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Zastupitelstvo obce Hoslovice, p íslušné podle § 6 odst.5 písm. c) zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , za použití ustanovení § 43 odst.4 stavebního zákona, § 
171 zákona .500/2004 Sb., správní ád ve zn ní pozd jších p edpis , § 13 a p ílohy .7 vyhlášky .500/2006 Sb., o 
územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti  
 
 

vydává 

ÚZEMNÍ PLÁN HOSLOVICE 
formou opat ení obecné povahy, 

v souladu s § 84 odst. 2, písm. a) zákona .128/2000 Sb., o obcích, v platném zn ní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Obsah: 
1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ......................................................................................................................... 4 

a) vymezení zastav ného území ................................................................................................................................ 4 

b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ................................................................................ 4 

c) urbanistická koncepce, v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen  ............... 5 

d) koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení  v etn  podmínek pro jejich umís ování .............. 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 nerost  a podobn  ............................................................................................................................... 11 

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, s ur ením p evažujícího využití, 

ípustného, nep ípustného, pop . podmín ného využití, využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového 

uspo ádání, v etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu ..................................................................... 14 

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 ............................. 21 

h) vymezení ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn  prosp šných opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo ..... 22 

i) vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií podmínkou pro 

rozhodování, a dále stanovení lh ty pro po ízení územní studie, její schválení po izovatelem a vložení dat o této 

studii do evidence územn  plánovací innosti .................................................................................................... 22 

j) stanovení po adí zm n v území (etapizace) ......................................................................................................... 22 

k) údaje o po tu list  územního plánu a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické ásti ........................................... 22 

2 OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ........................................................................................................... 23 
a) proces po ízení územního plánu .......................................................................................................................... 23 

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  v území, v etn  souladu s územn  plánovací 

dokumentací vydanou krajem ............................................................................................................................. 23 

c) údaje o spln ní zadání, v p ípad  zpracování konceptu též údaje o spln ní pokyn  pro zpracování návrhu .......... 24 

d) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty, v etn  vyhodnocení p edpokládaných d sledk  tohoto 

ešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území ........................................................................ 24 

e) informace o výsledcích vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo 

respektováno stanovisko k vyhodnocení vliv  na životní prost edí, pop . zd vodn ní, pro  toto stanovisko nebo 

jeho ást nebylo respektováno ............................................................................................................................ 33 

f) vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na   ZPF a PUPFL ............................................... 33 

g) rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní ....................................................................................................... 41 

h) vyhodnocení p ipomínek ..................................................................................................................................... 42 

i) úprava dokumentace na základ  uplatn ných námitek a p ipomínek ................................................................... 42 
 



 4

1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

a) vymezení zastav ného území 
V Hoslovicích je zastav né území vymezeno k leden 2005. Hranice zastav ného území je vyzna ena ve Výkrese 
základního len ní, v Hlavním výkrese a v Koordina ním výkrese. 

b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE 
 
V Hoslovicích se p edpokládá p edevším rozvoj bydlení v rodinných domech, dále rozvoj ob anského vybavení, 
dopravní infrastruktury. Je t eba klást d raz na obnovu sou asného bytového fondu. 
Návrh územního plánu uvažuje p edevším s opravami a rekonstrukcemi objekt  s využitím pro bydlení a ob anské 
vybavení, které nenaruší obytnou funkci. Rozvoj ostatního zastav ného území je ur en p evážn  k rekonstrukci, 
modernizaci a dostavb . Dostavba je soust ed na p edevším na plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení sídla, 
s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel v nové vzniklé zástavb  je situováno 
vždy na vlastním pozemku.  
Je podporován cestovní ruch a rekrea ní funkce ve stávajících objektech, budou vytvo eny podmínky pro agroturistiku, 
chalupa ení, drobné služby. 
 
VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, P ÍRODNÍCH A KULTURNÍCH 
HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY 
 
Hodnota H1 

vodní nízkopodlažní venkovské objekty byly v Hoslovicích, Hod jov  a Škrobo ov  postupn  modernizovány a 
estavovány do sou asné podoby, p edevším jejich hospodá ské budovy. Tento charakter staveb by m l být zachován a 

citliv  rozvíjen.  
Ochrana: P i provád ní rekonstrukcí, modernizací p ístaveb a nástaveb ve vyzna eném území je nezbytné dodržet 
pom rn  podrobné regulativy pro stávající zástavbu. Z navržených regulativ  je nezbytné zd raznit a dodržet 

edevším: výškovou hladinu zástavby, sklon a typ st echy, obdélníkový p dorys navržených objekt . 
Hodnota H2 

vodní jádro obce s kaplí a sochou sv. Jana Nepomuckého. V této ásti se nacházejí objekty p vodních zem lských 
usedlostí. 
Ochrana: Je nezbytné dodržet pom rn  podrobné regulativy pro stávající zástavbu – viz. kapitola f). Z navržených 
regulativ  je nezbytné zd raznit a dodržet p edevším: výškovou hladinu zástavby, sklon a typ st echy, obdélníkový 

dorys navržených objekt . 
Hodnota H3 
Areál nejstaršího a jedine  dochovaného vodního mlýna, ležícího na Hoslovickém potoku jižn  od obce.  
Ochrana: Národní kulturní památka  
Hodnota H4 
Objekt bývalé školy a objekt bývalé kovárny.  
Ochrana: P i opravách a rekonstrukcích objektu je nezbytné dodržet pom rn  podrobné regulativy pro stávající zástavbu, 
které zabezpe í ochranu stávajících hodnot. Z navržených regulativ  je nezbytné zd raznit a dodržet p edevším: 
výškovou hladinu zástavby, sklon a typ st echy, obdélníkový p dorys stávajících objekt . 
Hodnota H5 
V Hod jov  je architektonicky nejhodnotn jší území prostor kolem kaple a památníku padlých, ve Škrobov  pak 
centrální ást sídla se zem lskou usedlostí .p. 1 v etn  hospodá ské budovy a stodoly. 
Ochrana: P i opravách a rekonstrukcích objektu je nezbytné dodržet pom rn  podrobné regulativy pro stávající zástavbu, 
které zabezpe í ochranu stávajících hodnot. Z navržených regulativ  je nezbytné zd raznit a dodržet p edevším: 
výškovou hladinu zástavby, sklon a typ st echy, obdélníkový p dorys stávajících objekt . 
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c) urbanistická koncepce, v etn  vymezení zastavitelných ploch, 
ploch p estavby a systému sídelní zelen  

 
URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je 
zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru. P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby 
odpovídající venkovskému prost edí a celkovému m ítku stávající zástavby. P i realizaci výstavby byt  je nutné klást 

raz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnit ních rezerv zastav ných ástí a v rámci 
výstavby soukromých obytných objekt  je t eba podporovat možnost z izování prostor  pro ob anské vybavení, které 
nenaruší okolní bydlení. Návrh ÚP ve své urbanistické koncepci jasn  deklaruje, že  p i realizaci výstavby byt  je nutné 
klást d raz na rekonstrukci stávajících objekt , výšková hladina zástavby je nastavena výlu  na nízkopodlažní.  
ÚP eší návrh ploch pro bydlení, a to p evážn  v prolukách které se nacházejí v okajových ástí sídel. Na plochách 
bydlení v RD ozna ených v grafické ásti . 12, 19, 23, 24, 25, 26, které jsou soust ed ny podél silnice III. t ídy a jsou 
zatíženy negativními vlivy hluku a vibrací z dopravy, bude možné bydlení za podmínky realizace ú inných 
protihlukových opat ení (po p edchozí kvantifikaci stavu a pom  v lokalit ). Navrhovaná plocha pro bydlení B-14 
nacházející se v severozápadní ásti sídla vedle sportovního h išt  bude odd lana navrhovanou plochou ve ejného 
prostranství VP-15. 
Tyto plochy vhodn  navazují na stávající zástavbu nebo vypl ují volné proluky mezi stávající zástavbou. Tímto 
uspo ádáním navržených ploch dojde k ucelení sídla. Nová výstavba bude mít charakter individuálního trvalého bydlení 
i pokud bude využívána k rekrea ním ú el m. P itom je nutno respektovat venkovské prost edí a m ítko stávající 
zástavby. 
V jihozápadní ásti sídla Hoslovice je navržena plocha ve ejného prostranství VP-5 a VP-6 okolo stávajícího 
zem lského areálu. 
V jihovýchodní ásti sídla Hoslovice je sm rem k areálu vodního mlýna navržena plocha pro OV (TI-3). 
V jihozápadní  a severozápadní ásti sídla Hod jov jsou navrženy plochy pro bydlení B-19 a B-23 , které navazují na 
stávající zástavbu sídla. V západní ásti Hod jova se navrhuje plocha ob anského vybavení OV-22, ve východní ásti 
plocha parkovišt  DI-21 s navazujícím ve ejným prostranstvím VP-20, která je situována vedle stávající plochy 
zem lství. Severovýchodn  od sídla je navrhovaná plocha OV (TI-27). 
V sídle Škrobo ov jsou navrhovány plochy pro bydlení v RD . 24, 25, 26, které navazují na stávající zástavbu. 
 
U navrhovaných ploch pro OV je navržena maximální hranice negativního vlivu OV pro území, které je OV 
ovliv ováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici p ekro it. U stávajících ploch výroby a 
skladování je po hranici pozemku funk ního využití navržena max. hranice nagativního vlivu plochy výroby a 
skladování  na okolní prost edí. Tato hranice nesmí být v budoucnu p ekro ena v p ípad  vyhlášení pásma hygienické 
ochrany. 
 
Podrobn jší vymezení zastavitelných ploch viz. kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem 
využití…a dále kapitola 3. Od vodn ní územního plánu – Využití zastav ného území a vymezení zastavitelných ploch.  
 
 SEZNAM ZASTAVITELNÝCH PLOCH  
OZNA . 
PLOCHY CHARAKTERISTIKA PLOCHY VÝM RA V 

HA 
HOSLOVICE 

TI - 3 Plocha technické infrastruktury – OV – jihovýchodn  od sídla Hoslovice. 
Obsluha území – sjezdem ze stávající místní komunikace. 0,06 

OV - 2 

Plocha ob anského vybavení – jihovýchodním sm rem od sídla Hoslovice. 
Obsluha území –ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – z ásti zasahuje do území vojenských zájm , leží ve funk ním 
regionálním biokoridoru. 

0,05 

VP - 5 

Plocha ve ejných prostranství - v jihozápadní ásti sídla Hoslovice, u zem lského 
areálu. 
Obsluha území  - ze stávající silnice III/17010.  
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice III/17010, vzdálenost 50m od 
okraje lesa, ochranné pásmo vodovodu, z ásti leží ve funk ním regionálním biokoridoru. 

0,93 

VP - 6 
Plocha ve ejných prostranství - podél východní strany zem lského areálu 
v Hoslovicích.   
Obsluha území – z místní komunikace zem lského areálu.  

1,22 
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Limity využití území - respektovat ochranné pásmo navrhovaného el. vedení. 

B - 8 

Plocha bydlení - v jihovýchodní ásti sídla. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace.  
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo vodovodu, ochranné pásmo 
navrhované kanalizace. 

0,20 

B - 9 Plocha bydlení  - v jihovýchodní ásti sídla. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 0,11 

B - 10 
Plocha bydlení - v severní ástí sídla. 
Obsluha území  - sjezdem ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo kanalizace.  

0,63 

B - 11 Plocha bydlení - v jihozápadní ásti sídla, vedle zem lského areálu. 
Obsluha území - ze stávající místní komunikace. 0,54 

B - 12 

Plocha bydlení - v západní ásti sídla. 
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/17010.  
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo komunikace III/17010, respektovat  
zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití ploch. 

0,72 

B - 13 
Plocha bydlení - v severozápadní ásti sídla.  
Obsluha území sjezdem ze stávající silnice III/17010. 
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení. 

0,29 

B - 14 

Plocha bydlení - v severovýchodní ásti sídla.  
Obsluha území – ze stávající místní komunikace 
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení, vzdálenost 50m od okraje 
lesa, respektovat  zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití ploch. 

0,64 

VP - 15 

Plocha ve ejného prostranství - v severovýchodní ásti sídla. Odd luje plochu B-14 od 
sportovního h išt . 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace 
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení, vzdálenost 50m od okraje 
lesa. 

0,31 

OV - 16 

Plocha ob anského vybavení - v severovýchodní ásti sídla. Rozši uje stávající sportovní 
plochy.  
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení. 

0,40 

OV - 17 

Plocha ob anského vybavení – v severní ásti sídla. 
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/17010. 
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo silnice 
III/17010, respektovat  zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz. Výstupní limity. 

0,77 

DI  - 18 

Plocha dopravní infrastruktury - parkovišt  - v severní ásti sídla. 
Obsluha území - sjezdem ze stávající silnice III/17010. 
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo silnice 
III/17010. 

0,23 

 HOD JOV  

B - 19 

Plocha bydlení – v jižní ásti sídla, podél komunikace III/17012 p i vjezdu do sídla. 
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/17012. 
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice III/17012, ochranné pásmo 
vodovodu, respektovat  zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití 
ploch. 

0,64 

VP - 20 
Plocha ve ejného prostranství – v západní ásti sídla, podél stávajícího zem lského 
areálu. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 

0,61 

DI - 21 Plocha dopravní infrastruktury – v severozápadní ásti sídla. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 1,09 

OV - 22 

Plocha ob anského vybavení - ve východní ásti sídla. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – respektovat vzdálenost 50 m od okraje lesa, ochranné pásmo el. 
vedení. 

1,07 

B - 23 
Plocha bydlení – v severovýchodní ásti sídla, sou ástí plochy je návrh trafostanice T7 
(TI - 29). 
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/17012. 

1,07 
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Limity využití území – respektovat ochranné pásmo komunikace III/17012, ochranné 
pásmo el. vedení, respektovat  zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro 
využití ploch. 

TI - 27 Plocha technické infrastruktury – OV – jihovýchodn  od sídla Hod jov. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 0,05 

B - 30 
Plocha bydlení – ve východní ásti sídla. 
Obsluha území –ze stávající místní komunuikace. 
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení. 

0,48 

 ŠKROBO OV  

B - 24 

Plocha bydlení – v jihozápadní ásti sídla. 
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/17012. 
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice III/17012., respektovat  
zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití ploch. 

0,30 

B - 25 

Plocha bydlení  + ve ejné prostranství– v jižní ásti sídla, sou ástí plochy je návrh 
trafostanice T6  
(TI 28) 
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/17012. 
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo silnice III/17012,ochranné pásmo el. 
vedení, navrhovaná kanalizace, respektovat  zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz 
podmínky pro využití ploch. 

2,08 

B - 26 

Plocha bydlení – v RD – v severní ásti sídla 
Obsluha území – sjezdem ze stávající silnice III/17012.  
Limity využití území - respektovat stávající ochranné pásmo silnice III/17012, 
respektovat  zvýšenou hygienickou zát ž hluku – viz podmínky pro využití ploch. 

0,44 

 
SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN  
 
V návrhu ÚP je sídelní zele  vymezena pro odclon ní zem lského areálu od plochy bydlení v jihozápadní ásti 
Hoslovic a v západní ásti Hod jova jsou navrženy pásy izola ní zelen . Dále je izola ní zele  navrhována mezi 
stávající a navrženou plochou sportu a plochou bydlení v severozápadní ásti sídla Hoslovice.V návrhu je uvažováno 
s výsadbou alejí okolo polních cest, remízk . Stávající sídelní zele  bude zachována a udržována. 
 

d) koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení  
etn  podmínek pro jejich umís ování 

 
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ 
 
V severozápadní ásti sídla Hod jov je navrhováno parkovací stání (DI-21). V sídle jsou tradi  po ádány ko ská 
rodea, tato parkovací plocha vy eší pakování návšt vník m t chto akcí.  
 
