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STRANA 3

ÚVOD
ÚZEMNÍ PLÁN HOSTOUŇ
• byl vydán usnesením zastupitelstva obce (dále též „ZO“) č. 8/1/2017, účinnosti nabyl 8.2.2017,
• změna č. 1 ÚP byla vydána usnesením zastupitelstva obce č. 6/8/2019, účinnosti nabyla 2.10.2019,
• změna č. 2. byla vydána usnesením zastupitelstva obce č. 7/8/2019. účinnosti nabyla 2.10.2019,
• úplné znění územního plánu Hostouň po změnách č. 1-2 bylo doručeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou
17.9.2019, sejmutou 2.10.2019
• změna č. 3 byla vydána usnesením zastupitelstva obce č. 9/3/2020 dne 11.5.2020, účinnosti nabyla
27.5.2020,
• úplné znění územního plánu Hostouň po změně č. 3 (dále též „ÚP“, „územní plán“) bylo doručeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou 12.5.2020, sejmutou 28.5.2020.
Usnesením ZO č. 11/3/2020 bylo schváleno, že bude zpracována Zpráva o uplatňování územního plánu
HOSTOUŇ (dále též „Zpráva“, „ZoUÚP“) podle ust. § 55 z.č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též „SZ“, „stavební zákon“) s tím, že pořizovatelem1 bude podle § 6 odst. 2 Obecní úřad Hostouň2 na základě smlouvy s ing. Petrem Topinkou.
Zastupitelstvo obce Hostouň doporučilo do návrhu Zprávy zahrnout k prověření požadavky uvedené v tabulce (příloha č. 9 usnesení ZO č. 11/3/2020), jejíž kopie je uvedena v příloze č. 18 této Zprávy.
REGULAČNÍ PLÁN HOSTOUŇ – JIH
Regulační plán Hostouň – jih (dále též „RP“) účinný od 31.12.2008, byl vydán v době účinnosti předcházející
územního plánu obce Hostouň od 6.4.2004 do 7.2.2017. S ohledem na ustanovení stavebního zákona 3 bude součástí této Zprávy i posouzení důvodů pro změnu nebo zrušení tohoto regulačního plánu.
K OBSAHU ZPRÁVY
Obsah Zprávy stanovuje § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též
„vyhláška“, „vyhl.“), proto odpovídá členění Zprávy bodům dle uvedené vyhlášky, včetně vyhodnocení
uplatňování regulačního plánu.

A) VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ VYHODNOCENÍ ZMĚN
PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN (§ 5 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA), A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH NEGATIVNÍCH
DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ UPLATŃOVÁNÍ
REGULAČNÍHO PLÁNU
Vyhodnocení uplatňování územního plánu
Zpracovateli Zprávy nejsou známy problémy při uplatňování územního plánu ve správních řízeních, pro které by bylo zapotřebí jeho nahrazení novým územním plánem.
Vyhodnocení uplatňování regulačního plánu
Účinný regulační plán Hostouň – jih nebyl v některých územních rozhodnutích zohledněn a byla vydána
v rozporu s ním. To je hlavní důvod pro zrušení tohoto regulačního plánu.

1

Viz SZ § 2 odst. 2
Viz zápis č. 3/20 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 11.05.2020
3
Viz SZ § 71 odst.1 „Doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který nenahrazuje územní rozhodnutí, se nestanovuje. Pokud se změní podmínky, za kterých byl regulační plán pořízen a vydán, zajistí
příslušná obec nebo kraj jeho změnu nebo jej zruší.“
2

STRANA 4
Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl vydán územní plán a regulační plán
Po 8.2.2017, kdy nabyl účinnosti územní plán, došlo k následujícím změnám ve stavebním zákoně i ve vyhlášce:
•

dne 1.1.2018 nabyl účinnosti z.č. 225/2017 Sb. (novela stavebního zákona). Dle účinného znění ust. § 43
odst. 3 „Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Územní
plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán nebo jeho vymezená část
s prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí zastupitelstva výslovně uvedena.“
[zvýrazněno].

