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OBEC HOSÍN
Zastupitelstvo obce Hosín, p íslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších zm n a p edpis (dále též jen „stavební zákon“), za použití
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona . 500/2004 Sb.,
správní ád, § 13, § 16 a p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, ve zn ní pozd jších zm n
a p edpis (dále též jen „vyhláška 500“)

vydává
Zm nu . 9 Územního plánu obce HOSÍN
(dále též jen „Zm na . 9 ÚPO Hosín“) formou opat ení obecné povahy
schváleného usnesením Zastupitelstva obce Hosín . ................., jehož územní plán byl vydán formou
opat ení obecné povahy dne ...................... s ú inností od ....................... 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 § 55a, 55b 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.

NÁVRH ZM NY . 9 ÚPO HOSÍN
a)

vymezení zastav ného území

Zastav né území je vymezeno sou asn platnou územn plánovací dokumentací. Zm nou . 9 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. Plocha Z9-1 bude
i nadále z v tší ásti využita pro výstavbu nízkopodlažní zástavby - rodinné domy. Zm na spo ívá ve
zrušení navržené parcelace a ve zrušení pevn zakotvené místní obslužné komunikace. U ásti navazující
na stávající plochu ob anského vybavení je zm
n zp sob využití ze zastavitelné plochy bydlení
na ob anské vybavení. U severozápadního cípu a u ásti podél západní hranice ešené lokality je zm
no
využití na ve ejné prostranství.
U plochy Z9-2 dochází pouze k navýšení zastav nosti na 35 % a tím umožn ní výstavby 1 rodinného domu.
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 budou posíleny návrhem plochy ob anského vybavení a s tím
souvisejícím rozvojem technické infrastruktury.
Zm nou . 9 ÚPO Hosín se nenavrhují žádné nové prvky územního systému ekologické stability krajiny.
Na území ešeném zm nou nejsou evidovány žádné nemovité památky zapsané v Úst edním seznamu
kulturních památek a ešením nedojde ani k negativnímu ovlivn ní kulturních hodnot v navazujícím území.
Na území ešeném Zm nou . 9 ÚPO Hosín se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky, ochrana
kulturních hodnot území i p ípadných archeologických nález bude ešena v podmínkách pro vlastní
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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.
POŽADAVKY EŠENÉ ZM NOU . 9 ÚPO HOSÍN
Po adové
íslo

c)

Charakteristika jednotlivých požadavk

1

Plocha bydlení B + plocha ob anského vybavení OV + plocha ve ejných prostranství VP
(Z9-1)

2

Navýšení zastav nosti na 35 % a tím umožn ní výstavby 1 rodinného domu (Z9-2)

urbanistická koncepce, v etn urbanistické kompozice, vymezení ploch
s rozdílným zp sobem využití, zastavitelných ploch, ploch p estavby
a systému sídelní zelen

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Území ešené zm nou . 9 navazuje na urbanistickou koncepci schváleného ÚPO Hosín, která z stane
zachována.
Plocha ešená zm nou bude respektovat okolní charakter a strukturu zástavby navazujících lokalit.
Zm na . 9 ÚPO Hosín ruší plochou Z9-1 navrženou parcelaci v zastavitelné ploše bydlení a ruší pevn
zakotvenou místní obslužnou komunikaci v této ploše. U ásti navazující na stávající plochu ob anského
vybavení je zm
n zp sob využití ze zastavitelné plochy bydlení na ob anské vybavení.
U severozápadního cípu a u ásti podél západní hranice ešené lokality je zm
no využití na ve ejné
prostranství.
U plochy Z9-2 dochází pouze k navýšení zastav nosti na 35 % a tím umožn ní výstavby 1 rodinného domu.
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

Z9-1

Charakteristika zastavitelné plochy
Plocha bydlení (B) + plocha ob anského vybavení (OV) + plocha ve ejných
prostranství (VP) - jižní ást sídla Hosín (pod h išt m).
Obsluha území - ze stávající místní komunikace, plocha bydlení a nová plocha ob anské
vybavenosti z nov vybudované místní komunikace (prodloužení).
Limity využití území
- území se zvláštními zájmy Ministerstva obrany R,
- ochranné pásmo radioloka ního prost edku eské Bud jovice,
- ochranné pásmo s výškovým omezením staveb,
- ochranné pásmo vzletového a p ibližovacího prostoru,
- ochranné pásmo p echodové plochy,
- území s archeologickými nálezy,
- 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).

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Zm nou . 9 ÚPO Hosín je vymezena plocha ve ejných prostranství s p evážn nezpevn nými plochami
írodní i cílen založené zelen .
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d)

koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování,
vymezení ploch a koridor pro ve ejnou infrastrukturu, v etn stanovení
podmínek pro jejich využití

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
SILNI NÍ DOPRAVA
Plocha bydlení Z9-2 bude dopravn obsloužena ze stávající silni ní sít . Nová plocha ob anské vybavenosti
a plocha bydlení Z9-1 budou dopravn obslouženy z nov vybudované místní komunikace (prodloužení).
íjezdová komunikace od kostela, až k ploše nové ob anské vybavenosti a bydlení Z9-1, bude upravena za
elem vylepšení bezpe nosti a kapacity provozu. Vnit ní obslužná komunikace ZTV pro pozemek
parc. . 359/1 bude ešena jako zokruhovaná pr jezdná komunikace, p ipojená ve dvou stanovených
ipojovacích místech, obousm rná, s parkovacími stáními. P ipojení pouze jedním vjezdem je nep ípustné.
Vnit ní obslužná komunikace ZTV pro pozemek parc. . 357/2 bude ešena jako obousm rn pr jezdná
komunikace, p ipojená ve stanoveném p ipojovacím míst , s parkovacími stáními.
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových místních a ú elových komunikací v ší kových parametrech
v souladu s p íslušnými normami dle d vodu vzniku komunikace.
Odstavování a garážování vozidel pro rodinné domy bude ešeno výhradn na vlastním pozemku.
Parkování vozidel v obytné zón , nebo zón 30 bude odpovídat minimáln
SN 736110 Z1.
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO EŠENÍ
Zm nou . 9 ÚPO Hosín nedojde ke zm
koncepce vodohospodá ského ešení. Zásobení nové zástavby
vodou bude ešeno napojením na ve ejný vodovod.
Plocha Z9-1 bude napojena na OV v eských Bud jovicích. V ploše Z9-1 bude v severní ásti realizováno
vedení výtla ného potrubí splaškové kanalizace budoucího p ipojení pozemku parc. . 357/2, k.ú. Hosín,
na splaškovou komunikaci v ší ce 2 m.
KONCEPCE ENERGETICKÉH O EŠENÍ
Zm nou . 9 ÚPO Hosín nedojde ke zm
koncepce energetického ešení.
KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Zm nou . 9 ÚPO Hosín je vymezena v jižní ásti sídla Hosín plocha ob anského vybavení.
KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Zm nou . 9 jsou vymezeny v jižní ásti sídla Hosín plochy ve ejných prostranství, v ploše ob anského
vybavení Z9-1 je umožn no realizovat ve ejný prostor.
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 9 ÚPO Hosín nedojde ke zm

koncepce odpadového hospodá ství.

