPF, pouze
o zm nu zp sobu využití z plochy ob anského vybavení na plochu smíšenou výrobní. 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 také výhodná z hlediska hygienické zát že, provoz z plochy smíšené
výrobní nebude zat žovat okolní zástavbu.
Lokalita . 2b - návrh plochy smíšené výrobní. 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 také
výhodná z hlediska hygienické zát že, provoz z plochy smíšené výrobní nebude zat žovat okolní zástavbu.
Lokalita . 3 - nachází se východním sm rem od letišt Hosín, k. ú. Hosín. Nejedná se o zábor ZPF, pouze
o zm nu zp sobu využití z plochy pro ob anské vybavení na plochu smíšenou výrobní. Lokalita je výborn
dopravn napojena na silnici II/603. Navržená plocha 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.
Lokalita . 4a - nachází se východním sm rem od letišt Hosín, k. ú. Hosín. Nejedná se o zábor ZPF, pouze
o zm nu zp sobu využití z p vodní plochy systému sídelní zelen - ve ejná prostranství a z plochy smíšené:
ob anské vybavení - komer ní za ízení plošn rozsáhlá, výroba a skladování - lehký pr mysl na plochu
smíšenou výrobní. 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 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.
Lokalita . 4b - návrh plochy smíšené výrobní. Lokalita je výborn dopravn napojena z lokality . 4a.
Navržená plocha leží v Rozvojové oblasti OB 10 eské Bud jovice. D 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.
ZD VODN NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
Podle zp sobu využití je území len no na zastav né, zastavitelné a dále na nezastavitelné území.
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 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
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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,
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)
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existence m stské hromadné dopravy
výborná dostupnost obce s rozší enou p sobností
existence základní technické infrastruktury (plynofikace, vodovod a kanalizace)
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
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 . 7 ÚPO Hosín nevymezuje nové plochy dopravní infrastruktury, protože jsou situovány v p ímé
návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu. Koncepce dopravní infrastruktury se Zm nou . 7 ÚPO Hosín
nem ní. Napojení nov navržených lokalit na silni ní sí musí být ešeno pomocí komunikací nižších t íd.
Lokalita . 3 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 SKÉ 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 vedeny kanalizací na ve ejnou
kanaliza ní sí napojenou na 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.
ENERGETICKÉ EŠENÍ
Zm nou .7 ÚPO Hosín nedojde ke zm
koncepce energetického ešení. Plochy budou napojeny na
stávající rozvody nízkého nap tí elektrické energie. Stávající trafostanice mají dostate nou rezervu výkonu.
ZD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
Ve Zm
. 7 ÚPO Hosín nejsou vymezeny žádné ve ejn prosp šné stavby, opat ení a asanace. Plochy
ešené Zm nou . 7 ÚPO nejsou charakteru, který by vymezoval VPS.
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 7 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 . 7 ÚPO Hosín nijak neovlivní tuto stanovenou koncepci.
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VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Zm na . 7 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
VZDÁLENOST 50 M OD OKRAJE LESA
Vzdáleností 50 m od okraje lesa jsou áste
dot eny lokality . 1 a 2a.
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 . 7 zasahuje ochranné pásmo VN - lokalita . 2a a 3.
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 . 3 zasahuje ochranné pásmo silnice II. t ídy - lokalita . 3 a 4a. Do lokality .
4b zasahuje ochranné pásmo silnice I/3.
OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU
Do území ešeného zm nou . 7 zasahuje vodovod v etn ochranného pásma - lokalita . 3.
OCHRANNÁ PÁSMA LETIŠT :
OCHRANNÉ PÁSMO PROVOZNÍCH PLOCH LETIŠT
áste
v n m leží lokalita . 2a a 2b.
OCHRANNÉ PÁSMO S VÝŠKOVÝM OMEZENÍM
V ochranném pásmu s výškovým omezením se nachází všechny ešené lokality - 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b.
OCHRANNÉ PÁSMO S OMEZENÍM STAVEB VZDUŠNÝCH VEDENÍ VN A VVN
V ochranném pásmu s omezením staveb vzdušných vedení VN a VNN se nachází všechny ešené lokality.
OCHRANNÉ PÁSMO PROTI NEBEZPE NÝM A KLAMAVÝM SV TL M
V ochranném pásmu proti nebezpe ným a klamavým sv tl m leží lokality . 1, 2a, 2b, 3 a áste
. 4a.