dne 29.1.2018 nabyla účinnosti vyhláška č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
Vzhledem k možným nejasnostem nebo pochybnostem, zda mohou být součástí územního plánu podrobnější podmínky pro využití ploch a pozemků a podrobnější podmínky prostorového uspořádání, které náležejí regulačnímu plánu, je vhodné, aby zastupitelstvo obce stanovilo, že změna územního plánu bude pořízena tak, aby obsahovala pro obec důležité podrobnosti nad rámec územního plánu a prvky regulačního
plánu s ohledem na specifické podmínky, požadavky a nároky na uspořádání a využití území Hostouně. Jedná se zejména o následující:
I. potřeba vymezení ploch o menší rozloze než 2000 m2, což je minimální rozloha požadovaná pro vymezení ploch v územním plánu4. Tento důvod je dán ohledem na specifické podmínky, požadavky a nároky
na uspořádání a využití území Hostouně;
II. potřeba podrobněji členit využití plochy, než je uvedeno ve vyhlášce, ust. § 4 až § 19, a použít plochy
s jiným způsobem využití než je stanoveno v ust. § 4 až § 19 vyhlášky5;
III. potřeba podrobněji vymezit plochy a pozemky vybrané veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktury a
veřejných prostranství)6, veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, a podrobněji stanovit podmínky jejich využití. Jedná se zejména o veřejné komunikace a veřejnou zeleň. a s tím související vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření;
IV. potřeba stanovit podrobné podmínky pro vymezení a využití vybraných pozemků, např. uliční a stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, půdorysnou velikost stavby, nejsouli vyjádřeny kótami v grafické části, podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacitě
stavby, určení částí pozemku, které mohou být zastavěny, zastavitelnost pozemku dalšími stavbami.
Tato větší podrobnost územního plánu provedená jeho změnou neovlivní koncepci účinného územního plánu a není proto důvodem pro pořízení nového územního plánu.
SHRNUTÍ K REGULAČNÍMU PLÁNU:
Od vydání regulačního plánu před více jak 9 lety došlo k výrazné změně právních předpisů, ustanovujících
obsah územního plánu, a umožňujících, aby podrobnější regulace byla prováděna územním plánem.
Z těchto důvodů je účelné regulačního plánu Hostouň – jih bez náhrady zrušit a nepořizovat jeho změnu.

•

Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území
Územní plán byl vyhodnocován z hlediska jeho vlivů na udržitelný rozvoj, v průběhu jeho uplatňování nebyly zjištěny nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území.

4

Viz vyhláška ust. § 3 odst. 1
Viz vyhláška ust. § 3 odst. 5
6
Viz SZ ust. § 2 odst. 1 písm. k) – veřejná infrastruktura
5
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B) PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH
PODKLADŮ
Požadavky vyplývající z Územně analytických podkladů území obce s rozšířenou působnosti Kladno, jejich
poslední 4. aktualizace k datu 2.1.2017 (dále též „ÚAP Kladno“) byly zohledněny při pořízení dosavadních
změn územního plánu a při vydání jeho úplného znění po změně č. 3 ÚP, doručeného veřejnou vyhláškou,
vyvěšenou 12.5.2020.

C) VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Vyhodnocení souladu územního plánu s PÚR
Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění jejich pozdějších aktualizací (dále též „PÚR“) byly zohledněny při pořízení změn územního plánu a při vydání jeho úplného znění.
Vyhodnocení souladu územního plánu se ZÚR
Požadavky Zásady územního rozvoje Středočeského kraje ve znění jejich pozdějších aktualizací (dále též
„ZÚR“) byly zohledněny při pořízení změn územního plánu a při vydání jeho úplného znění.

D) VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE § 55
ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Dle uvedeného ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona lze změnou územního plánu vymezit další zastavitelné plochy „ (…) pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.“
Přehled zastavitelných ploch v účinném územním plánu
V územním plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy, ozn. dle výkresu základního členění ÚP:

7

lokalita7

druh využití zastavitelné plochy

komentář

HZ 1

Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady
v obytné zóně, včetně místní komunikace
a veřejného prostoru u židovského hřbitova

plocha v nezastavěném území
plocha v nezastavěném území

HZ 2

Plocha nízkopodlažního bydlení, zahrady
v obytné zóně, zahrady bez staveb, místní
komunikace

HZ 3

Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady
v obytné zóně

plocha v nezastavěném území

HZ 4

Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady
v obytné zóně

plocha v nezastavěném území
plocha v nezastavěném území

HZ 6

Plocha nízkopodlažního bydlení a zahrady
v obytné zóně, včetně rozšíření místní
komunikace

HZ 7

Rozšíření ČOV –v realizaci

plocha v nezastavěném území

HZ 8 a,b

Rozšíření zemědělského areálu a vymezení plocha v nezastavěném území
účelové komunikace pro přístup
k plochám za areálem zem. výroby