CIVILNÍ OCHRANA
Na ešení požadavk civilní ochrany navrženém ve schváleném ÚPO Hosín nemá Zm na . 9 ÚPO Hosín
vliv. Z stává v platnosti ešení dle schváleného ÚPO. V p ípad vzniku mimo ádné situace bude
postupováno podle Krizového resp. Havarijního plánu Jiho eského kraje.

7

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 . 9 ÚPO Hosín nedojde ke zm
hodnocení krajinné ekologie již schválené ÚPD.
V souvislosti se Zm nou . 9 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 . 9 ÚPO Hosín není dot eno záplavovým územím.
PROTIPOVOD OVÉ OPAT ENÍ
V souvislosti s návrhem Zm ny . 9 ÚPO Hosín se nenavrhují žádná protipovod ová opat ení.
PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
V souvislosti s návrhem Zm ny . 9 ÚPO Hosín se nenavrhují žádná protierozní opat ení.
VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Zm na . 9 ÚPO Hosín nevymezuje plochu pro rekreaci.
VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Na území ešeném Zm nou . 9 ÚPO Hosín nejsou vymezeny žádné plochy ur ené pro dobývání ložisek
nerostných surovin, ani plochy pro jejich 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 . 9 ÚPO
Hosín do ploch s rozdílným zp sobem využití. Plochy návrhu jsou ozna eny šrafou.
Definice použitých pojm pro plochu Z9-1 a Z9-2
Obecn
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,
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-

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 - 1,50 m.
Použité pojmy
Drobná emeslná a výrobní za ízení:
- je takové za ízení (výrobní innosti a služby), jejichž negativní vliv na okolí nep ekro í vlastnické hranice
stavebníka, je charakteru malovýroby, obvykle živnostenského podnikání obyvatele obce, s malým
po tem zam stnanc (nap . truhlá ské dílny, tesa ství, autoopravny, kovoobráb cí dílny, klempí ství,
apod.).
Menší vodní plochy:
- vodní plochy do velikosti max. 0,05 ha.
Pr myslová výroba:
- hromadná tovární výroba v plošn rozsáhlých areálech s rozvinutou vnitropodnikovou dopravou.
Snížení kvality životního prost edí (nap . i innosti narušující kvalitu bydlení):
- žádná z jednotlivých složek životního prost edí nesmí p ekro it limity stanovené jinými právními p edpisy
(nap . zne išt ní ovzduší, vody, p dy, a dále limity hluku, vibrace, prašnost a další);
- spln ní limit dokladuje projektant v dokumentaci v navazujícím ízení.
Vedlejší samozásobitelské hospodá ství
- dopl kové p stování ovoce a zeleniny nebo chov drobného zví ectva (nap . dr bež, králíci) pro vlastní
pot ebu.

Plochy bydlení (B)

Z9-1

Hlavní využití

-

bydlení v rodinných domech
ípustné využití

-

-

-

innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší samozásobitelské
hospodá ství; vestav ná ob anská vybavenost, služby, drobná emeslná a výrobní za ízení, která
nezat žují hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví, krej ovství, atp., max. 49 % funk ního využití domu),
malá rekrea ní a sportovní za ízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umíst ní musí být
v souladu s charakterem využívání okolních ploch.
technická infrastruktura, liniová dopravní infrastruktura, rozší ení i sm rové a výškové úpravy tras silnic
i místních a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr ,
cykloturistické, turistické trasy a p ší komunikace;
garáže, parkovací a odstavná stání pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním
pozemku;
menší vodní plochy;
obnova a rekonstrukce drobných objekt sakrální architektury;
opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš , protipovod ová
a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti území;
ve ejná prostranství;
sídelní zele v etn architektonických prvk parteru.

Podmín
-

p ípustné využití

dvojdomy jsou umožn ny pouze za podmínky, že budou realizovány jen v takovém po tu, aby nedošlo
k v tší hustot zástavby než k té, která odpovídá maximálnímu celkovému po tu samostatných parcel,
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takovému, který odpovídá minimální pr

rné velikosti samostatné parcely 750 m 2.

Nep ípustné využití
-

-

využití, která nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím a svým charakterem a provozem narušují hlavní
a p ípustné využití stanovené pro tyto plochy;
nep ípustné je zejména:
výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace;
pr myslová výroba a sklady;
mobilní domy;
odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, erpací stanice
pohonných hmot, autoservisy, pneuservisy, autobazary;
nákupní za ízení a velkoplošná komer ní za ízení typu supermarket nad 500 m 2 celkové zastav né
plochy;
veškeré stavby, za ízení a innosti, které snižují kvalitu životního prost edí a kvalitu bydlení a nejsou
slu itelné s bydlením (nap . komer ní chovy dobytka, za ízení a plochy pro skladování a odstra ování
odpad ), a jejichž negativní ú inky na životní prost edí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, ot esy,
vibrace, prach, zápach, zne iš ování vod a pozemních komunikací a zastín ní budov) p ekra ují
ípustné limity uvedené v p íslušných p edpisech.

Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Intenzita využití stavebního pozemku

max. 35 %
Podíl zelen na parcele min. 65 %.

Velikost stavebních parcel

min. 750 m²;
dopl kové stavby a p ístavby jsou možné za podmínky
dodržení maximální intenzity využití stavebního pozemku
35 %.
Pro p ípad dvojdom platí velikost stavebních parcel
min. 500 m2.

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

-

v p ípad podkroví (tvo eného st echou sedlovou,
polovalbovou, valbovou, s maximální nadezdívkou
1,5 m) a se sklonem více než 30° je maximální výška
10,5 m od stávajícího terénu (m eno od nejnižšího
místa styku obvodové st ny s p vodním terénem),
max. však 1 nadzemní podlaží + podkroví,
možnost podsklepení.

-

v p ípad ploché st echy (atiky ploché st echy) je
maximální výška 9,5 m od stávajícího terénu (m eno od
nejnižšího místa styku obvodové st ny s p vodním
terénem),
max. však 1 nadzemní podlaží + ustupující
2. podlaží, možnost podsklepení;
(míra ustoupení alespo o 30 % p dorysné plochy
rodinného domu z JZ strany; do p dorysné plochy se
nezapo ítávají p istav né garáže, p íst ešky, zast ešení
teras ani pergoly).

-

v p ípad pultové st echy (atiky pultové st echy) je
maximální výška 8,5 m od stávajícího terénu (m eno
od nejnižšího místa styku obvodové st ny s p vodním
terénem),
max. však
1 nadzemní
podlaží
+
ustupující
2. podlaží, možnost podsklepení;
(v p ípad ustoupení 2. NP alespo o 30 % p dorysné
plochy rodinného domu z JZ strany lze p ipustit výšku
9,5 m; do p dorysné plochy se nezapo ítávají
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istav né garáže, p íst ešky, zast ešení teras ani
pergoly).