lokalita

OCHRANNÁ PÁSMA TELEKOMUNIKA NÍCH ZA ÍZENÍ
Celé ešené území se nachází v OP radioloka ního prost edku RTH T ebotovice. Ve vymezeném území
radioloka ního prost edku lze vydat územní rozhodnutí a povolit novou výstavbu p esahující výškovou
hladinu stávající zástavby jen na základ závazného stanoviska R - Ministerstva obrany, zastoupeno
VUSS Pardubice.
OSA VZLETOVÝCH A P IBLIŽOVACÍCH PROSTOR
Prochází lokalitou . 3.
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V prostoru ochranných pásem s výškovým omezením staveb, konkrétn v ochranných pásmech vzletových
a p 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
V ešených lokalitách musí být p i realizaci výstavby respektovány interak ní prvky IP 844 (3), IP 161 (3 a
4a) a IP 162 (4a a 4b).
Dále musí z stat zachován významný krajinný prvek nacházející se v lokalit . 4a a 4b.

l)

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

Zm na . 7 ÚPO Hosín p ispívá k dosažení obecn prosp šného souladu ve ejných a soukromých zájm na
rozvoji území. Rozsah vymezených zastavitelných ploch odpovídá sou asným a výhledovým pot ebám obce
(rozší ení nabídky ploch smíšené výrobní). Vytvo ení nových zastavitelných ploch pro podnikání v podob
plochy smíšené výrobní, p 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 ném 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 . 7 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
dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa

lský

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 . 7 ÚPO Hosín, zabírající zem
lskou
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
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 p dní jednotka,
charakterizovaná p dním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí v etn charakteru skeletovitosti, hloubky
dního profilu a vláhového režimu v p
, 11 - íselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice p dy).

19

DNÍ JEDNOTKY V EŠENÉM ÚZEMÍ
HPJ 14

Luvizem modální, hn dozem luvické v etn slab oglejených na sprašových
hlínách
(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

HPJ 43

Hn dozem luvické, luvizem oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), st edn
žké, ve spodin i t žší, bez skeletu nebo jen s p ím sí, se sklonem k p evlh ení

HPJ 46

Hn dozem luvické oglejené, luvizem oglejené na svahových (polygenetických) hlínách,
st edn t žké, ve spodin t žší, bez skeletu až st edn skeletovité, se sklonem
k do asnému zamok ení

HPJ 47

Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizem
oglejené na svahových
(polygenetických) hlínách, st edn t žké, ve spodin t žší až st edn skeletovité, se
sklonem k do asnému zamok ení

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.
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ZD VODN NÍ NAVRHOVANÉHO ODN TÍ ZPF
i zpracování Zm ny . 7 ÚPO Hosín bylo hledáno nejvýhodn jší ešení jak z hlediska ochrany ZPF, tak
i z hlediska ostatních obecních zájm . Vznikají požadavky na plochy smíšené výrobní a to z d vodu rozvoje
hospodá ských aktivit v prostoru rozvojové oblasti eské Bud jovice.
Posouzení celkového zastav ní navržených ploch p vodního ÚPO Hosín v etn platných zm n 1 - 5
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 n kterým jiným obcím má Hosín velmi p íznivý p edpoklad pro rozvoj i z d vod zajišt ní
nových pracovních p íležitostí. Jedná se p edevším o rozší ení ploch smíšených výrobních, (nap . obchody,
provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení, atd.).

Zábor
nezem
lských
ploch (ha)

Celkový zábor ZPF
(ha)