HZ 9

Plocha pro výrobu skladování

plocha v nezastavěném území

Číslování odpovídá vývoji zastavitelných ploch při tvorbě ÚP; řada čísel není plynulá, protože některé plochy
se svým číslem zanikly v průběhu procesu ÚPD.
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HZ 10

Dopravní a manipulační plocha

plocha v nezastavěném území
Plocha se postupně zastavuje,
v současnosti je část zastavitelné plochy již
zastavěné území:

Z1

Plocha nízkopodlažního bydlení, zahrady
v obytné zóně, zahrady bez staveb, místní
komunikace

Plocha se postupně zastavuje,
v současnosti je část zastavitelné plochy již
zastavěné území:
Z2

Plocha nízkopodlažního bydlení, zahrady
v obytné zóně, zahrady bez staveb

Plocha bydlení, smíšené území, veřejného
prostoru a veřejné zeleně a nízkopodlažní
bydlení se zahradami v obytné zóně

Plocha v nezastavěném území

Z3
Z4

Plocha nízkopodlažního bydlení, zahrady
v obytné zóně, zahrady bez staveb

Plocha v nezastavěném území změnou č.5
ke zrušení

Z5

Plocha nízkopodlažního bydlení, účelová
komunikace

Plocha v nezastavěném území

Z6

Plocha nízkopodlažního bydlení, zahrady
v obytné zóně, rozšířená místní komunikace vč. podmínek pro využití

Plocha se postupně zastavuje, celá plocha
je v ZÚ

Plocha nízkopodlažního bydlení, zahrady
v obytné zóně, místní komunikace a doprovodná zeleň mimo zastavěné území

Plocha se postupně zastavuje

Z7
Z8

Plocha nízkopodlažního bydlení, místní
komunikace

Plocha v nezastavěném území
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Z9

Plocha pro sport a rekreaci, plocha pro
výrobu a skladování, část v ploše zahrady,
která je v přímém sousedství ploch pro
bydlení obce Dobrovíz

Na ploše probíhá změna č.4 ÚP. Pro plochu
je požadavek na změnu využití.

Z11

Plocha obslužné zóny vymezená již ve
změně ÚP č.2, změněna na regulativ OV3

Plocha v nezastavěném území

Z12

Plocha pro bydlení na kterou je zpracován
regulační plán

Plocha se postupně zastavuje

Z13

Zemědělský areál

Plocha částečně v nezastavěném území

SHRNUTÍ:
zájem o využití vymezených zastavitelných ploch je velký, překážkou je pomalu postupující dostavba technické a dopravní infrastruktury.
Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona
Součástí Usnesení č. 11/3/2020 zastupitelstva obce Hostouň ze dne 11.52020 je požadavek „Zastupitelstvo
obce Hostouň doporučuje do návrhu zprávy mezi pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu zahrnout mimo jiné k prověření požadavky uvedené v tabulce (příloha č. 9).“

STRANA 8

Přehled požadavků obce, schéma. Požadavky obce jsou promítnuty do dále uvedené tabulky.

STRANA 9
Přehled
požadavků na
změnu č.
5 ÚPČíslo

Vlastníci,
žadatel

p.č.

Milan Novotný

p.č. 1285/14,
22

Změna na využití:

komentář

zúžení místní komunikace,výrobní

Komunikaci lze zúžit na min. šířku 4,5 m.
současná šířka parcely 1523/2 komunikace je
2,9 m

k.ú. Hostouň

požadavku

1

areál
text požadavku v příloze č.1

2

Petr Klivar

173/2, 173/3,
174, 1899

Zrušení plochy sportoviště; místo
této funkce rozšířit V1 (výroba a
výrobní služby)
text požadavku v příloze č.2