Plochy bydlení (B)

Z9-2

Maximální zastav ní plochy v %

35

Plochy ob anského vybavení (OV)

Z9-1

Hlavní využití

-

ob anské vybavení, které je nezbytné pro zajišt ní a ochranu základního standardu a kvality života
obyvatel
ípustné využití

-

-

pozemky a stavby pro mate skou školku, základní školu, obecní ú ad nebo knihovnu a související
za ízení;
stavby dopl kové ke stavbám hlavním, jejichž umíst ní je v souladu s charakterem využívání okolních
ploch;
technická infrastruktura, liniová dopravní infrastruktura, rozší ení i sm rové a výškové úpravy tras silnic
i místních a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr ,
cykloturistické, turistické trasy a p ší komunikace;
garáže, parkovací a odstavná stání pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním
pozemku;
menší vodní plochy;
obnova a rekonstrukce drobných objekt sakrální architektury;
opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš , protipovod ová
a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti území;
ve ejná prostranství a ve ejný prostor;
sídelní zele v etn architektonických prvk parteru.

Nep ípustné využití
-

využití, která nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím a svým charakterem a provozem narušují hlavní
a p ípustné využití stanovené pro tyto plochy;
na pozemku (t chto parcelách) nelze vybudovat objekty jiné, zejména takové, jež by nep ípustn rušily
obyvatele rodinných dom .

Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Intenzita využití stavebního pozemku

neomezená (100 %)

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

ízemí s možností využití podkroví a áste
zapušt ného
technického podlaží vyplývající ze svažitého terénu

Plochy ve ejných prostranství (VP)

Z9-1

Hlavní využití

-

ve ejný prostor s prostorotvornou funkcí, s p evážn nezpevn nými plochami p írodní i cílen založené
zelen
ípustné využití

-

travnaté plochy s výsadbami odpovídající druhové skladby (sadové úpravy, ke ové, stromové, kv tinové
a travní porosty, souvislé v tší plochy vysoké zelen );
plochy zelen sloužící ke krátkodobé rekreaci a odpo inku;
odpo ívky a drobné stavby informa ního charakteru (nap . mapy, pouta e, výv sky);
išt do 200 m2;
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-

-

technická infrastruktura, liniová dopravní infrastruktura, rozší ení i sm rové a výškové úpravy tras silnic
i místních a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr ,
cykloturistické, turistické trasy a p ší komunikace;
menší vodní plochy;
obnova a rekonstrukce drobných objekt sakrální architektury;
opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš , protipovod ová
a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti území;
sídelní zele v etn architektonických prvk parteru.

Nep ípustné využití
-

-

využití, která nesouvisí s hlavním a p ípustným využitím a svým charakterem a provozem narušují hlavní
a p ípustné využití stanovené pro tyto plochy;
nep ípustné je zejména:
jakékoliv využití omezující volný pohyb a pobyt obyvatel (nap . oplocení - vyjma oplocení h iš );
objekty pro bydlení;
mobilní domy;
stavby pro výrobu a skladování;
parkovací a odstavná stání;
stavby, za ízení a innosti, které svými negativními vlivy jinak narušují klidovou zónu.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH - VÝSTUPNÍ LIMITY
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním
pozemku stavby.
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

Zm nou . 9 ÚPO Hosín se nenavrhují žádné ve ejn prosp šné stavby ani opat ení.

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
. 9 ÚPO Hosín nejsou vymezeny žádné plochy ve ejn
uplatnit p edkupní právo.

i)

prosp šných staveb, pro které lze

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

Zm nou . 9 nedochází k pot eb stanovení kompenza ních opat ení.
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j)

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

Návrh zm ny ÚPO obsahuje:
TEXTOVÁ ÁST
GRAFICKÁ ÁST
1. Výkres základního len ní území
2. Hlavní výkres

strany 5 - 13
1 : 5 000
1 : 5 000
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OD VODN NÍ ZM NY . 9 ÚPO HOSÍN
a)

postup po ízení a zpracování územního plánu

Bude dopln no po izovatelem.

b)

vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území

Obec v systému osídlení
Zm nou . 9 ÚPO Hosín nedochází ke zm nám.
Širší vztahy na úseku dopravní a technické infrastruktury
Zm nou . 9 ÚPO Hosín nedochází ke zm nám.
Širší vztahy ÚSES a p írodních systém
Zm nou . 9 ÚPO Hosín nedochází ke zm nám.
Návrh Zm ny . 9 ÚPO Hosín je koordinován s územními plány sousedních obcí, pop . se zm nami t chto
obcí a je zpracován tak, že respektuje a sou asn zajiš uje návaznost dopravní a technické infrastruktury
a prvk ÚSES.
Veškeré požadavky a návaznosti na využívání území z hlediska širších vztah v území jsou zobrazeny
ve Výkresu širších vztah .
Z hlediska širších vztah v území nebude mít Zm na . 9 ÚPO Hosín žádný negativní dopad.

c)

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

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE R
Dle Politiky územního rozvoje eské republiky ve zn ní platných aktualizací (dále jen „APÚR“) pro území
obce Hosín vyplývá následující:
Republikové priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území - viz kap. 2 APÚR
Zm na . 9 ÚPO Hosín vytvá í podmínky pro ochranu a rozvoj p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot
etn architektonického a archeologického d dictví. Pro zachování urbanistické struktury území jsou
vymezeny plochy rozvoje v návaznosti na zastav né území a jsou pro n stanoveny takové podmínky pro
zm ny jejich využití, kterými bude zajišt no zachování volné krajiny a hodnot území. Návrhem nedochází
k novému záboru zem
lské p dy. Územní aktivity jsou soust ed ny tak, aby nedocházelo k výraznému
ohrožení krajinného rázu a dále z stala zachována charakteristika a typ krajiny a nebylo omezeno využití
írodních zdroj . Zm nou jsou zohledn ny pot eby rozvoje území v dlouhodobém horizontu, vymezením
plochy pro mate skou a základní školu, obecní ú ad, knihovnu je zajišt na kvalita života obyvatel obce. Dále
jsou zm nou spln ny nároky na ve ejnou infrastrukturu v etn ve ejných prostranství.
Rozvojové oblasti a rozvojové osy - viz kap. 3 APÚR
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 z Prahy do Rakouska a na IV. TŽK.
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Úkoly pro územní plánování:
Vytvá et územní podmínky pro napojení na dálnici D3 a na IV. tranzitní železni ní koridor.
Úkoly stanovené pro rozvojovou oblast

eské Bud jovice jsou ve Zm

. 9 ÚPO Hosín zohledn ny.