V sevrní ásti sídla Hoslovice je navrhováno parkovací stání (DI-18). Toto parkování se nachází u komunikace III.t . p i 
vjezdu do sídla vedle sportovního h išt . Parkovišt  bude sloužit navšt vník m sportovních akcí. Zábrání se tak 
parkování podél páte ní komunikace III. t ídy. 
 
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými 
normami dle d vodu vzniku komunikace. V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a 
garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku, a to již jako sou ást stavby. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt  
nabízejících ubytovací služby. 

které ú elové komunikace budou upraveny a využívány jako cyklostezky – viz. koordina ní a hlavní výkres 
projektové dokumentace.  
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KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ 
HOSLOVICE 
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 
Systém zásobování pitnou vodou obce Hoslovice se nebude m nit ani v budoucnu. Nové vodovodní ady budou budovány 
zejména v rámci nové (výhledové) zástavby. Pro nejvýše položenou zástavbu (v blízkosti vodojemu) se navrhuje posílení 
tlaku (AT stanice ve vodojemu). Vodovod pro zem lský areál také vyhovuje. S ohledem na stá í stávajících 
vodovodních ad  (rok 1975 – 1978) a kvalitu výstavby (akce Z) je nutno uvažovat s jejich postupnou rekonstrukcí. Jako 
ochrana zdroj  proti pr niku povrchových vod se navrhují úpravy zhlaví vrt  a studny v prameništi vodovodu ve form  
násypových kužel . 

ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod  a kanalizací na území Jiho eského kraje. 

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD 
V obci Hoslovice je navrženo zachování stávající kanalizace a její dostavba zejména v rámci nové zástavby. S ohledem 
na stá í kanalizace a použité trubní materiály se doporu uje její postupná rekonstrukce. P edpokládá se gravita ní 
odvád ní odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou išt ny centráln  na navrhované OV jihovýchodn  pod 
obcí v blízkosti vodote e. Okolo istírny bude stanoveno pásmo ochrany prost edí. Na OV budou také svedeny odpadní 
vody ze zem lského areálu. 
Deš ové vody budou odvád ny stávajícím zp sobem. Doporu uje se maximální množství srážkových vod zasakovat do 

dy p irozeným zp sobem a minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály. 
ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod  a kanalizací na území Jiho eského kraje. Další možností je išt ní 

splaškových odpadních ze zem lského areálu ve vlastní OV tohoto areálu. 
 
HOD JOV 
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  
Systém zásobování pitnou vodou obce Hod jov se nebude m nit ani v budoucnu. Nové vodovodní ady budou budovány 
zejména v rámci nové (výhledové) zástavby. 

ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod  a kanalizací na území Jiho eského kraje. 

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD 
V osad  Hod jov je navrženo zachování stávající kanalizace a její dostavba zejména v rámci nové zástavby. S ohledem 
na stá í kanalizace a použité trubní materiály se doporu uje její postupná rekonstrukce. P edpokládá se gravita ní 
odvád ní odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou išt ny centráln  na navrhované OV jihovýchodn  pod 
osadou v blízkosti vodote e. Okolo istírny bude stanoveno pásmo ochrany prost edí. 
Deš ové vody budou odvád ny stávajícím zp sobem. Doporu uje se maximální množství srážkových vod zasakovat do 

dy p irozeným zp sobem a minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály. 
Dále je navrženo odvedení p ívalových vod z povodí nad zástavbou (ze severního sm ru) záchytným p íkopem a posléze 
novou deš ovou kanalizací DN 500 a 300 s dalšími p íslušnými objekty (2x p ný odvod ovací žlab s horskou vpustí i 
lapa em splavenin). Nová deš ová kanalizace je navržena z d vodu nedostate né kapacity stávající kanaliza ní sít  pro 
extravilánové vody. 
Plán rozvoje vodovod  a kanalizací na území Jiho eského kraje nep edpokládá dostavbu kanalizace pro ve ejnou 
pot ebu a výstavbu centrální OV. Likvidace odpadních vod bude ešena dle tohoto plánu individuáln  (bezodtokové 
jímky, vícekomorové septiky s do išt ním, mikro istírny apod.). 
  
ŠKROBO OV 
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  
V osad  Škrobo ov  se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro ve ejnou pot ebu. Obyvatelé budou využívat i nadále 
stávající individuální zdroje pitné vody. ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod  a kanalizací na území 
Jiho eského kraje. 
ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD 
V osad  Škrobo ov se nep edpokládá výstavba kanalizace pro ve ejnou pot ebu a centrální OV. Likvidace odpadních 
vod bude ešena individuáln  (bezodtokové jímky, vícekomorové septiky s do išt ním, mikro istírny apod.) v souladu s 
právními p edpisy na úseku vodního hospodá ství. 
Deš ové vody sídla budou i nadále odvád ny stávajícím zp sobem. Doporu uje se maximální množství srážkových vod 
zasakovat do p dy p irozeným zp sobem a minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály. 

ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod  a kanalizací na území Jiho eského kraje. 
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KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ 
 
Stávající trafostanice TS nemají dostate nou rezervu výkonu pro napojení dopl ované výstavby. Proto je nutno provést 
jejich posílení. Návrh pokrytí nového nár stu spot eby el energie je následující : 
 
Sídlo Hoslovice 
Lokalita „SEVER - RD“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T1 
Lokalita „SEVEROVÝCHOD - RD“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T1 
Lokality „VÝCHOD“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T3 
Lokalita „JIH - RD“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T3 
Lokalita „JIHOZÁPAD -  RD“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T2 
Lokalita „ZÁPAD – RD“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T2 
Lokalita „SEVEROZÁPAD – RD“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T2,T1 
Lokalita „JIH – OV“  
Napojení ze stávající trafostanice TS-T3 
Lokalita „ OV“  
Osazení nové trafostanice TS-T8                    - nová trafostanice   

Zokruhováním rozvod  NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod  v obci. Podmínkou napojení je i 
soub žn  provád ná úprava a rekonstrukce sí  NN. Postupn  bude u nové výstavby provád na kabelizace kabely 
AYKY do zem . 
 
Sídlo HOD JOV 
Lokalita „SEVEROZÁPAD – RD“ 
Osazení nové trafostanice TS-T7             
Lokalita „JIHOZÁPAD - RD“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T4 
Lokalita „JIHOVÝCHOD – OV OV“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T4 
Zokruhováním rozvod  NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod  v obci. Podmínkou napojení je i 
soub žn  provád ná úprava a rekonstrukce sí  NN. Postupn  bude u nové výstavby provád na kabelizace kabely 
AYKY do zem .  
 
Sídlo ŠKROBO KOV 
Lokalita „SEVER - RD“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T5 
Lokalita „JIH,JIHOVÝCHOD - RD“ 
Osazení nové trafostanice TS-T6                                      
Lokalita „JIHOZÁPAD - RD“ 
Osazení nové trafostanice TS-T6                                      
Zokruhováním rozvod  NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod  v obci. Podmínkou napojení je i 
soub žn  provád ná úprava a rekonstrukce sí  NN. Postupn  bude u nové výstavby provád na kabelizace kabely 
AYKY do zem . 
                                                    
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
 
V návrhu ÚP Hoslovice není uvažováno s plynofikací obce. 
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KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM  
 

ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj  energie. Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší 
vyplývající ze zákona o ochran  ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly vytvo eny 
podmínky pro dodržení p ípustné úrovn  zne išt ní ovzduší. Je možno doporu it pro provozovatele n které dostupné 
systémy, které spl ují ekologické limity. Postupná náhrada tepelných zdroj  p inese výrazné zlepšení istoty ovzduší. 
V území bude využíváno centrálních zdroj  tepla, pop ípad  alternativních zdroj  energie formou využití biomasy, 
tepelných erpadel, solárních kolektor . 
 
KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ  
 
Návrh ÚP vymezuje plochy ob anského vybavení OV - 2 jihovýchodním sm rem od sídla Hoslovice, plocha OV - 16 –
navazující na stávající plochu ob anského vybavení v severovýchodní ásti sídla Hoslovice, plocha OV - 17 navazující 
na stávající plochu ob anského vybavení a plocha OV - 22 –navazující na stávající plochu ob anského vybavení ve 
východní ásti sídla Hod jov. 
 
KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ  
 
Plochy ve ejných prostranství jsou v návrhu vymezeny jako izola ní ve ejná zele  pod l zem lského areálu 
v Hoslovicích, podél sportovního h išt  odd lující navrhovanou zástavbu od sportovišt . V sídle Hod jov je navrhována 
izola ní zele  podél zem lského areálu v západní ásti. U plochy B -25, která svojí rozlohou p esahuje vým ru 2 ha je 
dle zákona navržena plocha ve ejného prostranství podél silnice III/17012 v ší ce 10 m. 
 
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ 
 
Likvidace domovního odpadu je zajiš ována svozem do kontejner  na t íd ný odpad, tento systém bude i nadále 
zachován. Bude povoleno takové podnikání, které skladováním odpad  v etn  nebezpe ných látek nenaruší životní 
prost edí a nebude zát žovým rizikem pro obyvatele. Zp sob zajišt ní povinnosti obce je stanoven § 17 zákona o 
odpadech v platném zn ní. Stávající místa pro umíst ní nádob pro t íd ní domovního odpadu jsou zakresleny 
v koordina ním výkrese. 
 
CIVILNÍ OCHRANA 
 
Návrh ploch pro požadované pot eby: 

 Ochrana území p ed pr chodem  pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, v blízkosti vodního díla. 
V ešeném území se neo ekává pr chod pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, jejíž p vodcem m že být vodní dílo. 

 zóny havarijního plánování. 
ešené území neleží v zón  havarijního plánování.  

Podle analýzy možného vzniku mimo ádné události, která je sou ástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou 
produkcí a skladováním nebezpe ných látek neohrožuje území ešené tímto územním plánem. 

 ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události. 
Ukrytí obyvatelstva zabezpe uje p íslušný obecní ú ad pouze p i vyhlášení vále ného stavu. Ukrytí bude provedeno ve 
vytipovaných  podzemních, suterénních a jiných ástech obytných dom  a v provozních a výrobních objektech  po jejich 
úprav  na improvizované úkryty. Je možno po ítat s využitím ochranných prostor  jednoduchého typu v budovách, které 
mají nejmenší dob hovou vzdálenost od místa ohrožení. V p ípad  pot eby ukrytí obyvatel a návšt vník  obce p i 
vzniku MU v dob  míru zajiš uje obecní ú ad ochranu osob p ed kontaminací nebezpe nými látkami (pr myslová 
havárie, únik nebezpe né látky z havarovaného vozidla apod.) p edevším za využití ochranných prostor  jednoduchého 
typu ve vhodných ástech obytných dom  a provozních,výrobních a dalších objekt , kde budou improvizovan  
provád ny úpravy proti pronikání nebezpe ných látek. 

  evakuace obyvatelstva a jeho ubytování. 
Zajišt ní evakuace organizuje obecní ú ad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez p íst eší je možný ve stávajících 
objektech jako nap . školských, v ubytovnách, penzionech, t locvi nách, kulturních domech apod.  

  skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci. 
 Toto opat ení bude dle pot eby zajiš ováno v dob  po vzniku mimo ádné události. K tomu budou využity vhodné 
prostory v rámci obce, p ípadn  blízkého okolí. Skladování prost edk  individuální ochrany pro zabezpe ované skupiny 
osob ve školských a zdravotnických  za ízeních bude prozatímn ešeno v centrálních skladech mimo území obcí a m st. 

 vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn  zastav ná území a zastavitelná území obce. 
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Na území obce se nenacházejí nebezpe né látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto zp sobem snižovat riziko 
spojené  s p ípadnými haváriemi. 

 záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink  kontaminace.  
Jako místo pro dekontaminaci osob, p ípadn  pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít nap . za ízení 
umýváren, sprch, istíren, garáží v tších firem, napojených na kanalizaci a vodovod. Pro dekontamina ní plochy 
v podstat  posta í zpevn ná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít 
z jedné strany p íjezd a z druhé strany odjezd s  p ívodem vody nebo páry. 
Záhrabovišt  není v katastru obce vymezeno, nakažená zví ata budou likvidována v míst  nákazy a odvezena do míst 
ur ených p íslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny. 

 ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek  skladovaných v území. 
Na ešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno upravit proti proniknutí 
kontaminant  (uzav ení a ut sn ní otvor , oken a dve í, v tracích za ízení) a do asn  ukrývané osoby chránit 
improvizovaným zp sobem  (ochrana dýchacích cest, o í a povrchu t la). 

 nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude ešit obec a jejich orgány ve spolupráci 
s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plán  pro p ípady mimo ádné situace. 

 Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení. 
Tato oblast bude v p ípad  obce zajišt na spušt ním sirén a p edáním varovných informací ob an m cestou M Ú za 
využití rozhlas , pojízdných rozhlasových za ízení, p edání telefonických informací a dalších náhradních prvk  
varování.  
 

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 nerost  a podobn  

 
NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY  
 
Ve volné krajin  je podmín  umožn no zales ování pozemk . Z izování vodních ploch a umis ování do asných 
staveb pro zabezpe ení zem lské innosti, jako jsou seníky, v elíny, p íst ešky pro zv  a chovaná zví ata formou 
lehkých p íst ešk , podmín  realizace komunitního kompostování, polních hnojiš  za spln ní zákonných podmínek 
ochrany ZPF.  
Stanovení koncep ních podmínek pro zm ny v jejich využití 

  dobudování územního systému ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnovení její prostupnosti a obnovení 
a uchování jejích estetických hodnot a kulturní pam ti, 

     stávající vodote , vodní plochy a doprovodnou zele  je nutné zachovat. Podél vodote í bude zachován 
ístupný pruh pozemk   v ší ce 6m od b ehové hrany. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace zejména 

v okolí vodních tok  a rybník .  
  revitalizace povodí ( ních systém ), 
  protipovod ová ochrana území a osídlení, 
  zajiš ování ochrany vodních zdroj . 

         ekologicky vhodné formy rekreace, cestovního ruchu, láze ství 
 
NÁVRH SYSTÉMU ÚSES 
 
ÚP Hoslovice navrhuje dopl ní lokálních prvk  ÚSES. 

- dopln ní lokálního biokoridoru LBK 20 v severovýchodní ásti ešeného území 
- dopln ní lokálního biokoridoru LBK 9 v centrální ásti ešeného území 

TABULKY PRVK  ÚSES  
 

PO ADOVÉ ÍSLO PRVKU 
 

NÁZEV CHARAKTER PRVKU VÝZNAM 

LBK 1 Hoslovický potok - 
Pohodnice 

Biokoridor Lokální 

LBC 2 Na Plasech Biocentrum Lokální 
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RBK 3 Nad Deštnou Biokoridor Regionální 
RBC 4 Osi ina Biocentrum Regionální 
RBK 5 V žehlech Biokoridor Regionální 
LBC 6 Vršky Biocentrum Lokální 
RBK 7 Na Libo i Biokoridor Regionální 
LBC 8 Na ekách Biocentrum Lokální 
LBK 9 V Ouparovkách Biokoridor Lokání 
LBC 10 Na lavi kách Biocentrum Lokání 

LBK 11 ický potok pod 
icemi 

Biokoridor Lokání 

LBK 12 Skála Biokoridor Lokání 
LBC 13 Klí ovka Biocentrum Lokání 
LBK 14 Tyterec Biokoridor Lokání 
LBK 15 Za horou Biokoridor Lokání 
LBC 16 Za horou Biocentrum Lokání 
LBK 17 Skalice pod Skali kou Biokoridor Lokání 
LBC 18 Skalice pod Tyrecem Biocentrum Lokání 
LBK 19 Ve Št rbci Biokoridor Lokání 
LBK 20 Školice Biokoridor Lokání 

LBK 22 Hoslovický potok nad 
ústím 

Biokoridor Lokání 

23 Skali ka Interak ní prvek - 
24 Za horou Interak ní prvek - 
25 U  Škrobo ova Interak ní prvek - 
26 Hoslovický potok Interak ní prvek - 

 
Regulativy pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce:  
 1) Zajiš ují podmínky pro trvalou funk nost existujících prvk  ÚSES 
 2) Zajiš ují územní ochranu ploch pro dopln ní prvk  ÚSES navržených nebo nefunk ních. 
 