3

4

Bedřich Vaníček

180, 181

Darja Sýkorová

110/9, 1488/35

Sad na plochu bydlení
text požadavku v příloze č.3

Pro bydlení na výměře 309 m2
text požadavku v příloze č.4

5

Hrudka, Pospíšilová

1781

Orná na výrobu u Pavlova cca
9800 m2
text požadavku v příloze č.5

6

Pavel Matoušek, Matouš-

143/1, 143/7

Bydlení
text požadavku v příloze č.6

Jedná se o požadavek na změnu využití dosavadní zastavitelné plochy, čímž by došlo
k rozšíření stávající průmyslové zóny až na
hranu svahu údolí, které je evropsky významnou lokalitou (ELV) a regionálním biokoridorem. Rozšíření plochy výroby a výrobních služeb není vhodné z důvodu kolize se
stávající obytnou zástavbou kolem obytné
ulice na území obce Dobrovíz a se zájmem o
výstavbu rodinných domů na území obce
Hostouň (viz změna č.4. ÚP a požadavek č.
3.). Obec Hostouň požaduje zachování komunikace vymezené v platném ÚP. Ze stanovisek Krajského úřadu a orgánu ochrany
přírody k návrhu Zprávy dle § 47 odst. 3
stavebního zákona vyplyne, zda z důvodu
tohoto požadavku bude zapotřebí provést
vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území. Jestliže ano, prodlouží se
významně proces projednávání změny
územního plánu.
Vlastník žádá o vymezení stavebního pozemku, což není v kompetenci ÚP. V ÚP lze vymezit zastavitelnou plochu pro bydlení,
účelovou komunikaci pro příjezd a obsluhu
koryta potoka. Většina pozemku č. 181 se
nachází v údolní nivě a regionálním biokoridoru. Změna územního plánu může prověřit,
zda lze umístit v jižní části pozemku zastavitelnou plochu pro 1 RD.
Změna územního plánu může prověřit
upřesnění regulativu. Regulativ 1000 m2 se
v platné ÚPD vztahuje na nové domy. Vhodné bude jinak formulovat regulativ aby nebyl
uplatněn požadavek ve staré zástavbě.
Jedná se o požadavek na vymezení nové
zastavitelné plochy. Lokalitu lze prověřit pro
výrobu a sklady. Jedná se o ornou půdu
sousedící se zastavěným územím, BPEJ lokality III. třída. Ze stanovisek Krajského úřadu a
orgánu ochrany přírody k návrhu Zprávy dle
§ 47 odst. 3 stavebního zákona vyplyne, zda
z důvodu tohoto požadavku bude zapotřebí
provést vyhodnocení vlivu územního plánu
na udržitelný rozvoj území. Jestliže ano,
prodlouží se významně proces projednávání
změny územního plánu.
Parcela je od veřejné ulice vzdálená cca 52,5
m soukromou cestou šířky 3 m.

STRANA 10
Přehled
požadavků na
změnu č.
5 ÚPČíslo

Vlastníci,
žadatel

p.č.

Změna na využití:

komentář

Změnu využití ZPF na školku
dřevin. Text požadavku v příloze
č.7

Záměr pravděpodobně spadá do kategorie
„plantáž dřevin“, což je možné využití zemědělské půdy jako přípustné. Bude prověřen
regulativ Z1 – přípustné využití pro plantáže
dřevin. K ploše vede stávající účelová komunikace; na pozemku se předpokládá studna.
Nebude se jednat o zábor ZPF.

k.ú. Hostouň

požadavku
ková

7

Petr Rátonyi

1858

Ze stanovisek Krajského úřadu a orgánu
ochrany přírody k návrhu Zprávy dle § 47
odst. 3 stavebního zákona vyplyne, zda
z důvodu tohoto požadavku bude zapotřebí
provést vyhodnocení vlivu územního plánu
na udržitelný rozvoj území. Jestliže ano,
prodlouží se významně proces projednávání
změny územního plánu.

8

J. Dobeš, Z.
Dobešová

593/16

Plochu veřejné zeleně změnit na
plochu B2. Zobrazení požadavku
v příloze č. 8

Lokalitu lze prověřit, nejsou zde žádné limity
ani veřejný zájem

9

M. Měšťanová
Růžková

2705

Zrušit zastavitelnou plochu Z4.
Zobrazení požadavku v příloze č.
9

Lokalitu lze vyjmout ze zastavitelných ploch

10

Slabihoudková,
Škvára, Fuksa

1602, 3, 5

Zrušit zastavitelnou plochu HZ 4.
Zobrazení požadavku v příloze č.
10

Lokalitu lze vyjmout ze zastavitelných ploch

11

Římskokatolická farnost
Unhošť

593/3, 4, 5, 7,
10, 12, 13, 14,
19

Zrušit zastavitelnou plochu na
p.č. 593/14, umožnit na zbytku
plochy RD o 1bj. Zobrazení požadavku v příloze č. 11

Lokalitu lze prověřit s podmínkou přetrasování nové místní komunikace ve zbytku
plochy tak, aby nahradila komunikaci na p.č.
593/14

12

U-MEDIA s.r.o.