OS6: Rozvojová osa Praha - Benešov - Tábor - eské Bud jovice - hranice R/Rakousko (- Linz)
vody vymezení:
Území ovlivn né dálnicí D3 a jejím p ipravovaným úsekem na území St edo eského kraje a dále
pokra ováním na hranice R/Rakousko (- Linz), železni ní tratí Praha - Benešov u Prahy - Tábor - Veselí
nad Lužnicí - eské Bud jovice - hranice R/Rakousko (- Linz) a spolup sobením center Benešov, Tábor
a Sob slav. Navazuje na rozvojovou osu v zahrani í.
Zm na . 9 ÚPO Hosín zám r zohled uje.
Specifické oblasti - viz kap. 4 APÚR
SOB9: Specifická oblast se specifickými problémy území republikového významu
Správní území obce Hosín se nachází ve specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém
ohrožení suchem.
Zm na . 9 ÚPO Hosín rozvojovou oblast SOB9 respektuje.
Koridory a plochy dopravní infrastruktury - viz kap. 5 APÚR
ŽD10
vody vymezení:
Zvýšení atraktivity a kapacity železni ní dopravy na hlavních mezinárodních tazích. Sou ást TEN-T. Koridor
je sou ástí IV. TŽK. Jedná se o modernizovanou tra Praha - Benešov - Veselí nad Lužnicí - eské
Bud jovice a nový koridor kapacitní trati eské Bud jovice - Horní Dvo išt - hranice R/Rakousko (- Linz).
Zám r se Zm ny . 9 ÚPO Hosín nedotýká.
SD3: D3 úseky Praha - Tábor - Dolní T ebonín - Kaplice - Dolní Dvo išt - hranice
Linz)

R/Rakousko (-

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.
Zám r se Zm ny . 9 ÚPO Hosín nedotýká.
VD3: Vodní cesta využívaná na Vltav v úseku T ebenice -

eské Bud jovice

vody vymezení:
Zabezpe ování parametr vodních cest dopravn
vodní dopravy a pro rekrea ní plavbu.

významných využívaných jako sou ásti vnitrozemské

Zám r se Zm ny . 9 ÚPO Hosín nedotýká.
Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových zám

- viz kap. 6 APÚR

E20: Koridory pro dvojité vedení 400 kV Ko ín - Dasný
vody vymezení:
Koridory vedení a plochy elektrických stanic umož ující navýšení výkonu zdroj , transport výkonu
z výrobních oblastí do oblasti spot eby a zajišt ní spot eby spolehlivosti v oblasti jižní Moravy.
Zám r se po up esn ní v AZÚR Zm ny . 9 ÚPO Hosín nedotýká.
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ešení Zm ny . 9 ÚPO Hosín je zpracováno v souladu s Politikou územního rozvoje
ve zn ní platných aktualizací.

eské republiky

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Ze Zásad územního rozvoje Jiho eského kraje ve zn ní platných aktualizací (dále jen „AZÚR“) vyplývá pro
území ešené Zm nou . 9 ÚPO Hosín následující:
Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajišt ní udržitelného rozvoje území v etn
zohledn ní priorit stanovených v politice územního rozvoje - viz kap. a) AZÚR
Zm na . 9 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 . 9 ÚPO Hosín navrženy podmínky prostorového
uspo ádání urbanizované plochy. Zm na zohled uje priority územního plánování kraje pro zajišt ní
soudržnosti obyvatel. Navržená plocha ob anského vybavení a ve ejného prostranství vytvá í podmínky
pro vyvážený a rovnom rný rozvoj, tzn. vytvá í územn
plánovací p edpoklady pro snižování
nezam stnanosti a zajišt ní sociální soudržnosti obyvatel.
Zp esn ní vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje viz kap. b) AZÚR
OB10 Rozvojová oblast

eské Bud jovice

Úkoly stanovené pro rozvojovou oblast
OS6 Rozvojová osa Praha -

eské Bud jovice jsou ve zm

zohledn ny.

eské Bud jovice - hranice R

Zm na . 9 ÚPO Hosín zám r zohled uje.
Zp esn ní vymezení ploch a koridor vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch
a koridor nadmístního významu, v etn ploch a koridor ve ejné infrastruktury, územního systému
ekologické stability a územních rezerv - viz kap. d) AZÚR
Vymezení ploch a koridor
významu:

pro ve ejnou dopravní infrastrukturu mezinárodního a republikového

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.
Navržená plocha do koridoru dálnice ani jeho ochranného pásma nezasahuje.
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 , správním územím obce Hosín prochází úsek:
D3/4, Šev tín – eské Bud jovice (severní okraj, Nemanice), zám r zde prochází velmi složitým
terénem jsou vymezeny ásti koridoru pro výstavbu tunel .
Území ešené Zm nou . 9 ÚPO Hosín se zám ru nedotýká.
Vymezení ploch a koridor pro ve ejnou technickou infrastrukturu v oblasti zásobování vodou
V44 OV

eské Bud jovice

Jedná se o rozší ení stávající istírny odpadních vod, na níž jsou odvád ny odpadní vody z obcí v okolí
eských Bud jovic. Navrhuje se také napojení obce Hosín a do OV eské Bud jovice budou svedeny
odpadní vody z vymezené plochy Z9-1.
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Vymezení ploch a koridor pro ve ejnou technickou infrastrukturu v oblasti zásobování plynem:
Ep7 VTL plynovod Šev tín - Hosín
Jedná se o zám r budoucího propojení dvou v tví stávajících vysokotlakých plynovod .
Území ešené Zm nou . 9 ÚPO Hosín se zám ru nedotýká.
Vymezení územního systému ekologické stability:
Prvky územního systému ekologické stability ve správním území obce Hosín
-

nadregionální biokoridor NBK 117
nadregionální biocentrum NBC 26
regionální biocentrum RBK 381
regionální biokoridor RBK 4040

Plocha vymezená zm nou . 9 do vymezeného systému ekologické stability nezasahuje.
Up esn ní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje p írodních, kulturních a civiliza ních
hodnot území kraje - viz kap. e) AZÚR
Hodnoty p írodního a krajinného prost edí ešeného území jsou Zm nou . 9 ÚPO Hosín respektovány.
Návrhové plochy jsou situovány mimo I. ochranu ZPF, zárove jsou vymezeny v návaznosti na již
urbanizované území. Zm na respektuje vodohospodá ské zájmy.
Stanovení cílových charakteristik krajin, v etn
dosažení - viz kap. f) AZÚR