Hlavní využití Kód plochy 
Biokoridor – regionální, lokální  
– stav, návrh 

LBK 1, RBK 3, RBK 5, RBK 7, 
LBK 9, LBK 11, LBK 12, LBK 
14, LBK 15, LBK 17, LBK 19, 
LBK 20, LBK 22 

ípustné využití 
Je sou asné využití a budoucí využití ploch závazn  navržené platnou ÚPD, dále využití, které zajiš uje vysoké 
zastoupení druh  organism  odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám p i b žném extensivním zem lském 
nebo lesnickém hospoda ení (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), p ípadn  rekrea ní plochy p írodního 
charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, p itom nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití a 

írodní funkce sou asných funk ních biokoridor . 
Pro plochy PUPFL, které se nachází v plochách biokoridor  platí i regulativy pro plochy PUPFL. 
Podmín né využití 
Funk ní využití pouze nezbytn  nutné liniové stavby k ížící biokoridor, vodohospodá ská za ízení, OV atd., p i co 
nejmenším zásahu a narušení funk nosti biokoridoru. 
Nep ípustné využití 
Zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území za azeného do ÚSES 
(zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability, nap . 
z louky na ornou p du), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv zm ny funk ního využití, 
které by znemožnily nebo ohrozily založení chyb jících ástí biokoridor , rušivé innosti, jako je umis ování staveb, 
odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod., mimo inností podmín ných. 
 
Hlavní využití Kód plochy 
Biocentrum – regionální, lokální  
– stav 

LBC 2, RBC 4, LBC 6, RBK 7, 
LBC 8, LBC 10, LBC 13, LBC 
16, LBC 18,  

ípustné využití 
Sou asné využití a budoucí využití ploch závazn  navržené platnou ÚPD, využití, které zajiš uje p irozenou druhovou 
skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší  ekologickou stabilitu. Nesmí 
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dojít ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch ÚSES. 
Pro plochy PUPFL, které se nachází v plochách biocenter platí i regulativy pro plochy PUPFL. 
Podmín né využití 
Jsou, a to pouze ve výjime ných p ípadech, nezbytn  nutné liniové stavby, vodohospodá ská za ízení, OV atd., p i co 
nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti. 
Nep ípustné využití 
Zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území za azeného do ÚSES 
(zm na druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability, nap . 
z louky na ornou p du), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES, jakékoliv zm ny funk ního 
využití, které by znemožnily i ohrozily funk nost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ní do 
nich, rušivé innosti jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod., mimo innosti 

ípustné a podmín né. 
 
 Kód plochy 

Interak ní prvek  
(Interak ní prvky jsou krom  biocenter a biokoridor  základními skladebnými ástmi ÚSES 
na lokální úrovni, což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná 
liniová spole enstva). 
– stav 

23, 24, 25, 26 

Hlavní využití 
Vytvá ení existen ních podmínek rostlinám a živo ich m a významné ovliv ování funkce ekosystém  kulturní krajiny. 
Interak ní prvek zprost edkovává p íznivé p sobení p írody na okolí, ekologicky mén  stabilní krajinu. Poskytuje 
potravní základny a místa úkrytu a rozmnožování  r zným druh m organism , které jsou zapojeny  do potravních 
et zc  i okolních, ekologicky mén  stabilních spole enstev.  

ípustné využití 
Sou asné využití a budoucí využití ploch závazn  navržené platnou ÚPD, využití, které zajiš uje p irozenou druhovou 
skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší  ekologickou stabilitu. Nesmí 
dojít ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch. 
Podmín né využití 
Pouze ve výjime ných p ípadech nezbytn  nutné liniové stavby, vodohospodá ská za ízení, OV atd.. Umíst ny mohou 
být jen p i co nejmenším zásahu a narušení funk nosti interak ního prvku. 
Nep ípustné využití 
jsou zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území, rušivé innosti, 
jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod. 
 
OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 
 
V návrhu je uvažováno s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Dále je v návrhu ÚP umožn no postupné 
zales ování a p evád ní ekologicky nestabilních ploch na funk ní plochy s vyšší ekologickou stabilitou. 
 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY  
 
V návrhu ÚP Hoslovice je ešen rozvoj turistických a cykloturistických tras. Je p edpokládáno, že ve stávajících trasách 
ozna ených ve výkrese budou vybudovány kvalitní cyklistické stezky. 
 
VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI 
 
Záplavové území 

ešeným územím protéká Hoslovický potok, který nemá vyhlášené záplavové území. 
Protipovod ové opat ení 
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele  je nutné zachovat. Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh 
pozemk   v ší ce 6m od b ehové hrany. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace zejména v okolí vodních tok  a 
rybník .  

Pro snížení povod ového rizika v zájmovém území jsou doporu ena protipovod ová opat ení, která znamenají snížení 
kulmina ních pr tok , tj. zejména zvýšení p irozené reten ní schopnosti území (používání kvalitních kultivovaných 
travních porost  s dobrou vsakovací ú inností). Nedoporu ují se žádná opat ení, sm ující k urychlení povrchového 
odtoku nebo jeho zvýšení.  
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Protierozní opat ení 
V návrhu není uvažováno s plošnými protierozními opat eními. 
 
 
VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI 
 
V návrhu ÚP se nenavrhují plochy pro rekreaci. 

 

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST  
 
V severní ásti ešeného území se nachází prognozní zdroj nevyhrazeného nerostu – stavebního kamene ložiska Zvotoky 
. 141000. Stávající využití z stane bezezm n. 

 

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem 
využití, s ur ením p evažujícího využití, p ípustného, 
nep ípustného, pop . podmín ného využití, využití t chto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn  základních 
podmínek ochrany krajinného rázu 

 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ  
V grafické ásti z Hlavního výkresu a Koordina ního výkresu v m ítku 1 : 5 000 je patrné len ní správního území 
obce Hoslovice do ploch s rozdílným zp sobem využití.. Plochy stabilizované jsou ozna eny pln , plochy návrhu jsou 
ozna eny šrafou. 
 
Definice použitých pojm  
Obecn   
Regulativy u stávajících ploch (stabilizovaných) 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 regulativy umož ující zm ny 
sou asného stavu. (Nap íklad sou asná zastav nost budovami m že být již v sou asnosti vyšší, než umož uje plošný 
regulativ pro možnost p ístavby). 
Plošné regulativy  
Zastav nost budovami 

 zastav ností budovami se rozumí zastav ná plocha samotné budovy navrženého zp sobu  funk ního využití bez 
teras, p ístupových cest a zpevn ných ploch, bazén  a samostatn  stojících p íst ešk ; 

Zastav nost celková 
 veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám 
 celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami a v etn  teras a p ístupových cest a všech 

zpevn ných ploch a bazén  a všech samostatn  stojících p íst ešk ;  
 plocha 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 regulativy 
Výška budovy 

 výškou podlaží se rozumí b žná výška 3 – 3,5 m; 
 obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst  obvodové st ny na vn jším líci 

výšky 0 - 1 m; 
Výška budovy do h ebene v metrech 

 výškou budovy se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy s p vodním terénem 
(nikoliv s terénem upraveným násypem) ke h ebeni;  
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Výška ímsy v metrech 
 výškou budovy se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy s p vodním terénem 

(nikoliv s terénem upraveným násypem) k ímse;  
Prostorové regulativy 
St echa - typ 

 regulativy pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny, výjimku mohou tvo it pouze malé ásti 
dorysné plochy v celkovém sou tu do 20% nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk  pro venkovní posezení a 

viký ; 
 nep ipouští se neklasické pojetí sedlových st ech  

(násobné nebo pilové uspo ádání, soustava sedlových st ech vedle sebe …); 
 u valbových st ech musí zbývat h eben v délce alespo  4m; 

St echa - sklon 
 regulativy pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny; výjimku mohou tvo it pouze malé ásti 

dorysné plochy v celkovém sou tu do 20% nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk  pro venkovní posezení a 
viký ; 

dorys budovy 
 dorysem budovy se rozumí p evládající p dorysný tvar bez zapo ítání drobných výb žk ; 

 
 
 Kód plochy 
Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.) 
- stav 

B 

Hlavní využití 
Bydlení v rodinných domech. 

ípustné využití 
Zm ny staveb a dostaveb nových objekt  bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto typem bydlení 
související, tj. zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, ob anská vybavenost, drobná emeslná a výrobní 
za ízení, malá rekrea ní a sportovní za ízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umíst ní musí být v souladu 
s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná je rovn ž výroba, která svým negativním vlivem na okolní prost edí 
nep ekro í pozemky provozovatele. Dále jsou p ípustná parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným 
využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ve ejná zele . 
Podmín  p ípustné využití 
V zastav ném území lze p ipustit dostavbu nových RD za podmínky odd lení pozemku o vým e min. 800 m2 . 
Nep ípustné využití 
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání 
a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb 
a autobazary. Výstavba samostatn  stojících malometrážních objekt  sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební 
bu ky apod.). 
Druh regulativ  Regulativ pro výstavbu 
Plošné regulativy  
Zastav nost budovami maximáln  25% 
Zastav nost celková maximáln  35% 
Výškové regulativy  
Výška budovy 1 nadzemní podlaží  

+ podkroví  
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 Kód plochy 
Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.) 
- návrh 

B-8, B-9, B-10, B-11, 
B-12, B-13, B-14, B-
19, B-23, B-24, B-25, 
B-26, B-30 

Hlavní využití 
Bydlení v rodinných domech. 

ípustné využití 
Výstavba objekt  pro bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. užitkové 
zahrady, vedlejší samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, administrativní za ízení, obchody, 
provozovny služeb, drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví, 
krej ovství), malá rekrea ní a sportovní za ízení (rodinné bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umíst ní musí 
být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby 
vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, nezbytná dopravní a technická infrastruktura, ve ejná 
zele . 
Podmín  p ípustné využití 
Na plochách B-12, B-14, B-19, B-23, B-24, B-25 a B-26, které jsou soust ed ny podél silnice III. t ídy a jsou zatíženy 
hlukem, bude možné bydlení za podmínky, že hluková zát ž bude odstran na i nebude p ekra ovat hygienické limity 
z hlediska hluku. V rámci následujících stavebních ízení je nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ  
toho budou navržena i pot ebná technická opat ení. 
Nep ípustné využití 
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání 
a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb 
a autobazary. Výstavba samostatn  stojících malometrážních objekt  sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební 
bu ky apod.). 
Druh regulativ  Regulativ pro výstavbu 
Plošné regulativy  
Zastav nost budovami maximáln  25% 
Zastav nost celková maximáln  35% 
Výškové regulativy  
Výška budovy 1 nadzemní podlaží  

+ podkroví  
 
 Kód plochy 
Plochy ob anského vybavení (§ 6 vyhl.501/2006 sb.) 
- stav a návrh 

OV  
OV-2, OV-16, OV-17,  
OV-22 

Hlavní využití 
Ob anské vybavení. 

ípustné využití 
Zm ny staveb a výstavba nových objekt  pro ve ejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní, 
vzd lávací služby netechnického charakteru. P ípustné je z izovat a provozovat knihovny, archivy, služebny policie, 
požární zbrojnice, zdravotnická st ediska apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná funk ním využitím území, plochy 
ve ejné zelen  v etn  architektonických prvk  parteru, nákupní za ízení, obchody, bydlení, ubytování, stravování, 
ostatní podnikání a služby, pokud negativn  neovliv ují své okolí, nezbytná dopravní a technická infrastruktura.   
Podmín  p ípustné využití 
Bydlení personálu ve form  služebních byt  (ne formou RD) za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity hluku 
v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb pro bydlení. 
Nep ípustné využití 
Jsou takové innosti a d je, které nadm rn  narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba a sklady. 
Druh regulativ  Regulativ pro výstavbu 
Plošné regulativy  
Zastav nost budovami maximáln  35% 
Zastav nost celková maximáln  45% 
Výškové regulativy  
Výška budovy 2 nadzemní podlaží  

+ podkroví 
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 Kód plochy 
Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhl.501/2006 sb.) 
- stav 

VS 

Hlavní využití 
Výroba a skladování. 

ípustné využití 
Výlu  podnikatelská, pr myslová a výrobní, zem lská, chovatelská a p stitelská výroba, p ípustné je z izovat 
sklady, skladové plochy a komunální provozovny, sb rný dv r, za ízení pro obchod a administrativu, parkovací a 
odstavná stání, nákupní za ízení, erpací stanice pohonných hmot pro pot ebu provozovatele, technická a dopravní 
infrastruktura, netradi ní zdroje vytáp ní, fotovoltaické elektrárny (zejména na st echách objekt ). 
Nep ípustné využití 
Veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží sousedních pozemk  mimo dané funk ní 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 regulativ  Regulativ pro výstavbu 
Plošné regulativy  
Zastav nost budovami maximáln  30% 
Zastav nost celková maximáln  65% 
Výškové regulativy  
Výška budovy  1 nadzemní podlaží 

+ podkroví 
 
 Kód plochy 
Plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhl.501/2006 sb.) 
- stav, návrh 

TI 
TI-3, TI-27, TI-28, 
TI-29, TI-30 

Hlavní využití 
Technická infrastruktura. 

ípustné využití 
Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozn  související za ízení technického 
vybavení, nap íklad vodovod , vodojem , kanalizace, istíren odpadních vod, staveb a za ízení pro nakládání s odpady, 
trafostanic, energetických vedení, komunika ních vedení ve ejné komunika ní sít , elektronických komunika ních 
za ízení ve ejné komunika ní sít . Sou ástí t chto ploch jsou pozemky související dopravní infrastruktury. 
Nep ípustné využití 
Jiné než hlavní a p ípustné využití. 
 
 Kód plochy 
Plochy ve ejných prostranství (§ 7 vyhl.501/2006 sb.) 
- stav, návrh 

VP 
VP-5, VP-6, VP-15, 
VP-20 

Hlavní využití 
Ve ejný prostor s p evládající funkcí zelen . 

ípustné využití 
ípustné je z izovat stezky pro p ší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uli ní mobiliá , pomníky, památníky, 

vysazovat aleje, výsadba zelen  obecn , stavby p ších komunikací, drobné stavby informa ního charakteru (mapy, 
pouta e, výv sky), dopravní infrastruktura (obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území), stavby 
související s vytvo ením technického zázemí a technické infrastruktury. 
Nep ípustné využití 
Jiné než hlavní a p ípustné využití. 
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 Kód plochy 
Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhl.501/2006 sb.) 
- stav, návrh 

DI 

Hlavní využití 
Zajišt ní dopravní p ístupnosti a obsluha ešeného území dopravní infrastrukturou 

ípustné využití 
Plochy silni ní dopravy zahrnují silni ní pozemky silnice III. t ídy a místních komunikací, v etn  pozemk , na kterých 
jsou umíst ny sou ásti komunikace, nap íklad náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty a doprovodné a izola ní zelen , a dále 
pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení, nap íklad autobusové zastávky, odstavná stání pro 
autobusy a nákladní automobily a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací. Cyklistická a 

ší komunikace v etn  chodník  a zelených pás  v navržené výstavb . Plochy ur ené pro umis ování staveb a za ízení 
technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elekt inu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory 
a produktovody, apod.) bezprost edn  související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území. 