37/3

Prověřit plochu pro bydlení v RD
o 1 bj. Zobrazení požadavku
v příloze č. 12.

Plochu lze přehodnotit, nejsou žádné veřejné
zájmy, podmínky pro dopravní infrastrukturu
zůstanou v platnosti

13

Metropolitní
kapitula

163/2

Upravit regulativ. Zobrazení
požadavku v příloze č.13

V ploše je třeba zachovat podmínku propojení komunikace na silnici, formulovat podmínku na vytvoření chodníku podél silnice na
ploše investora a v 1 RD možnost výstavby 1
bj.

14

obec

Zrušit regulační plán Hostouň jih pořízený obcí v r. 2008

Regulační plán Hostouň – jih nebyl
v některých územních rozhodnutích zohledněn a byla vydána v rozporu s ním. Zpracování změny ÚP v potřebné podrobnosti a
s prvky regulačního plánu umožní v souladu
s platnými předpisy aktualizovat regulaci
doposud prováděnou regulačním plánem
Hostouň jih.

15

obec

PMK - propojovací komunikace
uvnitř zastavěného území a

Pro komunikaci vymezit část pozemku, který
umožňuje vjezd na parcelu p.č..

597/36

zastavitelných ploch změnit na
bydlení B1. Zobrazení požadavku
v příloze č. 15

STRANA 11
Vlastníci,
žadatel

p.č.

Změna na využití:

komentář

16

P. Zimová

149/4

Zahradu v obytné zóně změnit na
plochu bydlení. Zobrazení požadavku v příloze č. 16

Jedná se o požadavek na vymezení nové
zastavitelné plochy. Parcela nemá veřejný
přístup, není možné ji obsluhovat z veřejné
komunikace. Lze oddělit příjezd na p.č. 149/5
obdobně jako u sousední parcely v š. 4,4 m

17

obec

1488/27

Plochy veřejného prostoru změnit na zahrady v obytné zóně.
Zobrazení požadavku v příloze č.
17

Plochu lze prověřit na změnu na soukromou
oplocenou zeleň

18

obec

Stávající zastavitelné plochy, ve kterých obec požaduje omezit kapacitu RD pouze na jeden samostatný byt:

19

Podklad ORP KL

Upravit regulativy tak, aby splňovaly požadavky Územní studie krajiny ORP Kladno z r. 2018

20

Metodika
plánu ÚSES
(MŽP 2017)

Vymezit hodnotnou zeleň v krajině jako interakční prvek

Přehled
požadavků na
změnu č.
5 ÚPČíslo

k.ú. Hostouň

požadavku

Kopie výkresu základního členění v úplném znění ÚP

SHRNUTÍ:
Obec nepožaduje vymezení nových zastavitelných ploch, naopak požaduje zrušení některých stávajících zastavitelných ploch. Z požadavků na změnu územního plánu vyplynuly pouze tři na vymezení nové zastavitelné plochy:
Požadavek č. 3 - Bedřich Vaníček, pro jeden RD
Požadavek č. 5 - Hrudka, Pospíšilová, pro nerušící výrobu a skladování, 9800m2, III. bonita orné půdy, návaznost na logistický park Pavlov
Požadavek č. 16– Zimová, pro 1 RD, pozemek v zastavěném území, bez příjezdové cesty, obklopený zástavbou.