územních podmínek pro jejich zachování nebo

Krajina ešeného území obce Hosín je dle AZÚR vymezena jako krajina s p edpokládanou vyšší mírou
urbanizace. Cílovou charakteristikou krajiny je vhodné zakomponování zastav ného území do krajiny.
Zásady pro innost v území a rozhodování o zm nách v území:
- rozvoj zastavitelných ploch v území navrhovat s ohledem na hospodárné využívání zem
lského
dního fondu a PUPFL, eliminovat zábor zem
lské p dy s vyšší t ídou ochrany a PUPFL,
ednostn ve vazb na stávající sídla a vymezené trasy,
- vzhledem k nár stu zastavitelných ploch zajistit vhodnými urbanistickými nástroji dostatek doprovodné
zelen (resp. krajinné rozmanitosti) v území,
- dbát na zajišt ní prostupnosti krajiny vhodn vymezenými souvislými plochami zelen , cestní sítí
a realizací ÚSES,
- preferovat využití brownfields,
- dbát na zajišt ní dostate né dopravní obslužnosti urbanizovaného území,
- rozvíjet cestovní ruch.
Zm na respektuje zásady stanovené AZÚR pro využívání území daného základního typu krajiny. Navrhuje
novou zástavbu s ohledem na okolní krajinu se zachováním krajinného rázu.
ešení Zm ny . 9 ÚPO Hosín je zpracováno v souladu se Zásadami územního rozvoje Jiho eského
kraje ve zn ní platných aktualizací.
VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNÍ STUDIÍ KRAJINY JIHO ESKÉHO KRAJE
Na území ešeném zm nou . 9 je dle Územní studie krajiny Jiho eského kraje (dále jen „ÚSK J K“)
vymezena krajinná oblast . 19 - Vltavo-hlubocká.
Zm na . 9 ÚPO Hosín svou koncepcí i stanovenými podmínkami pro plochy s rozdílným zp sobem
využití napl uje principy stanovené pro dosažení cílové kvality krajiny pro uvedené krajinné oblasti.
Na území ešeném zm nou . 9 je dále dle ÚSK J K vymezen krajinný typ:
- Výrazn zvln ná až lenitá leso-zem
lská krajina (17)
Zm na zohled uje celkový charakter sídel a navazuje na jejich historický vývoj.
Zm na . 9 ÚPO Hosín je s krajinnými typy v souladu.
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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

Zm na . 9 ÚPO Hosín je v souladu s cíli územního plánování vymezenými v § 18 stavebního zákona
a taktéž v souladu s úkoly územního plánování obsaženými v § 19 stavebního zákona, nebo respektuje
koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty a podmínky území, které byly stanoveny ve vydaném
ÚPO Hosín.
Navržené ešení nemá negativní vliv na architektonické a urbanistické hodnoty v území. S ohledem
na p edm t ešení nemá zm na . 9 ÚPO zásadní dopad na koncepci rozvoje území obce, ochrany rozvoje
hodnot, které jsou dané dle ÚPO Hosín, a které z stávají v platnosti i pro území zm ny.

e)

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

Zm na . 9 ÚPO Hosín je zpracována v souladu se zákonem . 350 ze dne 19. zá í 2012, kterým se m ní
zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších
edpis , a n které související zákony o územním plánování a stavebním ádu (stavebního zákona), ve
zn ní pozd jších p edpis a vyhlášek . 500/2006 Sb. o územn analytických podkladech, územn
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti a 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území v platném zn ní.
Obsah dokumentace je v souladu s p íslušnými ustanovení stavebního zákona, správního ádu a s § 13
a p ílohou . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb.
Zm na je po izována osobou spl ující kvalifika ní p edpoklady pro územn plánovací innost a zpracována
osobou oprávn nou k vybrané innosti ve výstavb .

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

Bude dopln no po izovatelem.

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 a vymezení nových lokalit
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

Zm na . 9 ÚPO Hosín byla po izována zkráceným postupem v souladu s § 55a a 55b stavebního zákona.
Ze stanovisek uplatn ných podle § 55a odst. (2) písm. d) a e) stavebního zákona nevyplynula pot eba
zpracování vyhodnocení vliv na životní prost edí - viz kapitola g) tohoto od vodn ní. Vyhodnocení vliv
území na udržitelný rozvoj území tudíž nebylo zpracováno a stanovisko krajského ú adu podle § 55b odst.
(5) stavebního zákona nebylo uplatn no.

19

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

Vzhledem ke skute nosti, kdy nebylo krajským ú adem v uplatn ném stanovisko podle § 55a odst. (2) písm.
d) a e) stavebního zákona požadováno posoudit zm nu . 9 ÚPO Hosín z hlediska vliv na životní prost edí
a stejn tak byl podle výše uvedeného paragrafu vylou en významný vliv na evropsky významnou lokalitu
a pta í oblast, nebylo provedeno vyhodnocení vliv na udržitelný rozvoj území. Stanovisko krajského ú adu
podle § 55b odst. (5) stavebního zákona tak nemohlo být uplatn no.

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 . 9 ÚPO Hosín respektuje schválené zadání a pokyny po izovatele, v etn vyhodnocení požadavk
dot ených orgán , krajského ú adu a obce 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 vyhlášek v platném
zn ní. Zm na je v souladu s jednotlivými kapitolami zadání Zm ny . 9 ÚPO Hosín, nebo respektuje APÚR,
AZÚR, ctí požadavky vyplývající z ÚAP, prov uje požadavky na rozvoj území a s ním spojený rozvoj
ve ejné infrastruktury, ochra uje a rozvíjí existující hodnoty území a respektuje požadavky zvláštních
právních p edpis . V zadání Zm ny . 9 ÚPO Hosín nebylo požadováno variantní ešení.

k)

komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty

vodem po ízení Zm ny . 9 ÚPO Hosín je podaná žádost o zm nu územního plánu obce pro možnost
rozší ení ploch ob anského vybavení a pro zrušení navržené parcelace a pevn zakotvené místní obslužné
komunikace v zastavitelné ploše bydlení v jižní ásti sídla Hosín. Plocha byla z d vodu svého rozsahu
dopln na o plochy ve ejných prostranství, které jsou vymezeny jako sou ást koncepce zastavitelné plochy
bydlení. Na základ dalšího požadavku byla u plochy Z9-2 navýšena procentuální zastav nost u stávající
plochy bydlení z d vodu konkrétního zám ru výstavby 1 rodinného domu. Vhodnost požadavk byla
prov ena a projednána. Požadavky byly hodnoceny p edevším z hlediska urbanistického, byl prov en st et
s limity pro využití území a s hodnotami v území.
OD VODN NÍ P IJATÉHO

EŠENÍ

Navrhovaná Zm na . 9 ÚPO Hosín nem ní koncepci vydaného územního plánu, pouze up es uje
a dopl uje již d íve navržené ešení. Navrhované ešení vychází z konkrétního požadavku investora
na provedení zm ny a ze zadání, kde byly specifikovány podmínky pro provedení p íslušných zm n.
Navržené ešení p isp je k realizaci rozvoje území.
OD VODN NÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE, V ETN URBANISTICKÉ KOMPOZICE
Urbanistická koncepce sídla, jakožto celku, je respektována. Zm na . 9 zachovává kontinuitu vývoje obce
a vychází z koncepce platného územního plánu obce. Zastavitelná plocha není v rozporu z hlediska
udržitelného rozvoje území, ochrany p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot v území a ostatních
podmínek daných zákonnými p edpisy.
Zm na navrhuje uspokojení požadavk na rozvoj bydlení a ob anského vybavení s cílem vytvo it komplexní
zónu s rozmanitým využitím.
OD VODN NÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Z9-1 - plocha bydlení (B) + plocha ob anského vybavení (OV) + plocha ve ejných prostranství (VP) nachází se v jižní ásti sídla Hosín. Lokalita je situována v návaznosti na zastavitelnou plochu bydlení.
Navržená plocha leží v rozvojové oblasti OB10 eské Bud jovice. Jedná se o 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 má republikový význam. Plocha ob anského vybavení
je ur ena pro mate skou školu, základní školu, obecní ú ad nebo knihovnu, jejichž pot eba souvisí
s rozvojem bydlení v obci.