ípustné využití pro plochu DI-21: víceú elová plocha – sportovní h išt , zázemí pro h išt , d tské herní prvky. 
Nep ípustné využití 
Jiné než hlavní a p ípustné využití. 
 
 Kód plochy 
Plochy vodní a vodohospodá ské (§ 13 vyhl.501/2006 sb.) 
- stav, návrh 

V 
V-1, V-7 

Hlavní využití 

Vodní toky a plochy. 

ípustné využití 

Pro vodní plochy a toky, chovné rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla je možno z izovat p emost ní a lávky, 
stavidla a hráze, krmná za ízení pro chovné rybníky a výstavbu technické infrastruktury, dále je možné z izovat pro 
rekrea ní vodní plochy mola a jiná sportovní za ízení. 
Nep ípustné využití 
Jiné než hlavní a p ípustné využití. 

 
 Kód plochy 
Plochy lesní (§ 15 vyhl.501/2006 sb.) 
- stav 

L 

Hlavní využití 
Plochy slouží k pln ní funkcí lesa a innosti související s touto hlavní funkcí. 

ípustné využití 
innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opat ení pro udržení vody 

v krajin , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší 
reten ní schopnosti krajiny. Dále ú elové komunikace nau né stezky, komunikace pro p ší, cyklisty, pro jízdu 
s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních. 
Podmín né využití 
Pouze nezbytn  nutné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese, pro myslivost a ochranu p írody. 
Pouze nezbytn  nutné stavby dopravní a technické infrastruktury. 
Dostavby a p ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nár st plochy o max. 20 % 
prvotn  zkolaudované plochy). 
Nep ípustné využití 
Jiné než hlavní a p ípustné využití. 
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 Kód plochy 
Plochy zem lské (§ 14 vyhl.501/2006 sb.) 
- stav 

Z 

Hlavní využití 
Intenzivní a extenzivní hospoda ení se zem lskými travními porosty a ornou p dou nebo innosti a za ízení, které 
s tímto hospoda ením souvisí. 

ípustné využití 
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, ornou p du, plochy vodní a plochy 

lesní), z izovat a provozovat na t chto územích sít  a za ízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování 
ilehlého území, ú elové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umis ovat stavby pro zabezpe ení 

zem lské innosti (seníky, p íst ešky pro zv  a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny, silážní jámy 
atd.), dále p ší, cyklistické a ú elové komunikace, komunikace pro jízdu s potahem, na kole a pro jízdu na lyžích a na 
saních, dostavby a p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn  zkolaudované plochy) stávajících trvalých 
staveb na vlastním pozemku, z izování vodních nádrží, apod. 
Podmín né využití 
Realizace komunitního kompostování, polních hnojiš  apod. za podmínky spln ní zákonných podmínek. 
Nep ípustné využití 
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a p ípustné využití je toto území nezastavitelné. 
 
 Kód plochy 
Plochy smíšené nezastav ného území(§ 17 vyhl.501/2006 sb.) 
– stav 

SN 

Hlavní využití 
Využívání p evážn  k zem lským ú el m, p ispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území. 

ípustné využití 
Plochy smíšené nezastav ného území zahrnují pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, pozemky zem lského p dního 
fondu, p ípadn  pozemky vodních ploch a koryt vodních tok  bez rozlišení p evažujícího zp sobu využití. Do plochy 
smíšené nezastav ného území jsou zahrnuty i pozemky p irozených a p írod  blízkých ekosystém  a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. 

Na plochách za azených mezi prvky ÚSES je p ípustné sou asné využití a využití, které zajiš uje vysoké zastoupení 
druh  organism  a p irozenou skladbu bioty, odpovídající trvalým stanovištním podmínkám p i b žném extensivním 
zem lském nebo lesnickém hospoda ení, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. P itom nesmí dojít ke 
znemožn ní navrhovaného využití a p írodní funkce sou asných funk ních biokoridor .  

Na plochách neza azených  mezi prvky ÚSES je navíc p ípustné umis ovat stavby pro zabezpe ení zem lské innosti 
(seníky, p íst ešky pro zv  a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny, silážní jámy atd.), p ístavby malého 
rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn  zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb, z izování vodních nádrží, 
ostatní dopravní a technickou infrastrukturu. Realizace komunitního kompostování, polních hnojiš  apod. za podmínky 
spln ní zákonných podmínek. 

ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy) za spln ní všech 
zákonných podmínek. Doporu ená je výsadba alejí a ochranné zelen . Lze povolovat lesnické, myslivecké a 
rybníká ské innosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybník ). 

Podmín  p ípustné využití 
Umis ování staveb v systému ÚSES je omezeno na p echody inženýrských a dopravních staveb,  vodohospodá ská 
za ízení, OV atd., nejkratší k ížení technické infrastruktury s biokoridorem je umožn no tak aby byl biokoridor co 
nejmén  narušován. 

Na plochách neza azených do systému ÚSES je podmín né realizovat výstavbu ú elových komunikací, polních cest, 
technické infrastruktury, z izování menších vodních ploch, zalesn ní. 

Nep ípustné využití 
Nep ípustné jsou zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území 
za azeného do ÚSES a dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv zm ny funk ního využití, 
které by znemožnily nebo ohrozily založení chyb jících ástí biokoridor , odvod ování pozemk , t žba nerostných 
surovin apod., mimo inností podmín ných. Pro jakékoliv stavby mimo hlavní funkce a p ípustné je toto území 
nezastavitelné (nap íklad sklady, chaty, chalupy). 
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 Kód plochy 
Plochy p írodní (§ 16 vyhl.501/2006 sb.) 
– stav 

PP 

Hlavní využití 
Plochy pro zajišt ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny. 

ípustné využití 
Plochy p írodní zahrnují pozemky biocenter a výjime  pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

ípustné je sou asné využití a využití, které zajiš uje p irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým 
stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší  ekologickou stabilitu. Nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného 
využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch ÚSES. 

Podmín  p ípustné využití 
Pouze ve výjime ných p ípadech, nezbytn  nutné liniové stavby, vodohospodá ská za ízení, OV atd., p i co 
nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti. 

Nep ípustné využití 
Nep ípustné jsou zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území 
za azeného do ÚSES a dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES, jakékoliv zm ny funk ního 
využití, které by znemožnily i ohrozily funk nost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ní do 
nich, rušivé innosti jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod., mimo innosti 

ípustné a podmín né. 

 
 
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY 
 
Navrhované funk ní využití ploch dot ených p edpokládanou zvýšenou hygienickou zát ží (nap . hlukem, 
prachem) uvnit  hlukových isofon, navrhovaných ochranných pásem apod. m že být realizováno teprve po 
provedení takových opat ení, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zát ž a všechny 
zjišt né negativní vlivy. 
V navrhovaných OP není dovoleno takové využití, které by znemožnilo navrhované využití, dále zde není 
dovoleno povolovat žádné stavby ani do asné vyjma navrhovaných staveb dopravy a tech. infrastruktury (a staveb 

ímo souvisejících), pro které je toto území chrán no. Toto území je nutno chránit z d vodu zajišt ní prostoru 
pro umíst ní t chto staveb v navazujících ízeních (v etn  prostoru pro OP plynoucích z p íslušných právních 

edpis ), dále prostor pro jejich realizaci a pop ípad  také následný p ístup k nim. 
které plochy ur ené pro výstavbu jsou z v tší ásti meliorované, je nutné p ed zahájením výstavby provést 

úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funk nosti. 
 
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ 
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funk ní využití na 
vlastním pozemku, a to již jako sou ást stavby. 
 
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU PROST EDÍ OV 
U Hoslovic a Hod jova je okolo navrhované plochy pro OV navržena maximální hranice negativního vlivu OV pro 
území, které je OV ovliv ováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici p ekro it. 
 
MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU ZEM. VÝROBY, VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
U stávajících ploch výroby a skladování je po hranici pozemku funk ního využití navržena max. hranice nagativního 
vlivu plochy výroby a skladování  na okolní prost edí. Tato hranice nesmí být v budoucnu p ekro ena v p ípad  
vyhlášení pásma hygienické ochrany. 
 
MAX. HRANICE NEGATIV. VLIVU TECH. INFRASTRUKTURY, OB ANSKÉHO VYBAVENÍ. 
Hranice negativních vliv  z provozu ploch technické infrastruktury, ob anského vybavení a ploch ob anského vybavení 
– sportu i ploch bydlení bude na hranici této plochy rozdílného využití (p ípadn  na hranici vlastního pozemku). Jedná 
se o plochy stávající i navrhované. 
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OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ 
V chrán ném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnici III. t . a 
navrhovaných trafostanic dodržovat nejvýše p ípustné hodnoty hluku. 
 
PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M  
Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk  v ší ce 6m od b ehové hrany. 
 
UMIS OVÁNÍ STAVEB V OCHRANNÉM PÁSMU PUPFL 
V ochranném pásmu lesa ve funk ních plochách zastavitelného území, je p ed realizací veškeré výstavby, která se 
dotkne ploch do 50 m od ktaje lesa, nutno žádat p íslušný orgán státní správy les  o souhlas s umíst ním stavby 
v ochranném pásmu PUPFL. Dále je nutné respektovat podmínky vlastník  PUPFL, které mohou mít vliv na využití 
ploch zasahujících do ochranného pásma PUPFL. 
 
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ KORIDOR   
Navržené koridory kanalizace jsou vymezeny jako ochrana území pro realizace zám  výstavby technické 
infrastruktury. Tato území je nutno chránit z d vodu zajišt ní prostoru pro umíst ní t chto staveb v navazujících 
ízeních (v etn  prostoru pro OP plynoucích z p íslušných právních p edpis ) a pop ípad  také následný p ístup k nim. 

sobnost koridoru pro vedení sítí tech. infrastruktury kon í realizací stavby, pokud nebude zm nou územního plánu 
navrženo jiné využití území, z stává stávající zp sob využití. P ípadné nevyužité pozemky budou navráceny 
zem lskému p dnímu fondu. 
 

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 

 
Návrh ve ejn  prosp šných staveb je vyzna en v samostatném výkresu – Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a 
asanací, v Hlavním výkresu a Koordina ním výkresu.  
 
1. VE EJN  PROSP ŠNÉ STAVBY A VE EJN  PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ, U KTERÝCH JE 
MOŽNO UPLATNIT VYVLASTN NÍ 
  
VE EJN  PROSP ŠNÉ STAVBY 
 

KÓD EL 

K-1 Navržená plocha pro jednotnou kanalizaci 
- jihovýchodní ást sídla Hoslovice 

K-2 Navržená plocha pro OV 
- jihovýchodní ást sídla Hoslovice 

 
K-3 

Navržená plocha pro jednotnou kanalizaci 
- jihovýchodní ást sídla Hoslovice 

K-4 Navržená plocha pro OV 
- jihovýchodní ást sídla Hod jov 

K-5 Navržená plocha pro jednotnou kanalizaci 
- jihovýchodní ást sídla Hod jov 

K-6 Navržená plocha pro deš ovou kanalizaci 
- jihovýchodní ást sídla Hod jov 

K-7 Navržená plocha pro deš ovou  kanalizaci 
- jihovýchodní ást sídla Škrobo ov 

E-1 Navržená plocha pro trafostanici T7 
- severozápadní ást sídla Hod jov 

E-2 Navržená plocha pro trafostanici T6 
- ve východní ásti sídla Škrobo ov 
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VE EJN  PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ 
 

KÓD EL 

LBK-20 Navržený prvek ÚSES 
- dopln ní lokálního biokoridoru LBK-20 v severovýchodní ásti ešeného území. 

LBK-9 Navržený prvek ÚSES 
- dopln ní lokálního biokoridoru LBK-9 v centrální ásti ešeného území 

 
 
2. VE EJN  PROSP ŠNÉ STAVBY A VE EJN  PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ, U KTERÝCH JE 
MOŽNO UPLATNIT VYVLASTN NÍ S MOŽNOSTÍ P EDKUPNÍHO PRÁVA 
 
V návrhu ÚP Hoslovice není uvažováno s návrhem VPS a VPO, u kterých by bylo možné uplatnit vyvlastn ní 
s možností p edkupního práva.  
 
STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI 
Nejsou navrhovány stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro asanaci. 
 

h) vymezení ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn  prosp šných 
opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo 

VPS, pro které je možno uplatnit p edkupní právo bez možnosti vyvlastn ní, nejsou v ÚP Hoslovice navrhovány. 
 

i) vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich 
využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále 
stanovení lh ty pro po ízení územní studie, její schválení 
po izovatelem a vložení dat o této studii do evidence územn  
plánovací innosti 

Návrh ÚP nenavrhuje plochy ani koridory kde by bylo nutno prov ení jejjch zm ny územní studií. 

j) stanovení po adí zm n v území (etapizace) 
Návrh ÚP není len n do jednotlivých etap. 
 

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

 
Návrh územního plánu obsahuje: 
TEXTOVOU ÁST   19 stran      
GRAFICKOU ÁST 

 Výkres základního len ní území  
 Hlavní výkres  
 Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací 
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2 OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

a) proces po ízení územního plánu 
 
1. O po ízení územního plánu rozhodlo Zastupitelstvo obce Hoslovice dne 4.3.2004, usnesení . 01/2004. 
  
2. V únoru  2005 byly po izovateli, kterým je M stský ú ad Strakonice, odbor rozvoje, ú ad územní -  
ho plánování, odevzdány pr zkumy a rozbory. 
 
3. Na základ  pr zkum  a rozbor  zpracoval po izovatel návrh zadání územního plánu Hoslovice, ve kterém navrhl 
požadavky pro zpracování tohoto územního plánu.  
Návrh zadání byl zpracován podle zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (dále stavební 
zákon) a vyhlášky .500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu 
evidence územn  plánovací innosti (dále vyhláška). 
Zadání územního plánu Hoslovice bylo schválen Zastupitelstvem obce Hoslovice dne 30.11.2005. 
 
4. Protože v rámci projednávání návrhu zadání nebyla požadována variantní ešení, bylo  upušt no od zpracování 
konceptu a byl vyhotoven návrh územního plánu na základ  § 47, odst.5 stavebního zákona. 
 
5. Spole né jednání o návrhu územního plánu s dot enými orgány, Krajským ú adem – Jiho eský kraj a sousedními 
obcemi prob hlo v souladu s § 50, odst.2 stavebního zákona dne  7.10.2010. 
Následn  prob hlo posouzení této územn  plánovací dokumentace Krajským ú adem – Jiho eský kraj podle § 51 
stavebního zákona. 
 
6. Ve ejné projednání dle § 52 stavebního zákona prob hlo dne 1.9.2011. Oznámení o zahájení ízení o vydání 
územního plánu Hoslovice podle § 52 stavebního zákona a §§ 171 – 174 správního ádu bylo u in no ve ejnou 
vyhláškou ze dne  11.7.2011.  
Tato vyhláška byla vystavena na ú ední desce Obecního ú adu v Hoslovicích a ú ední desce M Ú Strakonice.  
 

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  
v území, v etn  souladu s územn  plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje 
ešení návrhu Územního plánu Hoslovice není v rozporu s Politikou územního rozvoje. Pro území obce Hoslovice 

nevyplívají z PUR žádné požadavky. ešené území není sou ástí žádné rozvojové osy ani rozvojové oblasti. 
 