Plocha smíšená výrobní

0,89

0

0,89

0

0,89

0

0,89

0

0

0

2a Plocha smíšená výrobní

0,29

0,03

0,26

0

0,26

0

0

0,26

0

0

2b Plocha smíšená výrobní

0,57

0,57

0

0

0

0

0

0

0

0

Plocha smíšená výrobní

12,35

0,46

11,89

8,05

3,84

0

0

11,89

0

0

4a Plocha smíšená výrobní

20,69

0

20,69

20,69

0

0

0

20,69

0

0

4b Plocha smíšená výrobní

1,52

0

1,52

1,52

0

0

0

1,52

0

0

Plochy
celkem

36,31

1,06

35,25

30,26

4,99

0

0,89

34,36

0

0

Plochy smíšená výrobní
celkem - zábor p dního fondu v ÚP

2,09

0,57

1,52

1,52

0

0

0

1,52

0

0

Plochy smíšená výrobní
celkem - zábor p dního fondu v ÚP

34,22

0,49

33,73

28,74

4,99

0

0,89

32,84

0

0

ZÁBOR ZPF CELKEM

36,31

1,06

35,25

30,26

4,99

0

0,89

34,36

0

0

Celkem - zábor p dního fondu v ÚP

2,09

0,57

1,52

1,52

0

0

0

1,52

0

0

Celkem - zábor kde byl již proveden

34,22

0,49

33,73

28,74

4,99

0

0,89

32,84

0

0

íslo lokality

Celková vým ra
lokality (ha)

Zábor ZPF podle
jednotlivých
kultur (ha)

1

3

Zp sob využití plochy

smíšené

Zábor ZPF podle t íd ochrany
(ha)

Orná
da

Trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

výrobní
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Zd vodn ní
Lokalita . 1

Lokalita se nachází severovýchodn od sídla Hosín, k. ú. Hosín. Nachází se na p
s II. t ídou ochrany. Nejedná se o zábor ZPF, pouze o zm nu zp sobu využití z plochy pro
ob anského vybavení na plochu smíšenou výrobní. Vyhodnocení záboru ZPF bylo již
provedeno ve schváleném ÚPO.

Lokalita . 2a

Lokalita se nachází severovýchodn od sídla Hosín, k.ú. Hosín. Nejedná se o zábor ZPF,
pouze o zm nu zp sobu využití z plochy ob anského vybavení na plochu smíšenou výrobní.
Lokalita se nachází na p
se III. t ídou ochrany. Vyhodnocení záboru ZPF bylo již
provedeno ve schváleném ÚPO.

Lokalita . 2b

Lokalita se nachází severovýchodn od sídla Hosín, k. ú. Hosín. Jedná se o nov navrženou
plochu smíšenou výrobní. Lokalita se nachází na nezem
lské p
a je situována
v návaznosti na zastav né území.

Lokalita . 3

Lokalita se nachází východním sm rem od letišt Hosín, v místní ásti Chý ava, k. ú. Hosín.
Nachází se na p
se III. t ídou ochrany, ást lokality na nezem
lské p
. Nejedná se o
zábor ZPF, pouze o zm nu zp sobu využití z plochy pro ob anské vybavení na plochu
smíšenou výrobní. Vyhodnocení záboru ZPF bylo již provedeno ve schváleném ÚPO.
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 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.

Lokalita . 4a

Lokalita se nachází východním sm rem od letišt Hosín, v místní ásti Chý ava, k.ú. Hosín.
Nejedná se o zábor ZPF, pouze o zm nu zp sobu využití z p vodní plochy systému sídelní
zelen - ve ejná prostranství a z plochy smíšené: ob anské vybavení - komer ní za ízení
plošn rozsáhlá, výroba a skladování - lehký pr mysl na plochu smíšenou výrobní. 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 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.

Lokalita . 4b

Lokalita se nachází východním sm rem od letišt Hosín, v místní ásti Chý ava, k. ú. Hosín.
Jedná se o navrženou plochu smíšenou výrobní. Nachází se na p
se III. t ídou ochrany.
Lokalita je výborn dopravn napojena z lokality . 4a. Navržená plocha leží v Rozvojové
oblasti OB 10 eské Bud jovice. D 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.

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
Ve Zm

. 7 ÚPO Hosín nedochází k záboru lesních pozemk .
. 7 ÚPO Hosín jsou vymezeny plochy, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

LOK.
.

ZP SOB VYUŽITÍ

PARCELA ÍSLO

DRUH POZEMKU

1

Plocha smíšená výrobní

664/1

trvalý travní porost

2a

Plocha smíšená výrobní

671/4, 671/5

Ostatní plocha, trvalý travní
porost
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o)

návrh rozhodnutí o uplatn ných námitkách

Bude dopln no po ve ejném projednání.

p)

vyhodnocení uplatn ných p ipomínek

Bude dopln no po ve ejném projednání.

q)

Údaje o po tu list od vodn ní územního plánu a po tu výkres
ipojené grafické ásti

Textová ást od vodn ní územního plánu obsahuje:

13 stran

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