20

OD VODN NÍ
UMÍS OVÁNÍ

KONCEPCE

VE EJNÉ

INFRASTRUKTURY,

V ETN

PODMÍNEK

PRO

JEJÍ

Od vodn ní koncepce dopravní infrastruktury
Zm nou je zrušena pevn zakotvená místní obslužná komunikace v zastavitelné ploše bydlení Z9-1. Plocha
bydlení Z9-2 bude dopravn obsloužena ze stávající silni ní sít . Nová plocha ob anské vybavenosti
a plocha bydlení Z9-1 budou dopravn obslouženy z nov vybudované místní komunikace (prodloužení).
íjezdová komunikace od kostela, až k ploše nové ob anské vybavenosti a bydlení Z9-1, bude upravena za
elem vylepšení bezpe nosti a kapacity provozu. Vnit ní obslužná komunikace ZTV pro pozemek
parc. . 359/1 bude ešena jako zokruhovaná pr jezdná komunikace, p ipojená ve dvou stanovených
ipojovacích místech, obousm rná, s parkovacími stáními. P ipojení pouze jedním vjezdem je nep ípustné.
Vnit ní obslužná komunikace ZTV pro pozemek parc. . 357/2 bude ešena jako obousm rn pr jezdná
komunikace, p ipojená ve stanoveném p ipojovacím míst , s parkovacími stáními.
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových místních a ú elových komunikací v ší kových parametrech
v souladu s p íslušnými normami dle d vodu vzniku komunikace.
Parkování a garážování vozidel bude ešeno výhradn na vlastním pozemku. Parkování vozidel odpovídající
pot ebám stavby musí být zajišt no mimo ve ejné komunikace a chrán ná ve ejná prostranství.
Od vodn ní koncepce technické infrastruktury
Zm nou . 9 ÚPO Hosín nedojde ke zm
koncepce vodohospodá ského ešení. Zásobení nové zástavby
vodou bude ešeno napojením na ve ejný vodovod.
Plocha Z9-1 bude napojena na OV v eských Bud jovicích. Deš ové vody musí být likvidovány v souladu
s § 5 odst. 3 vodního zákona.
Zm nou . 9 ÚPO Hosín nedojde ke zm
koncepce energetického ešení. Plocha bude napojena
na stávající rozvody nízkého nap tí elektrické energie. Stávající trafostanice mají dostate nou rezervu
výkonu.
OD 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 nezastav né území.
Navrhovanému rozvojovému území byly navrženy podmínky pro využití ploch bydlení, ploch ob anského
vybavení a ve ejných prostranství, jež jsou stanoveny jako závazné.
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
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.
PODMÍNKY STANOVENÉ ZM NOU ÚPO:
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
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;
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- nep ipustit výstavbu objekt v nezastav ném území.
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.
Intenzita využití stavebního pozemku
Zm nou je definována intenzita využití stavebního pozemku. K podmínkám dodržení maximální intenzity
využití bylo p istoupeno p edevším z d vodu ochrany ásti pozemku pro zele a volné pobytové plochy.
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 zm nou
regulována maximální intenzita využití stavebního pozemku, která byla stanovena na základ
edpokládané velikosti nových stavebních parcel, vzdálenosti odstupu budov a praktických zkušeností z již
realizované zástavby.
Velikost stavebních parcel
Navržené velikosti stavebních parcel jsou voleny s ohledem na stávající zástavbu tak, aby byla zachována
stávající struktura sídla.
Výšková hladina zástavby
Výškové uspo ádání území je dáno obecnými závaznými podmínkami pro využití ploch s rozdílným
zp sobem 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 maximáln možným po tem podlaží jednotlivých staveb na plochách s rozdílným
využitím území.
Územním plánem je regulována výšková hladina zástavby jak nové, tak i sou asné (zohledn ní p i
stavebních úpravách). K t mto podmínkám bylo p istoupeno z d vodu zachování okolní výškové hladiny
výstavby a za len ní zastavitelných ploch do krajinného rázu. Z urbanistického hlediska je vhodné zachovat
výškovou hladinu, která p evažuje v jednotlivých ástech sídel. Z tohoto d vodu jsou v návrhové ásti
stanoveny podmínky využití udávající výškovou hladinu v po tu nadzemních podlaží s možností využití
podkroví. U všech objekt je z d vodu rozdílných konstruk ních výšek stanovena krom po tu nadzemních
podlaží i výška zástavby v metrech.
Cílem podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem je zachování urbanistické struktury, tedy
dorysu, parcelace, hmotové struktury i architektonických prvk . Rovn ž je snaha o vznik nových
urbanistických a architektonických hodnot v sídlech, avšak nikoli na úkor hodnot starých, nýbrž vedle nich
a v jejich souladu. Nevhodné p estavby a novostavby bez možnosti jejich za len ní do obrazu venkovského
prost edí nikterak nerozvíjí stávající zástavbu, naopak p inášejí narušení vytvo ené p dorysné struktury,
etn nežádoucí disharmonie stavebních forem a nežádoucího narušení dálkových panoramatických
pohled vyzna ujících se harmonickým p sobením p vodn uceleného architektonického útvaru.
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
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 vyplývají podmínky pro p íznivé životní prost edí (environmetální
pilí ), pro hospodá ský rozvoj (ekonomický pilí ) a pro soudržnost spole enství obyvatel území (sociální pilí ),
které jsou ve správním území obce Hosín vyváženy a všechny t i pilí e jsou hodnoceny kladn .
Vliv Zm ny . 9 ÚPO Hosín na podmínky pro p íznivé životní prost edí - enviromentální pilí :
-

-

zm na je koncipována se snahou o zachování p írodních hodnot území,
navrženým rozvojem nejsou dot eny zájmy ochrany p írody, ešení respektuje všechny plochy, které
používají zvláštní ochrany - prvky ÚSES,
podzemní ani povrchové vody nebudou zne iš ovány,
jsou stanoveny podmínky pro využití navržené plochy bydlení, ob anského vybavení a plochy
ve ejných prostranství s p ihlédnutím na charakter obce, urbanistickou strukturu, p írodní, kulturní
a civiliza ní hodnoty obce,
ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné, nedochází k nevhodným zábor m
zem
lské p dy.
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Vliv Zm ny . 9 ÚPO Hosín na podmínky pro hospodá ský rozvoj - ekonomický pilí :
-

zm na umož uje rozvoj podnikatelských aktivit a zvyšuje možnosti pracovních p íležitostí,
ešené území bude i v budoucnu t žit z blízkosti statutárního m sta eské Bud jovice.