Územn  plánovaní dokumentace schválená krajem 
Platnou ÚPD, vydanou krajem, která eší území obce Hoslovice, je ÚPVÚC Písecko - Strakonicko, se kterým není 
územní plán v rozporu. Zásady územního rozvoje Jiho eského kraje jsou v sou asné dob  rozpracovány. Dle ZUR 
neprochází ešeným územím žádné koridory v oblasti dopravní a technické infrastruktury.  

 
Návrh Územního plánu Hoslovice je v souladu s platnou nad azenou územn  plánovací dokumentací a s p ipravovanou 
územn  plánovací dokumentací vydávanou krajem a s ohledem na širší územní vztahy zajiš uje koordinaci využívání 
území.   

Koordinace využívání území z hlediska širších vztah  v území zejména návaznosti na sousední 
správní území 
Všechny požadavky a návaznosti na využívání území z hlediska širších vztah  v území zejména návaznosti na správní 
území sousedních obcí jsou zobrazeny ve výkrese širších vztah . Z hlediska ešení vzájemných vztah  sousedících obcí 
jsou navrhovány plochy technické a dopravní infrastruktury a návaznost ÚSES. 
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c) údaje o spln ní zadání, v p ípad  zpracování konceptu též údaje o 
spln ní pokyn  pro zpracování návrhu 

 
Návrh ÚP Hoslovice je v souladu se schváleným zadáním, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Hoslovice 
a dle p ipomínek ob an  obce k návrhu zadání ÚP ep ovice. Návrh ÚP je zpracován podle osnovy stanovené 
po izovatelem dle požadavk  stavebního zákona a jeho provád cích 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. 

d) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty, v etn  
vyhodnocení p edpokládaných d sledk  tohoto ešení, zejména ve 
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 

 
IJATÉ EŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY 

V sou asné dob  dochází k nár stu požadavk  na bydlení, které je dáno p edevším nadpr rnou kvalitou životného 
prost edí. Snaha vy lenit další pozemky pro bydlení vyplývá ze zájmu o bydlení v kvalitním, turisticky velmi 
atraktivním prost edí. Proto návrh ÚP obce Hoslovice umož uje p edevším rozvoj bydlení. Dále je v návrhu umožn n 
rozvoj ob anského vybavení a dopravní a technické infrastruktury.  

Z d vodu stabilizace místního obyvatelstva, event. migrace nového, jsou vytvo eny p edpoklady pro kvalitní bydlení. 

Díky krásné p írod  s nenarušenou ekologickou rovnováhou, romantickým výhled m do kraje, turistickým a 
cykloturistickým trasám, kulturním a sportovním akcím, asto navšt vovaným památkám (areál vodního mlýna), je obec 
Hoslovice asto turisticky a rekrea ne navšt vovaným místem.  
 
ZD VODN NÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 
Zd vodn ní navrhovaného ešení ve smylu stavebního zákona a zejména potom ve smyslu § 18. 

i zpracování návrhu územního plánu vyšel zpracovatel ze zadaných podn  v zadání. Na základ  provedených 
pr zkum  a rozbor  pro zapracování do územního plánu byl vytvo en výkres zám  a problém  v území. V konceptu 
návrhu byly potom postupn  všechny zám ry posouzeny a vyhodnoceny z hlediska vhodnosti pro zástavbu. V pr hu 
projednání konceptu byly potom posouzeny ješt  další dodané podn ty pro zástavbu. Celkov  lze konstatovat, že veškeré 
navrhované plochy jsou pro zástavbu vhodné. Tak jako existují n která sídla a obce, kde lze další výstavbu jen t žko 
navrhnout z d vod  limit  a r zných omezení, obec Hoslovice je pravým opakem. Navrhovanou výstavbu lze realizovat 
na mnoha místech.  
Návrh územního plánu navrhuje 7,75 ha pro bydelní v RD. Tento rozsah vychází p edevším z požadavk  jednotlivých 
majitel  pozemk  a také ze zájmu o bydlení v kvalitním, turisticky velmi atraktivním prost edí. Investo i budou 
zpravidla majitelé stávajících nemovitostí. 
Navržené lokality jsou navrhovány v návaznosti na zastav né území sídel s dobrou návazností na dopravní a technickou 
infrastrukturu, nebo vypl ují volné proluky mezi stávající zástavbou. Z tohoto d vodu lze celkem ekonomicky 
zainvestovat pozemky pro výstavbu rodinných dom .Navržené plochy vykazují mnoha hektarové zábory na kterých 
budou realizovány ojedin le stavby. Z druhé strany lze jen velmi obtížn  navrhnout k zástavb  pouze jeden nebo dva 
pozemky s nejv tšími p edpoklady k zástavb  v daném období, z d vodu malého p edpokladu, že navrhneme práv  ty 
pravé. Z hlediska záboru zem lského p dního fondu se jedná o velmi t žko využitelné plochy pro zem lskou 
velkovýrobu. 
 
V-1   -   Plochy vodní a vodohospodá ské (§ 13 vyhl.501/2006 sb.) 

Navržená lokalita se nachází jihozápadn  od sídla Hoslovice. Návrh je vhodn  umíst n u stávající vodote e a 
zlepšuje tak vodohospodá ské pom ry v ešeném území. Navržená plocha celkov  dopl uje krajinný ráz. 

OV-2 – Plochy ob anského vybavení (§ 6 vyhl.501/2006 sb.) 
Navržená lokalita se nachází jihovýchodn  od sídla Hoslovice. Navržená plocha má dobrou vazbu na dopravní 
infrastrukturu a nep ímo navazuje na zastav né území Hoslovického mlýna. 

TI-3  -   Plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhl.501/2006 sb.)  
Jedná se o navrženou plochu OV pro sídlo Hoslovice. Lokalita je vhodn  umíst na z hlediska výškových 
pom  v sídle. Návrh je umíst n nedaleko zastav ného území sídla u stávající vodote e z tohoto d vodu je 
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možné co nejkratší napojení stávající i navrhované zástavby do navržené OV. Návrh rozvíjí civiliza ní 
hodnoty a zlepšuje životní prost edí v ešeném území. V sou asné dob  je v sídle absence OV. 

VP-5  -   Plochy ve ejných prostranství (§ 7 vyhl.501/2006 sb.) 
 Navržená lokalita se nachází v jihozápadní ásti sídla Hoslovice. Plocha navazuje na zastav né území sídla,    
dobrá návaznost na dopravní infrastrukturu. V p ípad  realizace výsadby zelen  eliminuje negativní pohledy na 
zem lský areál. 

VP-6  -   Plochy ve ejných prostranství (§ 7 vyhl.501/2006 sb.) 
Navržená lokalita se nachází v jižní ásti sídla Hoslovice. Plocha navazuje na zastav né území sídla a odd luje 
plochu výroby a skladování od stávající zástavby. V p ípad  realizace výsadby zelen  eliminuje negativní 
pohledy na zem lský areál. 

B-8    -   Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)               
Navržená lokalita se nachází v jihovýchodní ásti sídla Hoslovice. Plocha navazuje na zastav né území sídla, 
vypl uje proluku mezi stávající zástavbou a uceluje tak sídlo. Lokalita má možnost dobrého napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu. 

B-9    -   Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)               
Navržená lokalita se nachází v jihovýchodní ásti sídla Hoslovice. Plocha navazuje na zastav né území sídla, 
vypl uje proluku mezi stávající zástavbou a uceluje tak sídlo. Lokalita má možnost dobrého napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu. 

B-10  -   Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)               
Navržená lokalita se nachází v jižní ásti sídla Hoslovice. Plocha navazuje na zastav né území sídla, vypl uje 
proluku mezi stávající zástavbou a uceluje tak sídlo. Lokalita má možnost dobrého napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu. 

B-11  -   Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)               
Navržená lokalita se nachází v jihozápadní ásti sídla Hoslovice. Plocha navazuje na zastav né území sídla, 
vypl uje proluku mezi stávající zástavbou a uceluje tak sídlo. Lokalita má možnost dobrého napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu. 

B-12  -   Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)               
Navržená lokalita se nachází v západní ásti sídla Hoslovice. Plocha navazuje na zastav né území a vhodn  
uceluje sídlo. Lokalita má možnost dobrého napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

B-13  -   Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)               
Navržená lokalita se nachází v severozápadní ásti sídla Hoslovice. Plocha navazuje na zastav né území. 
Lokalita má možnost dobrého napojení na technickou infrastrukturu. 

B-14  -   Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)               
Navržená lokalita se nachází v severovýchodní ásti sídla Hoslovice. Plocha navazuje na zastav né území sídla, 
vypl uje proluku mezi stávající zástavbou a uceluje tak sídlo. Lokalita má možnost dobrého napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu. 

VP-15  -Plochy ve ejných prostranství (§ 7 vyhl.501/2006 sb.) 
Navržená lokalita se nachází v severovýchodní ásti sídla Hoslovice. Plocha navazuje na zastav né území sídla 
a odd luje navrženou plochu bydlení od stávající plochy ob anského vybavení (sportovní h išt ). 

OV-16 – Plochy ob anského vybavení (§ 6 vyhl.501/2006 sb.) 
Navržená lokalita se nachází v severovýchodní ásti sídla Hoslovice. Plocha vhodn  navazuje na stávající 
ob anské vybevení (sportovní h išt ).Návrh uceluje sídlo. 

OV-17 – Plochy ob anského vybavení (§ 6 vyhl.501/2006 sb.) 
Navržená lokalita se nachází v severní ásti sídla Hoslovice. Plocha je vhodná z d vodu návaznosti na 
zastav né území sídla a dobrého napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

DI-18 – Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhl.501/2006 sb.) 
Navržená lokalita se nachází v severovýchodní ásti sídla Hoslovice. Plocha parkovišt  je vhodn  umíst na 
v návaznosti na zastav né území p i silnici III/17010. Lokalita je navržena z d vodu zabrán ní parkování podél 
páte ní komunikace III/17010 v dob  po ádání kulturních akcí v sídle. 

B-19  -   Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)               
Navržená lokalita se nachází v jihozápadní ásti sídla Hod jov. Plocha navazuje na zastav né území a uceluje 
sídlo, dobré napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

VP-20  - Plochy ve ejných prostranství (§ 7 vyhl.501/2006 sb.) 
Navržená lokalita se nachází v západní ásti sídla Hod jov. Plocha navazuje na zastav né území sídla. 
V p ípad  realizace výsadby zelen  eliminuje negativní pohledy na zem lský areál. 

DI-21 – Plochy dopravní infrastruktury (§ 9 vyhl.501/2006 sb.) 
Navržená lokalita se nachází v severozápadní ásti sídla Hod jov. Plocha parkovišt  je vhodn  umíst na 
v návaznosti na zastav né území, dobré napojení na sí  místních komunikací. Lokalita je navržena z d vodu 
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zabrán ní parkování podél páte ní komunikace III/17012 v dob  po ádání kulturních akcí v sídle. Navržená 
plocha vypl uje proluku mezi stávající zástavbou, tímto dochází k ucelní sídla. 

OV-22 –Plochy ob anského vybavení (§ 6 vyhl.501/2006 sb.) 
Navržená lokalita se nachází v jihovýchodní ásti sídla. Navržená plocha navazuje na stávající plochu 
ob anského vybavení, dobrá návaznost na dopravní a technickou infrastrukturu. Návrh uceluje sídlo. 

B-23  -   Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)               
Navržená lokalita se nachází v severovýchodní ásti sídla Hod jov. Plocha navazuje na zastav né území sídla. 
Lokalita má možnost dobrého napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

B-24  -   Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)               
Navržená lokalita se nachází v jižní ásti sídla Škrobo ov. Plocha navazuje na zastav né území sídla. Lokalita 
má možnost dobrého napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

B-25  -   Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)               
Navržená lokalita se nachází v jižní ásti sídla Škrobo ov. Plocha navazuje na zastav né území sídla. Lokalita 
má možnost dobrého napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

B-26  -   Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)               
Navržená lokalita se nachází v severní ásti sídla Škrobo ov. Plocha navazuje na zastav né území sídla. 
Lokalita má možnost dobrého napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

TI-27  -  Plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhl.501/2006 sb.)  
Jedná se o navrženou plochu OV pro sídlo Hod jov. Lokalita je vhodn  umíst na z hlediska výškových 
pom  v sídle. Návrh je umíst n u stávající vodote e blízko sídla. Z tohoto d vodu je možné co nejkratší 
napojení stávající i navrhované zástavby do navržené OV. Návrh rozvíjí civiliza ní hodnoty a zlepšuje životní 
prost edí v ešeném území. V sou asné dob  je v sídle absence OV. 

B-30  -   Plochy bydlení (§ 4 vyhl.501/2006 sb.)               
Navržená lokalita se nachází v jihovýchodní ásti sídla Hod jov. Plocha navazuje na zastav né území sídla a 
vypl uje proluku mezi stávající zástavbou a tím uceluje sídlo. Plochá má dobrou vazbu na dopravní a 
technickou infrastrukturu. 

 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  
 
S ohledem na rozsah, funkci i lokalizaci navrhovaných zm n není návrh v rozporu se zpracovaným rozborem 
udržitelného rozvoje území obce, ani nemá negativní dopad na životní prost edí a zajišt ní zdravých životních 
podmínek. Zpracovaný návrh ÚP obce Hoslovice respektuje požadavky zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní pozd jších 

edpis  o ochran  p írody a krajiny, zejména prvky regionálního ÚSES i zpracovaného lokálního systému ekologické 
stability krajiny. Udržitelný rozvoj území „spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé p írodní prost edí, pro 
hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství obyvatel území.“ 
Z hlediska zabezpe ení zájm  ochrany ovzduší budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší a k zabezpe ení jeho 
odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí zne iš ujících látek dle     
§ 17 odst. 1 písm. a) zákona . 86/2002 Sb.. 
 
ZD VODN NÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY 
 
Dopravní infrastruktura 
 
V ešeným území prochází silnice III/17220, III/17010, III/17014, III/17012 a III/1709. Dopravní infrastruktura 
v ešeném území lze jinak ozna it za stabilizovanou. 
 
V severozápadní ásti sídla Hod jov je navrhováno parkovací stání (DI-21). V sídle jsou tradi  po ádány ko ská 
rodea, tato parkovací plocha vy eší pakování návšt vník m t chto akcí.  
 
V sevrní ásti sídla Hoslovice je navrhováno parkovací stání (DI-18). Toto parkování se nachází u komunikace III.t . p i 
vjezdu do sídla vedle sportovního h išt . Parkovišt  bude sloužit navšt vník m sportovních akcí. Zábrání se tak 
parkování podél páte ní komunikace III. t ídy. 
 