Vliv Zm ny . 9 ÚPO Hosín na podmínky pro soudržnost spole enství obyvatel území - sociální pilí :
-

sociální pilí je úzce propojen s ekonomickým pilí em - hospodá ským rozvojem dochází k pozitivnímu
ovlivn ní sociálního pilí e,
zm na vytvá í podmínky pro rozvoj bydlení, které umož uje širší spektrum inností a aktivit, p ináší
oživení a zpest ení struktury obce,
zlepšením v kové struktury obyvatel vymezením dostate ného množství nových ploch pro bydlení
(p ír stkem nových stavebních parcel dojde k postupné stabilizaci v kového pr
ru),
nové plochy dopl ují již vytvo enou urbanistickou kostru a nabízejí rozvoj zp sobu využití území,
ispívajícího významným podílem k sociální stabilizaci obyvatelstva ešeného území.

S ohledem na rozsah, zp sob využití i lokalizaci navrhované Zm ny . 9 ÚPO Hosín není návrh v rozporu se
zásadami udržitelného rozvoje území, ani nemá negativní dopad na životní prost edí a zajišt ní zdravých
životních podmínek. Rozsah navržené plochy je úm rný velikosti a významu sídla. ešení inženýrských sítí
a dopravního napojení je hospodárné, zm nou nedochází k novému záboru zem
lské p dy, plocha již
byla z hlediska záboru zem
lského p dního fondu vyhodnocena v platné ÚPD. Zm na vytvá í dostate né
edpoklady pro stabilizaci obyvatel.
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Zm nou . 9 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 . 9 ÚPO Hosín nijak neovlivní tuto stanovenou koncepci.
VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Zm na . 9 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
Ve Zm
. 9 ÚPO Hosín jsou respektována všechna ochranná pásma vyskytující se v ešeném území.
Limity využití území jsou zakresleny v Koordina ním výkresu.
ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY R
Celé ešené území se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany (dále jen „MO“):
- vymezené zájmové území v rozsahu ochranného pásma leteckých zabezpe ovacích za ízení
Ministerstva obrany (ÚAP - jev 102a) - OP radioloka ního prost edku eské Bud jovice, které je
nutno respektovat podle § 37 zákona . 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zm
a dopln ní zákona
. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve zn ní pozd jších p edpis , podle ustanovení § 175
odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu. Z d vodu bezpe nosti letového
provozu je nezbytné respektovat níže uvedené podmínky. V tomto území lze umístit a povolit níže
uvedené stavby jen na základ závazného stanoviska MO. Jedná se o výstavbu (v etn rekonstrukce
a p estavby) v trných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic
mobilních operátor . V tomto vymezeném území m že být výstavba v trných elektráren a výškových
staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvo ících dominanty v terénu výškov omezena nebo zakázána.
MO R si vyhrazuje právo zm nit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy A R.
OCHRANNÁ PÁSMA LETECKÝCH STAVEB
Na území ešeném zm nou se nachází tato ochranná pásma leteckých staveb:
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Ochranná pásma letiš :
Ochranná pásma s výškovým omezením staveb
V ochranném pásmu s výškovým omezením není dovoleno z izovat takové stavby nebo za ízení, nebo
vysazovat porosty a umís ovat p edm ty, které by p esahovaly výšku ur enou p ekážkovými rovinami
ochranných pásem. V ešeném území se nachází ochranné pásmo vzletového a p ibližovacího prostoru
a ochranné pásmo p echodové plochy.
ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY
ešené území je z hlediska ochrany archeologického d dictví považováno za území s archeologickými
nálezy.
i jakýchkoliv zásazích do terénu je t eba respektovat §§ 21 - 24 zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové
pé i, ve zn ní pozd jších p edpis . Stavebník je povinen zám r stavební a jiné innosti ohrožující
archeologické movité a nemovité archeologické nálezy v jejich p vodním uložení oznámit Archeologickému
ústavu a umožnit jemu nebo oprávn né organizaci v p edstihu p ed zahájením prací provést na dot eném
území záchranný archeologický výzkum.
Na území ešeném zm nou se nachází archeologická nalezišt za azená do kategorie ÚAN II., tj. území,
kde se pravd podobnost výskytu archeologických nález pohybuje v rozmezí 51 - 100 % (sem pat í všechny
sídelní útvary, území v t sné blízkosti ÚAN I. kat.). Ostatní území ešené ÚP pat í na základ stavu poznání
dle Státního archeologického seznamu R do kategorie III., tj. území, které mohlo být osídleno i jinak
využíváno lov kem, ale výskyt archeologických nález nebyl dosud pozitivn prokázán, pravd podobnost
výskytu je 50 %.
UMIS OVÁNÍ STAVEB DO VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA
Do území ešeného zm nou zasahuje vzdálenost 50 m od okraje lesa.
Požadovaný odstup staveb od okraje lesa z stává dle platného ÚPO Hosín.
„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.“

l)

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

Zm na . 9 ÚPO Hosín p ispívá k dosažení obecn prosp šného souladu ve ejných a soukromých zájm
na rozvoji území. Navržená plocha leží v rozvojové oblasti OB10 eské Bud jovice. Jedná se o 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 má republikový význam. Plocha
ob anského vybavení je ur ena pro mate skou a základní školu, obecní ú ad nebo knihovnu, jejichž pot eba
souvisí s rozvojem bydlení v obci.
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.
Nov vymezená zastavitelná plocha nem že zásadn ovlivnit urbanistickou koncepci schváleného ÚPO
Hosín.

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

24

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

Investice do p dy
V ešeném území obce Hosín jsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk . Zm nou . 9 ÚPO
nebudou ovlivn ny hydrologické pom ry.
Dojde-li p i realizaci navrhovaných zábor k zásahu do meliora ního za ízení, je nutné p i zahájení výstavby
provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k podmá ení objekt a k porušení tohoto
hospodá ského díla p i výstavb .
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TABULKA „VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK

NAVRHOVANÉHO

EŠENÍ NA ZEM

LSKÝ P DNÍ FOND“

IV.

V.

Informace podle
ustanovení § 3 odst. 2
písm. g)

III.

Informace o existenci
staveb k ochran
pozemku p ed erozní
inností vody

II.

Informace o existenci
odvodn ní

I.