V návhu je uvážováno s využitím n kterých ú elových komunikací. Vhodné komunikace, které provazují sousední obce 
budou upraveny a využívány jako cyklostezky. Tento zp sob zlepší celkové silni ní propojení se sousedními obcemi. 
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Vodohospodá ské ešení 
HOSLOVICE 
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 
Obec Hoslovice (598 – 650 m n.m.) je zásobována pitnou vodou z ve ejného vodovodu z sedmdesátých let ve správ  
obce Hoslovice. Zdrojem vodovodu jsou t i vrty a sb rná studna v lokalit  nad Hod jovským rybníkem na levém b ehu 

ického potoka (mezi Hoslovicemi a Hod jovem). Sb rná studna S1 je hloubky 4 m a s vydatností 0.83 l/s, vrt HJ-1 
je hloubky 27 m a s vydatností 0.5 l/s, vrt HJ-2 je hloubky 30 m a s vydatností 0.3 l/s a vrt HJ-3 je hloubky 38.5 m a s 
vydatností 0.7 l/s. Celková vydatnost prameništ  je 2.33 l/s. Voda spl uje požadavky na pitnou vodu a je hygienické 
zabezpe ována chlornanem sodným. Zdroje mají vyhlášena ochranná pásma. Ochranné pásmo I. stupn  je 20x20 m 
samostatn  pro každý zdroj. Ochranné pásmo II. stupn  vnit ní (II.a) je samostatn  pro sb rnou studnu S1 a vrt HJ-3 a 
samostatn  pro vrty HJ-1 a HJ-2. Ochranné pásmo II. stupn  vn jší (II.b) je spole né pro všechny zdroje. Voda ze sb rné 
studny je erpána erpací stanicí a výtla ným adem PE 90 do vodojemu 100 m3 (dno 654 m n.m.) na kopci 
severozápadn  nad obcí Hoslovice. Za erpací stanicí výtla ný ad odbo uje sm rem k osad  Hod jov. Dále je z 
výtla ného adu p ed vodojemem provedena odbo ka PE 90 do obce Hoslovice. Vodojem je tedy využíván jako vodojem 
za spot ebišt m. 
Vlastní vodovodní sí  obce je z PE 90 a je na ní napojena tém  celá zástavba. Na vodovodní sí  je p es reduk ní ventil 

ipojena adem PE 6/4 i místní ást Podhoslovi ky (565.00 – 570.00 m n.m.). 
Zem lský areál (soukromá farma) na jižním okraji obce má vlastní vyhovující vodovodní systém (zdroj u koupališt  s 
vodojemem s AT stanicí jižn  od zem lského areálu). Pot eba vody pro živo išnou výrobu je však minimální (zví ata 
nejsou ustájena a po celý rok jsou na pastv ). 
V obci jsou dv  obecní studny. Zdrojem požární vody pro obec jsou krom  ve ejného vodovodu i místní vodní plochy. 
 
Pot eba vody 
 92 trvale bydlících obyvatel á 120 l/os/den 11 m3/den 
 51 trvale bydlících obyvatel á 120 l/os/den 6 m3/den 
 50 p echodn  bydlících obyvatel á 80 l/os/den 4 m3/den 
 ob anská vybavenost 193 obyvatel á 15 l/os/den 3 m3/den 
 Celkem Qp 24 m3/den 
 Max. denní pot eba Qd p i kd = 1.5 36 m3/den = 0.4 l/s 
 Max. hodinová pot eba Qh p i kh = 1.8 0.7 l/s 
Skute ná spot eba vody pro Hoslovice i Hod jov se pohybuje okolo 5000 m3/rok tj. 14 m3/den, z toho asi 20% iní 
pot eba vody pro zem lství Hod jov. Zem lský areál Hoslovice je zásoben z vlastního vodovodu. 

 
Systém zásobování pitnou vodou obce Hoslovice se nebude m nit ani v budoucnu. Nové vodovodní ady budou budovány 
zejména v rámci nové (výhledové) zástavby. Pro nejvýše položenou zástavbu (v blízkosti vodojemu) se navrhuje posílení 
tlaku (AT stanice ve vodojemu). Vodovod pro zem lský areál také vyhovuje. S ohledem na stá í stávajících 
vodovodních ad  (rok 1975 – 1978) a kvalitu výstavby (akce Z) je nutno uvažovat s jejich postupnou rekonstrukcí. Jako 
ochrana zdroj  proti pr niku povrchových vod se navrhují úpravy zhlaví vrt  a studny v prameništi vodovodu ve form  
násypových kužel . 

ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod  a kanalizací na území Jiho eského kraje. 
 

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD 
Obec Hoslovice má vybudovanou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu charakteru gravita ní jednotné kanaliza ní sít  ve 
správ  obce. Kanalizace byla vybudována podle pot eby rozvíjení obce a je provedena z materiál  dostupných v dob  
výstavby – beton DN 300, 400 a 500. Je vyúst na dv ma výustmi bez centrálního išt ní do meliora ního t lesa. To bylo 
vybudováno v 70-tých letech jako otev ená strouha se dnem a st nami z lomového kamene. Na kanalizaci jsou napojeny 
tém  všechny nemovitosti.  
Hlavními odpadními vodami sídla jsou splaškové vody z domácností, ob anské vybavenosti a rekreace. Odpadní vody 
jsou p ed iš ovány v septicích s odtokem do jednotné kanalizace nebo p ímo do recipientu nebo jsou zachycovány do 
bezodtokových jímek. Složení a koncentrace odpadních vod odpovídá obvyklým hodnotám a není ovliv ováno jinými 
specifickými komponenty. Veškerá zne išt ní produkovaná zem lskou živo išnou výrobou (organické látky, slamnatý 
hn j a jeho kapalné složky) jsou skladována v bezodtokových jímkách a plochách a používána jako hnojivo na 
zem lsky využívaných pozemcích. 
Deš ové vody jsou odvád ny výše uvedenou jednotnou kanalizací a systémem p íkop , struh a propustk  do recipientu. 

 
V obci Hoslovice je navrženo zachování stávající kanalizace a její dostavba zejména v rámci nové zástavby. S ohledem 
na stá í kanalizace a použité trubní materiály se doporu uje její postupná rekonstrukce. P edpokládá se gravita ní 
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odvád ní odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou išt ny centráln  na navrhované OV jihovýchodn  pod 
obcí v blízkosti vodote e. Okolo istírny bude stanoveno pásmo ochrany prost edí. Na OV budou také svedeny odpadní 
vody ze zem lského areálu. 
Deš ové vody budou odvád ny stávajícím zp sobem. Doporu uje se maximální množství srážkových vod zasakovat do 

dy p irozeným zp sobem a minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály. 
ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod  a kanalizací na území Jiho eského kraje. Další možností je išt ní 

splaškových odpadních ze zem lského areálu ve vlastní OV tohoto areálu. 
 
HOD JOV 

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  
Osada Hod jov (598 – 616 m n.m.) je zásobována pitnou vodou z ve ejného vodovodu pro obec Hoslovice z odbo ky PE 
90 z výtla ného adu z prameništ  do vodojemu Hoslovice 100 m3 (dno 654 m n.m.) – viz popis obce Hoslovice. 
Vodovod je ve správ  obce Hoslovice.  
Vlastní vodovodní sí  osady je z PE 90 a je na ní napojena tém  celá zástavba v . zem lského areálu (p ípojka PE 
2"). Pot eba vody pro živo išnou výrobu je však minimální (zví ata nejsou ustájena a po celý rok jsou na pastv ). 
V osad  je jedna obecní studny. Zdrojem požární vody pro sídlo jsou krom  ve ejného vodovodu i místní vodní plochy. 
 
Pot eba vody 
 61 trvale bydlících obyvatel á 120 l/os/den 7 m3/den 
 50 p echodn  bydlících obyvatel á 120 l/os/den 6 m3/den 
 30 p echodn  bydlících obyvatel á 80 l/os/den 2 m3/den 
 ob anská vybavenost 151 obyvatel á 10 l/os/den 2 m3/den 
 Celkem Qp 17 m3/den 
 Max. denní pot eba Qd p i kd = 1.5 26 m3/den = 0.3 l/s 
 Max. hodinová pot eba Qh p i kh = 1.8 0.5 l/s 
Skute ná spot eba vody osady a pot eba vody pro zem lství je uvedena v popisu obce Hoslovice. 
 
Systém zásobování pitnou vodou obce Hod jov se nebude m nit ani v budoucnu. Nové vodovodní ady budou budovány 
zejména v rámci nové (výhledové) zástavby. 

ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod  a kanalizací na území Jiho eského kraje. 
 

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD 
Obec Hod jov má vybudovanou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu charakteru gravita ní jednotné kanaliza ní sít  ve 
správ  obce Hoslovice. Kanalizace byla vybudována podle pot eby rozvíjení obce a je provedena z materiál  dostupných 
v dob  výstavby – beton DN 300, 400 a 500. Je vyúst na dv ma výustmi bez centrálního išt ní jihovýchodn  pod 
osadou. V roce 1998 byla kanalizace prodloužena jako zatrubn ní otev ené stoky pro odvád ní vod z rybníka p. . 28. Na 
kanalizaci jsou napojeny tém  všechny nemovitosti. 
Hlavními odpadními vodami sídla jsou splaškové vody z domácností, ob anské vybavenosti a rekreace. Odpadní vody 
jsou p ed iš ovány v septicích s odtokem do jednotné kanalizace nebo p ímo do recipientu nebo jsou zachycovány do 
bezodtokových jímek. Složení a koncentrace odpadních vod odpovídá obvyklým hodnotám a není ovliv ováno jinými 
specifickými komponenty. Veškerá zne išt ní produkovaná zem lskou živo išnou výrobou (organické látky, slamnatý 
hn j a jeho kapalné složky) jsou skladována v bezodtokových jímkách a plochách a používána jako hnojivo na 
zem lsky využívaných pozemcích. 
Deš ové vody jsou odvád ny výše uvedenou jednotnou kanalizací a systémem p íkop , struh a propustk  do recipientu. 

 
V osad  Hod jov je navrženo zachování stávající kanalizace a její dostavba zejména v rámci nové zástavby. S ohledem 
na stá í kanalizace a použité trubní materiály se doporu uje její postupná rekonstrukce. P edpokládá se gravita ní 
odvád ní odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou išt ny centráln  na navrhované OV jihovýchodn  pod 
osadou v blízkosti vodote e. Okolo istírny bude stanoveno pásmo ochrany prost edí. 
Deš ové vody budou odvád ny stávajícím zp sobem. Doporu uje se maximální množství srážkových vod zasakovat do 

dy p irozeným zp sobem a minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály. 
Dále je navrženo odvedení p ívalových vod z povodí nad zástavbou (ze severního sm ru) záchytným p íkopem a posléze 
novou deš ovou kanalizací DN 500 a 300 s dalšími p íslušnými objekty (2x p ný odvod ovací žlab s horskou vpustí i 
lapa em splavenin). Nová deš ová kanalizace je navržena z d vodu nedostate né kapacity stávající kanaliza ní sít  pro 
extravilánové vody. 
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Plán rozvoje vodovod  a kanalizací na území Jiho eského kraje nep edpokládá dostavbu kanalizace pro ve ejnou 
pot ebu a výstavbu centrální OV. Likvidace odpadních vod bude ešena dle tohoto plánu individuáln  (bezodtokové 
jímky, vícekomorové septiky s do išt ním, mikro istírny apod.). 
 
ŠKROBO OV 

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU  
Osada Škrobo ov (642 – 650 m n.m.) nemá vybudován vodovod pro ve ejnou pot ebu. Obyvatelé používají ke svému 
zásobení vlastní soukromé studny. Zdrojem požární vody pro sídlo jsou místní vodní plochy. 
 
V osad  Škrobo ov  se neuvažuje s výstavbou vodovodu pro ve ejnou pot ebu. Obyvatelé budou využívat i nadále 
stávající individuální zdroje pitné vody. ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod  a kanalizací na území 
Jiho eského kraje. 

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD 
Osada Škrobo ov nemá v sou asnosti vybudovaný systém kanalizace pro ve ejnou pot ebu s centrálním išt ním 
odpadních vod. Odpadní vody jsou p ed iš ovány v septicích s odtokem do recipientu nebo podmoku nebo jsou 
zachycovány do bezodtokových jímek. Deš ové vody osad jsou odvád ny systémem p íkop , struh a propustk  p íp. 
sporadickou deš ovou kanalizací do recipientu. Hlavními odpadními vodami sídla jsou splaškové vody z domácností, 
ob anské vybavenosti a rekreace. Složení a koncentrace odpadních vod odpovídá obvyklým hodnotám a není 
ovliv ováno jinými specifickými komponenty. 

 
V osad  Škrobo ov se nep edpokládá výstavba kanalizace pro ve ejnou pot ebu a centrální OV. Likvidace odpadních 
vod bude ešena individuáln  (bezodtokové jímky, vícekomorové septiky s do išt ním, mikro istírny apod.) v souladu s 
právními p edpisy na úseku vodního hospodá ství. 
Deš ové vody sídla budou i nadále odvád ny stávajícím zp sobem. Doporu uje se maximální množství srážkových vod 
zasakovat do p dy p irozeným zp sobem a minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály. 

ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod  a kanalizací na území Jiho eského kraje. 
 
 
Energetické ešení 
ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ                                            
Stávající trafostanice TS nemají dostate nou rezervu výkonu pro napojení dopl ované výstavby. 
Proto je nutno provést jejich posílení. Návrh pokrytí nového nár stu spot eby el energie je následující : 

Sídlo Hoslovice 
Lokalita „SEVER - RD“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T1 
Lokalita „SEVEROVÝCHOD - RD“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T1 
Lokality „VÝCHOD“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T3 
Lokalita „JIH - RD“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T3 
Lokalita „JIHOZÁPAD -  RD“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T2 
Lokalita „ZÁPAD – RD“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T2 
Lokalita „SEVEROZÁPAD – RD“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T2,T1 
Lokalita „JIH – OV“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T3 
Lokalita „ OV“  
Osazení nové trafostanice TS-T8                    - nová trafostanice   
Zokruhováním rozvod  NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod  v obci.  
Podmínkou napojení je i soub žn  provád ná úprava a rekonstrukce sí  NN. Postupn  bude u nové výstavby provád na 
kabelizace kabely AYKY do zem .  

Sídlo HOD JOV 
Lokalita „SEVEROZÁPAD – RD“ 
Osazení nové trafostanice TS-T7            - nová trafostanice   
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Lokalita „JIHOZÁPAD - RD“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T4 
Lokalita „JIHOVÝCHOD – OV OV“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T4 
Zokruhováním rozvod  NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod  v obci.  
Podmínkou napojení je i soub žn  provád ná úprava a rekonstrukce sí  NN. Postupn  bude u nové výstavby provád na 
kabelizace kabely AYKY do zem .  

Sídlo ŠKROBO KOV 
Lokalita „SEVER - RD“ 
Napojení ze stávající trafostanice TS-T5 
Lokalita „JIH,JIHOVÝCHOD - RD“ 
Osazení nové trafostanice TS-T6                    - nová trafostanice   
Lokalita „JIHOZÁPAD - RD“ 
Osazení nové trafostanice TS-T6                    - nová trafostanice  
Zokruhováním rozvod  NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvod  v obci.  
Podmínkou napojení je i soub žn  provád ná úprava a rekonstrukce sí  NN. Postupn  bude u nové výstavby provád na 
kabelizace kabely AYKY do zem .  
 
Pot eba el. energie 
 
Výkonová bilance navrhované zástavby - Hoslovice 
Ve výpo tu je uvažováno i s va ením a pe ením na el. sporácích, tzn. stupe  elektrizace „B“. V Deštné je provedena 
plynofikace, p esto je po ítáno i s minimálním nár stem stávajících a nových odb   el. energie na el. vytáp ní. 
 

edpokládaná soudobost je dle SN 332130-Z2 
 
HOSLOVICE        
LOKALITA     Návrh Celkem 
OZNA . TYP RD P ÍKON  KOEF. ÍKON  ÍKON  

  po et  (kW)   (kW)  (kW)  
        

1-SEVER RD BYDLENÍ 3 11,00 0,66 21,84   
 EL.VYTÁP NÍ 1 12,00 1,00 12,00 33,84  

2-
SEVEROVÝCHOD 

RD BYDLENÍ 4 11,00 0,60 26,40   

 EL.VYTÁP NÍ 2 12,00 1,00 24,00 50,40  
3-VÝCHOD RD BYDLENÍ 2 11,00 0,77 16,85   

 EL.VYTÁP NÍ 0 12,00 1,00 0,00 16,85  
4-VÝCHOD RD BYDLENÍ 1 11,00 1,00 11,00   

 EL.VYTÁP NÍ 0 12,00 1,00 0,00 11,00  
5-JIH RD BYDLENÍ 4 11,00 0,60 26,40   

 EL.VYTÁP NÍ 1 12,00 1,00 12,00 38,40  
6-JIHOZÁPAD RD BYDLENÍ 3 11,00 0,66 21,84   

 EL.VYTÁP NÍ 1 12,00 1,00 12,00 33,84  
7-ZÁPAD RD BYDLENÍ 4 11,00 0,60 26,40   

 EL.VYTÁP NÍ 2 12,00 1,00 24,00 50,40  
8-SEVEROZÁPAD RD BYDLENÍ 2 11,00 0,77 16,85   

 EL.VYTÁP NÍ 0 12,00 1,00 0,00 16,85  
OV  JIH OV    10,00 10,00  
        
        
Nár st 
odb    

    261,57 261,57  

Nár st. stáv. odb     50,00 50,00  
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM                                         
V sídle Hoslovice a v p ilehlých ástech se s plynofikací obce neuvažuje. 
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ZD VODN NÍ VE EJN  PROSP ŠNÝCH STAVEB 
 
VE EJN  PROSP ŠNÉ STAVBY A VE EJN  PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ, U KTERÝCH JE MOŽNO 
UPLATNIT VYVLASTN NÍ BEZ MOŽNOSTI P EDKUPNÍ PRÁVO 
  
VE EJN  PROSP ŠNÉ STAVBY 
 

KÓD EL A ZD VODN NÍ 

K-1 Návrh plochy pro jednotnou kanalizaci – v jihovýchodní ásti sídla Hoslovice. 
Z d vodu prodloužení stávající kanalizace k navrhované OV. Stavba ve ejné technické infrastruktury  
podporující rozvoj obce. 

K-2 Navržená plocha pro OV  - v jihovýchodní ásti sídla Hoslovice. 
Umíst ní vyplývá z ú elu stavby, výšková poloha místa, blízkost potoka. OV je navržena z d vodu išt ní 
odpadních vod ze sídla Hoslovice. Stavba ve ejné technické infrastruktury  podporující rozvoj obce. 

K-3 Navržená plocha pro jednotnou kanalizaci – v jihovýchodní ásti sídla Hoslovice. 
Z d vodu napojení a stávající a navrhované zástavby na stávající kanalizaci a následné odvedení do 
navrhované OV. Stavba ve ejné technické infrastruktury  podporující rozvoj obce. 

K-4 Navržená plocha pro OV -  v jihovýchodní ásti sídla Hod jov. 
Umíst ní vyplývá z ú elu stavby, výšková poloha místa, blízkost potoka. OV je navržena z d vodu išt ní 
odpadních vod ze sídla Hod jov. Stavba ve ejné technické infrastruktury  podporující rozvoj obce. 

K-5 Navržená plocha pro jednotnou kanalizaci v jihovýchodní ásti sídla Hod jov. 
Z d vodu prodloužení stávající kanalizace k navrhované OV. Stavba ve ejné technické infrastruktury  
podporující rozvoj obce. 

K-6 Navržená plocha pro deš ovou kanalizaci v jihovýchodní ásti sídla Hod jov. 
Z d vodu vytvo ení p epadu návesního rybní ka a následné odvedení deš ové vody do vodote e. Stavba ve ejné 
technické infrastruktury  podporující rozvoj obce. 

K-7 Navržená plocha pro deš ovou kanalizaci v jihovýchodní ásti sídla Škrobo ov. 
Z d vodu odkanalizování stávající a navržené zástavby. Stavba ve ejné technické infrastruktury  podporující 
rozvoj obce. 

E-1 Návrh plochy pro trafostanici T7 – v severozápadní ásti sídla Hod jov. 
Z d vodu posílení kapacity pro navrhovanou zástavbu. 

E-2 Návrh plochy pro trafostanici T6 – ve východní ásti sídla Škrobo ov. 
Z d vodu posílení kapacity pro navrhovanou zástavbu. 

 
VE EJN  PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ 
 

KÓD EL A ZD VODN NÍ 

LBK 
20 

Dopln ní lokálního biokoridoru. Bez postupného zlepšování funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale udržitelnou 
funkci krajiny. 

LBK 9 Lokální biocentrum nefunk ní v severní ásti k.ú. Smetanova Lhota. Bez postupného zlepšování funkce ÚSES 
nelze zabezpe it trvale udržitelnou funkci krajiny. 

 
 
ODPADOVÉ 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. 
 
RADONOVÁ PROBLEMATIKA  
 

ešené území se nachází  v 2. kategorii (st ední riziko). Oblast doložené redistribuce uranu s možností výskytu 
lokálních anomálií objemové aktivity radonu v p dním vzduchu. 
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VYUŽITÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ A VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 
ÚP Hoslovice uvažuje s opravami a rekonstrukcemi objekt  s využitím pro bydlení a ob anské vybavení, které nenaruší 
obytnou funkci. Rozvoj ostatního zastav ného území je ur en p evážn  k rekonstrukci, modernizaci a dostavb . Plochy 
pro možnou dostavbu tvo í plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení, zarovnání zastav ného území, s maximálním 
využitím stávajících komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel je situováno vždy na vlastním pozemku.  
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v tšinou po obvod  sídla, ve volných prolukách a v návaznosti na zastav né území. 
Jedná se jak o plochy bydlení v RD, tak plochy ob anského vybavení. 

V návrhu jsou respektovány všechny hodnoty v území. Podmínky ochrany zjišt ných hodnot jsou zásadami pro innost 
správních ú ad  a pro po izování navazující ÚPD. 

 
VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 
Návrhem územního plánu dochází k vytvo ení podmínek a k vyváženému vztahu pro udržitelný rozvoj území, tj. 
vyváženého hospodá ského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek. Dojížd ní za prací v tšiny 
obyvatelstva je vyváženo možností bydlení v p íznivém životním prost edí. Základním principem urbanistické koncepce, 
tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti 
sídelních útvar . P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby odpovídající venkovskému prost edí a celkovému 

ítku stávající zástavby. P i realizaci výstavby byt  je nutné klást d raz na rekonstrukci a modernizaci domovního 
fondu, na využívání vnit ních rezerv zastav ných ástí a v rámci výstavby soukromých obytných objekt  je t eba 
podporovat možnost z izování prostor  pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení.  
 
 
VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ  
 
VODNÍ TOKY A PLOCHY 
Významný krajinný prvek. 
 
PLOCHY LESNÍ 
Významný krajinný prvek.  
 
NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY 
Ve správním území obce Hoslovice se nachází zapsané nemovité kulturní památky: 
  Návesní kaple – . ÚSKP 4121 
  Mlýn s areálem hospodá ských budov p. 36 – . ÚSKP 5968 (Národní kulturní památka) 
  Zem lská usedlost p. 1 – . ÚSKP 4117  

 
OCHRANNÉ PÁSMO SILNIC  
Ochranná pásma iní u silnic III. t ídy 15 m od osy silnice na každou stranu (mimo zastav né území).   
 
OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ   
 ešeným územím prochází el. vedení VN 22 kV. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený 
svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti m ené kolmo na vedení, která iní od krajního 
vodi e vedení na ob  jeho strany: 
 U nap tí od 1kV do 35kV v etn  1.vodi e bez izolace - 7m. 
 U nap tí od 1kV do 35kV v etn  2.vodi e s izolací základní - 2m. 
 U nap tí od 1kV do 35kV v etn  3.záv sná kabel. vedení - 1m. 

Ochranné pásmo trafostanice iní 7 m od objektu, pro p ílišný detail je zakresleno v . trafostanice. 
 
VYHLÁŠENÉ VODNÍ ZDROJE 
V ešeném území se nachází vyhlášené vodní zdroje s ochranným pásmem I. a  II. stupn . 
 
OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODNÍHO ADU  
Ochranné pásmo iní 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí. 
 
OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZA NÍHO ADU  
Ochranné pásmo iní 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí. 
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OCHRANNÉ PÁSMO LESNÍCH PLOCH 
Ochranné pásmo lesních ploch je 50m od kraje lesa. 
 
RADIORELÉOVÝ SPOJ 

ešeným územím prochází radiorelový spoj. 
 
OCHRANNÉ PÁSMO TELEKOMUNIKA NÍHO OPTICKÉHO KABELU 

ešeným územím prochází telekomunika ní optický kabel. 
 
ÚZEMÍ VOJENSKÉHO ZÁJMU 

ást ešeného území se nachází v území vojenského zájmu. Hranice je zakreslena ve výkresové ásti (koordina ní 
výkres). 
 

e) informace o výsledcích vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj 
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko 
k vyhodnocení vliv  na životní prost edí, pop . zd vodn ní, pro  
toto stanovisko nebo jeho ást nebylo respektováno 

 
Územn  analytické podklady s vyhodnocením vliv  na udržitelný rozvoj nebyly v dob  prací na Zadání územního plánu 
k dispozici a vzhledem k této skute nosti nelze toto vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrženého ešení  ve 
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území provést. Je však možné konstatovat, že všechny návrhy mají za cíl 
v souladu s principy územního plánování dle platného stavebního zákona zajistit koordinaci a v cnou i asovou 
návaznost inností v území s cílem nalezení optimálního zp sobu využití území k zajišt ní udržitelného rozvoje území. 
 

f) vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na   
ZPF a PUPFL 

ZEM LSKÝ P DNÍ FOND 
Zp sob identifikace  lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické ásti dokumentace 
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy ur ené návrhem územního plánu k zastav ní (zastavitelné plochy), zabírající 
zem lskou p du. Ozna eny jsou íseln  a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro ur ení kultur v jednotlivých 
lokalitách byla katastrální mapa.  
Investice do p dy  
V návrhu ÚP nebudou v zásad  ovlivn ny hydrologické pom ry. 
Bonitované p dn  ekologické jednotky 
Výchozím podkladem ochrany zem lského p dního fondu pro územn  plánovací innosti jsou bonitované p dn  
ekologické jednotky - BPEJ.  
BPEJ vyjad uje: klimatický region, hlavní p dní jednotku, íselnou kombinaci skeletovitosti a expozice p dy. Pomocí 
tohoto kódu se p azuje jednotlivým BPEJ stupe  t ídy ochrany zem lské p dy.  

íklad kódu BPEJ : 7.34.21  
7           klimatický region,  
34 hlavní p dní jednotka, charakterizovaná p dním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí v etn  charakteru 

skeletovitosti, hloubky p dního profilu a vláhového režimu v p ,  
21 íselná kombinace skeletovitosti, hloubky  a expozice p dy 
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DNÍ JEDNOTKY V EŠENÉM ÚZEMÍ 

40 
dy se sklonitostí vyšší než 12 stup , kambizem , rendziny, pararendziny, rankery, regozem , ernozem , 

hn dozem  a další, zrnitostn  st edn  t žké leh í až lehké, s r znou skeletovitostí, vláhov  závislé na 
klimatu a expozici. 

50 
Kambizem  oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které  nejsou v 
HPJ 48 a 49), st edn  t žké leh í až st edn  t žké, slab  až st edn  skeletovité, se sklonem k do asnému 
zamok ení. 

34 
Kambizem  dystrické,  kambizem  modální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách,  rulách, svorech 
a fylitech, st edn  t žké leh í až st edn  skeletovité, vláhov  zásobené, vždy však v mírn  chladném 
klimatickém regionu. 

37 
Kambizem  litické, kambizem  modální, kambizem  rankerové a rankery modální na pevných substrátech 
bez rozlišení, v podorni í od 30 cm siln   skeletovité nebo s pevnou horninou, slab  až  st edn  skeletovité, v 
ornici  st edn  t žké leh í až lehké, p evážn  výsušné, závislé na srážkách. 

73 
Kambizem  oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i povrchové,  nacházející se 
ve svahových polohách, zpravidla zamok ené s výskytem svahových prameniš , st edn  t žké až velmi t žké, 
až st edn  skeletovité. 

44 Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), st edn  t žké,  t žší ve 
spodin , bez skeletu nebo s p ím sí, se sklonem k do asnému zamok ení. 

 
CHARAKTERISTIKA T ÍD OCHRANY 
I. Do I. t ídy ochrany jsou za azeny bonitn  nejcenn jší p dy v jednotlivých klimatických regionech, p evážn  

v plochách rovinných nebo jen mírn  sklonitých, které je možno odejmout ze zem lského p dního fondu pouze 
výjime , a to p evážn  na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn  pro liniové stavby 
zásadního významu. 

II. Do II. t ídy ochrany jsou situovány zem lské p dy, které mají v rámci jednotlivých klimatických region  
nadpr rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran  zem lského p dního fondu jde o p dy vysoce 
chrán né, jen podmín  odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín  zastavitelné. 

III. Do III. t ídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech slou eny p dy s pr rnou produk ní schopností 
a st edním stupn m ochrany, které je možno územním plánováním využít pro p ípadnou výstavbu. 

IV. Do IV. t ídy ochrany jsou sdruženy p dy s p evážn  podpr rnou produk ní schopností v rámci p íslušných 
klimatických region , s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 

V.  Do V. t ídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované p dn  ekologické jednotky, které p edstavují p edevším 
dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn  p d m lkých, velmi svažitých, hydroformních, št rkovitých až 

kamenitých a erozn  nejvíce ohrožených. V tšinou jde o zem lské p dy pro zem lské ú ely postradatelné. U 
chto p d lze p edpokládat efektivn jší nezem lské využití. Jde v tšinou o p dy s nižším stupn m ochrany, 

s výjimkou vymezených pásem a chrán ných území a dalších zájm  ochrany životního prost edí. Na základ  
kombinace  klimatického regionu a hlavní p dní jednotky je stanovena základní sazba odvod  za odn tí zem lské 

dy ve smyslu zákona O ochran  ZPF ve zn ní pozd jších p edpis .  
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Tabulkové vyhodnocení jednotlivých lokalit 
HOSLOVICE 
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V-1 Plocha vodní a vodohospodá ská  0,14* ostatní plochy 0 0 0 0,14 - - - 

OV-2 Plocha ob anského vabavení  0,05 trvalý travní porost 0,05 0 0,05 0 8.50.14 V. 0,05 

TI-3 Plocha technické infrastruktury  0,06 trvalý travní porost 0,06 0 0,06 0 8.50.41 
8.50.11 

V. 
IV. 

0,04 
0,02 

VP-5 Plocha ve ejných prostranství  0,93 
trvalý travní porost 
orná p da      
ostatní plocha 

0,45 
0,38 

 
0 0,83 

 
 

0,10 

8.34.44 
8.50.11 

V. 
IV. 

0,41 
0,42 

VP-6 Plocha ve ejných prostranství  1,22 trvalý travní porost 1,22 0 1,22 0 8.34.21 I. 1,22 

V-7 Plocha vodní a vodohospodá ská  0,51 
trvalý travní porost 
ostatní plocha  

0,50 
 0 0,50  

0,01 
8.50.41 V. 0,50 

B-8 Plocha bydlení  0,20 
orná p da 
ostatní plocha 

0,16 
 0 0,16  

0,04 
8.34.24 III. 0,16 

B-9 Plocha bydlení  0,11 trvalý travní porost 
orná p da 

0,03 
0,08 0 0,11 0 8.34.44 

8.34.54 
V. 
V. 

0,02 
0,09 

B-10 Plocha bydlení  0,63 trvalý travní porost 0,63 0 0,63 0 8.50.41 V. 0,63 

B-11 Plocha bydlení  0,54 trvalý travní porost 
zahrada 

0,25 
0,29 0 0,54 0 8.34.21 I. 0,54 

B-12 Plocha bydlení  0,72 trvalý travní porost 0,72 0 0,72 0 8.34.44 
8.34.21 

V. 
I. 

0,69 
0,03 

B-13 Plocha bydlení  0,29 ostatní plocha - - - 0,29 - - - 

B-14 Plocha bydlení  0,64 trvalý travní porost 0,64 0 0,64 0 8.34.54 V. 0,64 



 36
 

ÍS
LO

   
   