Informace o existenci
závlah

Vým ra záboru podle t íd ochrany (ha)

Odhad vým ry záboru,
na které bude
provedena rekultivace
na zem
lskou p du

Navržené využití

Souhrn vým ry záboru
(ha)

Ozna ení
plochy / koridoru

k.ú. Hosín

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PLOCHY BYDLENÍ - B
Z9-1

Plocha bydlení

Plochy bydlení - celkem
B - nový zábor - celkem
B - zábor, který byl vyhodnocen p edchozí ÚPD celkem

2,51

0

2,51

0

0

0

2,51

0

2,51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,51

0

2,51

0

0

0

PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ - OV
Z9-1

Plocha ob anského vybavení

Plochy ob anského vybavení - celkem
OV – nový zábor - celkem
OV - zábor, který byl vyhodnocen p edchozí ÚPD
- celkem

0,20

0

0,20

0

0

0

0,20

0

0,20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,20

0

0,20

0

0

0

PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VP
Z9-1

Plocha ve ejných prostranství

Plochy ve ejných prostranství - celkem
VP - nový zábor - celkem
VP - zábor, který byl vyhodnocen p edchozí ÚPD
- celkem

0,26

0

0,26

0

0

0

0,26

0

0,26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,26

0

0,26

0

0

0
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Ozna ení
plochy / koridoru

Celkem zábor, který byl vyhodnocen p edchozí
ÚPD
Souhrn vým ry záboru
(ha)

Navržené využití

I.
II.
III.
IV.
V.

ZÁBOR CELKEM
2,97
0
2,97
0
0
0

Celkem nový zábor
0
0
0
0
0
0

2,97
0
2,97
0
0
0
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Informace podle
ustanovení § 3 odst. 2
písm. g)

Informace o existenci
staveb k ochran
pozemku p ed erozní
inností vody

Informace o existenci
odvodn ní

Informace o existenci
závlah

Odhad vým ry záboru,
na které bude
provedena rekultivace
na zem
lskou p du

Vým ra záboru podle t íd ochrany (ha)

Navrhované zám ry si vyžádají celkový zábor 2,97 ha zem
lského p dního fondu. Veškerý zábor byl
proveden v p edešlých územn plánovacích dokumentacích. Nedochází tedy k navýšení záboru
zem
lského p dního fondu.
OD VODN NÍ NAVRHOVANÉHO ODN TÍ ZPF
Navrhované zábory ZPF lze z hlediska záboru rozd lit do dvou skupin s obecným koncep ním
zd vodn ním:
- První skupinu tvo í zábory ZPF, které byly již schválené v sou asn platné V uvedených tabulkách
zvýrazn no šediv .
- Druhou skupinu tvo í nové zábory ZPF, které jsou navrženy nad rámec sou asn platných ÚPD
z d vod koncepce rozvoje a pot eb celého správního území Hosín. Do této skupiny lze zahrnout
požadavky nových zábor ZPF z hlediska rozši ování stabilizovaných ploch. V uvedených tabulkách
celkový navýšený zábor p dního fondu v ÚP oproti platné ÚPD zvýrazn n žlut . Všechny plochy jsou
v návrhu dopln ny z d vod požadavk vlastník pozemk a obce.
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OD VODN NÍ JEDNOTLIVÝCH NAVRŽENÝCH PLOCH
Z9-1 - plocha bydlení (B) + plocha ob anského vybavení (OV) + plocha ve ejných prostranství (VP) nachází se v jižní ásti sídla Hosín. Lokalita je situována v návaznosti na zastavitelnou plochu bydlení.
Navržená plocha leží v rozvojové oblasti OB10 eské Bud jovice. Jedná se o 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 má republikový význam.
Plocha ob anského vybavení je ur ena pro mate skou školu, základní školu, obecní ú ad nebo knihovnu,
jejichž pot eba souvisí s rozvojem bydlení v obci. Celá rozvojová plocha byla již vyhodnocena z hlediska
záboru zem
lského p dního fondu, nachází se na zem
lské p
s II. t ídou ochrany
a na nezem
lské p
. U 90 % plochy lokality není zm
no funk ní využití a z stává stejné - bydlení
v rodinných domech. Vzhledem ke skute nosti velkého nár stu výstavby rodinných dom (viz obr.) se
ukazuje jako nezbytné vymezit v obci nové plochy pro ob anskou vybavenost, konkrétn plochu mate ské
školky. Tato plocha ob anské vybavenosti je navržena v míst odsouhlasené plochy pro bydlení a je pouze
ve ve ejném zájmu zm na na plochu ob anské vybavenosti.
Pro od vodn ní zám ru dále uvádíme, že oproti schválenému ÚPO byla již zastav na velká ást
navrženého území pro výstavbu.
Obr.: Nár st výstavby rodinných dom v sídle Hosín

POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA
Cílovým úkolem je zvyšování podílu p vodních d evin v lesních porostech všech v kových skupin a zvýšení
odolnosti porost . P i obnov porost by samoz ejm m ly být používány p vodní d eviny. Je na lesních
hospodá ích upravit hospodá ské plány v souladu s doporu eními a respektovat tak zkvalitn ní životního
prost edí.
Ve Zm

. 9 ÚPO Hosín není uvažováno se záborem pozemk ur ených pro pln ní funkcí lesa (PUPFL).
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UMIS OVÁNÍ STAVEB DO VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA
Do území ešeného zm nou zasahuje vzdálenost 50 m od okraje lesa.
Požadovaný odstup staveb od okraje lesa z stává dle platného ÚPO Hosín.
„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.“
. PLOCHY

Katastrální území

Z9-1

o)

Hosín

návrh rozhodnutí o uplatn ných námitkách

Bude dopln no po izovatelem.

p)

vyhodnocení uplatn ných p ipomínek

Bude dopln no po izovatelem.
Údaje o po tu list od vodn ní územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické ásti
Od vodn ní zm ny ÚPO obsahuje:
TEXTOVÁ ÁST
GRAFICKÁ ÁST
3. Koordina ní výkres
4. Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu
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strany 15 - 31
1 : 5 000
1 : 5 000

POU ENÍ:
Proti Zm
. 9 územního plánu obce Hosín, vydané formou opat ení obecné povahy, nelze podat opravný
prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád).
UPOZORN NÍ:
Zm na . 9 územního plánu obce Hosín je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona uložena
na Obecním ú adu Hosín, v etn doklad o jejím po izování, opat ená záznamem o ú innosti je poskytnuta
Magistrátu m sta eské Bud jovice - odboru stavební ú ad, odboru územního plánování, Krajskému ú adu
Jiho eského kraje – odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního ádu.
Údaje o vydané Zm
. 9 ÚPO Hosín a místech, kde je možné do této územn plánovací dokumentace
a její dokladové ásti nahlédnout, jsou v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona uve ejn ny
na webových stránkách obce Hosín - www.hosin.cz.

………………………………………
Ing. Jan
ánek
starosta obce

………………………………………
Ing. Václav K íž
místostarosta obce

Opat ení obecné povahy nabylo ú innosti patnáctým dnem po dni vyv šení ve ejné vyhlášky,
tj. dne:......................
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