LO
K

A
LI

TY
 

 
 
 

NAVRHOVANÉ FUNK NÍ VYUŽITÍ 

 
VÝM RA 

LOKALITY 
V HA 

CELKEM  

 
DRUH POZEMKU VÝM RA ZEM. P DY V LOKALIT    

PODLE KULTURY 

V
Ý

M
R

A
 

N
EZ

EM
LS

K
Ý

C
H

 
PL

O
C

H
 

B
PE

J ÍD
A

 O
C

H
R

A
N

Y
 Z

PF
 

V
Ý

M
R

A
 D

LE
 B

PE
J 

C
EL

K
EM

 

V
 Z

A
ST

A
V

N
ÉM

 
Ú

ZE
M

Í 

M
IM

O
 

ZA
ST

A
V

N
É 

Ú
ZE

M
Í 

VP-15 Plocha ve ejných prostranství  0,31 trvalý travní porost 0,31 0 0,31 0 8.34.54 
8.37.45 

V. 
V. 

0,28 
0,03 

OV-16 Plocha ob anského vybavení  0,40 trvalý travní porost 0,40 0 0,40 0 8.34.54 
8.37.45 

V. 
V. 

0,28 
0,12 

OV-17 Plocha ob anského vybavení 0,77 orná p da 0,77 0 0,77 0 8.34.54 V. 0,77 

DI-18 Plocha dopravní infrastruktury  0,23 orná p da 0,23 0 0,23 0 8.34.54 V. 0,23 

                  CELKEM 7,75 - 7,17 0 7,17 0,58 - - 7,17 
*skute ná celková vým ra plochy V-1 je 0,78 ha, jedná se však o lesní pozemky, jejichž  vyhodnocení je provedeno v tabulce záboru lesního p dního fondu 
 

HOD JOV 
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B-19 Plocha bydlení  0,64 orná p da 0,64 0 0,64 0 8.34.21 
8.73.11 

I. 
V 

0,28 
0,36 

VP-20 Plocha ve ejných prostranství  0,61 orná p da 0,61 0 0,61 0 8.73.11 V. 0,61 

DI-21 Plochy dopravní infrastruktury  1,09 orná p da        
trvalý travní porost 

0,95 
0,14 0 1,09 0 8.73.11 

8.50.41 
V. 
V. 

0,95 
0,14 

OV-22 Plocha ob anského vybavení  1,07 
orná p da        
trvalý travní porost    
ostatní plocha 

0,99 
0,07 

 
0 1,06 

 
 

0,01 

8.50.41 
8.34.41 
8.40.68 

V. 
IV. 
V. 

0,04 
0,70 
0,32 
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B-23 Plocha bydlení  1,07 orná p da 1,07 0 1,07 0 8.50.41 
8.34.41 

V. 
IV. 

0,28 
0,79 

TI-27 Plocha technické infrastruktury  0,05 orná p da 0,05 0 0,05 0 8.50.11 IV. 0,05 

B-30 Plocha bydlení  0,48 orná p da 
trvalý travní porost 

0,34 
0,14 0 0,48 0 8.34.41 

8.50.41 
IV 
V 

0,37 
0,11 

                  CELKEM 5,01 - 5,00 0 5,00 0,01 - - 5,00 
 

ŠKROBO OV 
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B-24 Plocha bydlení  0,30 trvalý travní porost 0,24 0 0,24 0,06 8.34.41 IV. 0,24 

B-25 Plocha bydlení  2,08 trvalý travní porost 2,08 0 2,08 0 8.34.41 
8.73.11 

IV. 
V. 

0,48 
1,60 

B-26 Plocha bydlení  0,44 trvalý travní porost 0,44 0 0,44 0 8.34.51 IV. 0,44 

                     CELKEM 2,82 - 2,76 0 2,76 0,06 - - 2,76 
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Tabulkové vyhodnocení celkem 
HOSLOVICE + HOD JOV + ŠKROBO OV 
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CELKEM 15,58 - 14,93 0 14,93 0,65 - - 14,93 
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Zd vodn ní 
 

Lokalita V-1 : Návrh plochy vodní a vodohospodá ské v jihovýchodním okraji ešeného území. ást plochy na 
nezem lské p , ást lesní p dní fond. 

Lokalita OV-2 : Jihovýchodním sm rem od sídla Hoslovice je navrhována plocha ob anského vybavení. Tato 
plocha dopl uje stávající OV, nachází se na V. t íd  ochrany. 

Lokalita TI-3 : Plocha technické infrastruktury – OV je navržena jihovýchodním sm rem od sídla Hoslovice. 
Lokalita je navržena z d vodu išt ní odpadních vod ze sídla, je situována blízko Hoslovického 
potoka, mimo zastav né území, aby nenarušovala okolní stávající zástavbu. Nachází se na p  
se IV. a V. t ídou ochrany. 

 
Lokalita VP-5 : Návrh plochy ve ejných prostranství. Plocha je navržena v jihozápadní ásti sídla Hoslovice podél 

zem lského areálu. Navazuje na zastav né území, zabírá p du se IV. a V. t ídou ochrany. 
 
Lokalita VP-6 : Návrh plochy ve ejných prostranství. Plocha je navržena podél východní strany zem lského 

areálu Hoslovice z d vodu odclon ní negativních dálkových pohled  na tento areál. Navazuje na 
zastav né území, zabírá I. t ídu ochrany. 

 
Lokalita V-7 :                    Návrh plochy vodní a vodohospodá ské. Plocha se nachází na území s V. t ídou ochrany. 

 
Lokalita B-8 : V jihovýchodní ásti sídla Hoslovice se navrhuje plocha pro bydlení. Tato plocha navazuje na 

zastav né území, vhodné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Realizací dojde 
k záboru III. t ídy ochrany. 

 
Lokalita B-9 : Plocha pro bydlení v jihovýchodní ásti sídla Hoslovice. Plocha vypl uje proluku mezi zástavbou. 

Realizací dojde k záboru V. t ídy ochrany.  
 

Lokalita B-10 : Plocha pro bydlení v severní ásti sídla Hoslovice. Plocha vypl uje proluku mezi zástavbou. 
Realizací dojde k záboru V. t ídy ochrany.  

 
Lokalita B-11 : Plocha pro bydlení v jihozápadní ásti sídla Hoslovice. Plocha vypl uje proluku mezi zástavbou, 

možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Realizací dojde k záboru I. 
ídy ochrany.  

 
Lokality B-12 : Plocha pro bydlení v západní ásti sídla Hoslovice. Plocha navazuje na zastav né území. 

Realizací dojde k záboru V. a I. t ídy ochrany. 
  
Lokality B-13 : Plocha pro bydlení v severozápadní ásti sídla Hoslovice. Plocha navazuje na zastav né území. 

Návrh zabírá nezem lskou p du  
 
Lokalita B-14 : Plocha pro bydlení v severovýchodní ásti sídla Hoslovice. Plocha navazuje na zastav né území. 

Realizací dojde k záboru V. t ídy ochrany.  
 
Lokalita VP-15 : Plocha ve ejných prostranství v severovýchodní ásti sídla Hoslovice. Navazuje na zastav né 

území. Realizací dojde k záboru V. t ídy ochrany. 
 
Lokalita OV-16 : Plocha ob anského vybavení v severovýchodní ásti sídla Hoslovice. Plocha navazuje na 

zastav né území.Realizací dojde k záboru V. t ídy ochrany. 
 
Lokality OV-17 : Plocha ob anského vybavení v severní ásti sídla Hoslovice. Plocha navazuje na zastav né území. 

Realizací dojde k záboru V. t ídy ochrany. 



40 

Lokalita DI-18 : Návrh plochy dopravní infrastruktury – parkovišt  v severní ásti sídla Hoslovice. Plocha 
navazuje na zastav né území. Realizací dojde k záboru V. t ídy ochrany. 

Lokalita B-19 : Plocha pro bydlení v jižní ásti sídla Hod jov. Plocha navazuje na zastav né území. Realizací 
dojde k záboru I. a V.  t ídy ochrany.  

 
Lokalita VP-20 : Plocha ve ejného prostranství v západní ásti sídla Hod jov, podél zem lského areálu.  Plocha 

navazuje na zastav né území. Realizací dojde k záboru V. t ídy ochrany. 
 

Lokalita DI-21 : Návrh plochy dopravní infrastruktury – parkovišt . Plocha je navržena v severozápadní ásti sídla 
Hod jov. Zabírá V. t ídu ochrany. 

 
Lokalita OV-22 : Plocha ob anského vybavení – sportu ve východní ásti sídla Hod jov. Plocha navazuje na 

zastav né území.Realizací dojde k záboru  IV.a V. t ídy ochrany. 
 
Lokalita B-23 : Plocha pro bydlení v severovýchodní ásti sídla Hod jov. Plocha navazuje na zastav né území. 

Realizací dojde k záboru IV. a V.  t ídy ochrany.  
 
Lokality TI-27 : Plocha technické infrastruktury – OV je navržena jihovýchodním sm rem od sídla Hod jov. 

Lokalita je navržena z d vodu išt ní odpadních vod ze sídla, je situována mimo zastav né 
území, aby nenarušovala okolní stávající zástavbu. Nachází se na p  s IV. t ídou ochrany. 

 
Lokalita B-30 : Plocha pro bydlení v jihovýchodní ásti sídla Hod jov. Plocha navazuje na zastav né území. 

Realizací dojde k záboru IV. a V. t ídy ochrany.  
 
Lokalita B-24 : Plocha pro bydlení v jihozápadní ásti sídla Škrobo ov. Plocha navazuje na zastav né území. 

Realizací dojde k záboru IV. t ídy ochrany.  
 

Lokalita B-25 : Plocha pro bydlení v jižní ásti sídla Škrobo ov. Plocha navazuje na zastav né území. Realizací 
dojde k záboru IV. a V. t ídy ochrany. 

 
Lokalita B-26 : Plocha pro bydlení v severní ásti sídla Škrobo ov. Plocha navazuje na zastav né území. 

Realizací dojde k záboru IV. t ídy ochrany. 
 
 

Záv r 
V návrhu ÚP Hoslovice byly respektovány zásady ochrany zem lského p dního fondu. V p ípadech, kdy došlo 
nezbytnému odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem.  
 
Zábory  p dy podle t íd ochrany - celkem  
 

ÍDA OCHRANY ZÁBOR V HA ZÁBOR V % 

I 2,07 13,86 
II 0 0 
III 0,16 1,07 
IV 3,51 23,51 
V 9,19 61,55 

CELKEM 14,93 100 
 

Nezem lská p da 0,65 - 
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Zábory p dy pro funk ní využití celkem  
 

FUNK NÍ VYUŽITÍ ZÁBOR ZPF CELKEM V HA ZÁBOR ZPF V % 

Plochy bydlení  7,75 51,91 
Plochy ob anského vybavení 2,28 15,27 
Plochy ve ejných prostranství  2,97 19,89 
Plochy dopravní infrastruktury  1,32 8,84 
Plochy technické infrastruktury  0,11 0,74 
Plochy vodní a vodohospodá ské  0,5 3,35 

CELKEM 14,93 100 
 
 
PLOCHY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA 
 
V ešeném území Hoslovice se nacházejí hospodá ské lesy. 
V návrhu ÚP Hoslovice je uvažováno se  záborem ploch ur ených k pln ní funkcí lesa.  
 
Druh pozemku : Les  
Parcela íslo : 292/1 – lokalita V 1 
Katastrální území: Hoslovice 
Rozsah záboru     : Dochází k záboru ploch ur ených k pln ní funkcí lesa. 

 

Tabulkové vyhodnocení – zábor lesního p dního fondu 

 
LOK.  FUNK NÍ VYUŽITÍ ODN TÍ PUPFL CELKEM v (ha) DRUH POZEMKU 

  V 1 Plocha vodní a vodohospodá ská  0,64 les 
 
 
Od vodn ní územního plánu obsahuje: 
TEXTOVOU ÁST   20 stran      
GRAFICKOU ÁST 

 Koordina ní výkres 
 Výkres širších vztah  
 Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu 

 
 

g) rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní 
 
Jana a Pavel Dvo ákovi, Jana Karafiáta 449, 190 11 Praha – B chovice 
Námitka: 
Na základ  našeho požadavku schváleného zastupitelstvem obce Hoslovice byl v p vodním návrhu územního plánu 
pozemek p. .416 k.ú. Hoslovice navržen jako plocha pro bydlení .  
Z d vodu negativních stanovisek M Ú Strakonice, odbor životního prost edí, odd lení ekologie krajiny a orgánu Státní 
správy les  byl pozemek p. . 416 zahrnut od ploch smíše-ných nezastav ného území. 

Ú Strakonice, odboru životního prost edí, odd lení ekologie krajiny a orgánu Státní správy les  jsme podali žádosti o 
stanoviska k za azení dot eného pozemku do návrhu územního plánu Hoslovice do ploch smíšených obytných. 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se nevyhovuje. 
Od vodn ní rozhodnutí o námitce:  
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stský ú ad Strakonice, odbor životního prost edí jako dot ený správní orgán z hlediska:  
- ochrany p írody a krajiny vydal nové nesouhlasné stanovisko se za azením pozemku p. . 416 v k.ú. Hoslovice, obec 
Hoslovice do ploch smíšených obytných. Realizací stavby ve volné krajin  by došlo k zásadnímu narušení krajinného rázu 
nedot eného území. 
- lesního zákona z stává v platnosti p vodní nesouhlas s návrhem pozemku p. .416 pro bydlení. Je tím dot eno ochranné 
pásmo lesních pozemk  v lokalit  Pod Luky. 
 
Paní Eva Zetková, Medu kova 10, 301 00 Plze  10, pan Old ich Kontrik, Neb ehovice 16, 386 01 Strakonice 
Námitka: 
Jako vlastníci pozemk  p. .287, 288, 289, 290, 301 v k.ú. Hod jov žádáme o jejich za azení v územním plánu pro výstavbu 
rodinných domk . 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se áste  vyhovuje. 
Od vodn ní rozhodnutí o námitce: 
Pozemky p. .287 a 288, a ást pozemk  p. . 289 a 301 jsou zahrnuty do ploch pro bydlení B-23.  
Zbývající ásti pozemk  a pozemek p. . 290 mohou být za azeny do ploch pro bydlení v p ípad  pot eby dalších 
rozvojových ploch. 
 

h) vyhodnocení p ipomínek 
 
K návrhu územního plánu nebyla uplatn na žádná p ipomínka. 

 

I) úprava dokumentace na základ  uplatn ných námitek a p ipomínek 
 
Na základ  námitek došlo k drobným úpravám územního plánu, které si nevyžádaly nové projednání územního plánu.  

 
 

Pou ení o odvolání: 
Proti územnímu plánu Hoslovice vydanému formou opat ení obecné povahy nelze podat opravný prost edek (§ 173, odst. 2 
zákona .500/2004 Sb., správní ád).  

 
 
 
 
 
 
Ing.Roman Ko í                                                                          Miroslav Votík 
Místostarosta obce                                                                       Starosta obce 
 
 
 
 
 
Vyv šeno: 
 
Sejmuto: 
 
Nabylo ú innosti: 