STRANA 12

E) POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU V ROZSAHU ZADÁNÍ
ZMĚNY A PRO ZRUŠENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
Z předchozích bodů A) až D) této Zprávy vyplývá, že
• došlo ke změně podmínek, za kterých byl územní plán vydán, což je dle § 5 odst. 6 stavebního zákona
důvodem pro pořízení změny územního plánu. Jedná se zejména o to, že nyní platné znění právních
předpisů umožňuje, aby součástí územního plánu byly prvky regulačního plánu.
• koncepce rozvoje území obce dle dosavadního územního plánu navrhuje stabilizaci obce, bydlení a výrobně obslužné zóny.
Koncepce je založena na
- revitalizaci údolí potoka
- stabilizaci výrobně obslužné zóny
- ochrana stávající krajinné zeleně
- stabilizace bydlení
• navrhované požadavky na prověření jsou v souladu s koncepcí rozvoje území obce dle dosavadního
územního plánu kromě požadavku č. 2
Shrnutí:
• Nebyly zjištěny skutečnosti, které by podstatně ovlivňovaly koncepci dosavadního územního plánu.
Zohlednění požadavku č. 2 by mělo pouze dílčí dopad na koncepci revitalizace potoka a ochranu stávající krajinné zeleně, nemělo by však takový dopad na koncepci rozvoje území obce, že by bylo nutné
pořizovat nový územní plán. Zohlednění tohoto požadavku je ale podmíněno stanovisky Krajského
úřadu (příslušného úřadu z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí) a orgánu ochrany přírody
k návrhu Zprávy dle § 47 odst. 3 stavebního zákon. Z těchto stanovisek vyplyne, zda z důvodu požadavku č.2. bude zapotřebí provést vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území. Jestliže
ano, prodlouží se významně proces projednávání změny územního plánu.
• Existují důvody pro pořízení změny územního plánu
• Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu jsou stanoveny přiměřeně s ohledem na obsah
zadání územního plánu, stanovený v příl. č. 6 vyhlášky. Označení odstavců těchto pokynů je ve shodě
s uvedenou přílohou vyhlášky.
V následujících odstavcích jsou zohledněny požadavky, vyplývajících z předchozích bodů této Zprávy.
I.

požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru
obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury;
Nebyly zjištěny požadavky, které by vyžadovaly měnit dosavadní koncepci rozvoje obce (požadavku č. 2),
vyjádřenou v platném územním plánu. Při zpracování změny územního plánu bude respektována dosavadní koncepce. V případě, že by při zpracování návrhu změny ÚP byly prokázány skutečnosti, které by
vyžadovaly zpracování nového územního plánu, navrhne pořizovatel možnosti řešení a předloží je zastupitelstvu obce k rozhodnutí o dalším postupu.
Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury
S ohledem na požadavek č. 11 - zmenšení zastavitelné plochy na pozemku p.č. 593/3, 4, 5, 7, 10, 12, 13,
14, 19 je třeba prověřit její dopravní obsluhu. Rovněž prověřit, zda není účelné upravit v územním plánu
vymezenou plochu pro dopravní infrastrukturu, označenou jako veřejně prospěšná stavba D9, která je
určena dle ÚP jako propojovací komunikace.
Požadavky na koncepci uspořádání krajiny
Dle studie ÚSK KL jsou uplatňovány požadavky na zapracování podmínek pro přísl. krajinné okrsky. Zároveň bude uplatněna metodika MŽP 3/2017 a vymezeny interakční prvky jako součást ÚSES.

STRANA 13
II.

požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude
nutno prověřit;
V územním plánu nejsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv, jejich vymezení není požadováno
při zpracování návrhu změny ÚP.

III. požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo;
Prověřit, zda v územním plánu vymezená veřejně prospěšná stavba D9, dle ÚP určená jako propojovací
komunikace, nebude nově vymezena v souvislosti s požadavkem č. 11.
IV. požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci;
Je požadováno zpracování změny Z5 ÚP s prvky regulačního plánu a zrušení platného regulačního plánu.
V. případný požadavek na zpracování variant řešení;
Není požadováno zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu.
VI. požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení;
Kromě požadavků, vyplývajících z právních předpisů je požadováno zpracování návrhu změny ÚP digitálně ve vektorové podobě nad aktuální katastrální mapou.
S ohledem na povahu změny, která nemění širší územní vztahy, nebude zpracován výkres širších územních vztahů.
Počet vyhotovení:
- návrh pro společné jednání– 3x
- návrh pro veřejné jednání- 2x
- upravený návrh pro vydání - 4x
- úplné znění ÚP po změně č.5– 4x
VII. požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Účinný územní plán byl vyhodnocen z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území. Na území obce se nachází lokalita soustavy Natura 2000 (evropsky významná lokalita).
Z bodu A) až D) této Zprávy nevyplynulo zjištění, že by došlo ke změně podmínek, která by vyžadovala
vyhodnocovat vliv změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, tedy ani vyhodnocení jejího vlivu
na životní prostředí a na evropsky významnou lokalitu a na ptačí oblast.
Potřeba provést toto vyhodnocení může vyplynout ze stanovisek krajského úřadu a orgánu ochrany přírody k požadavkům č. 2, 5 a 7 na změnu územního plánu.
VIII. Další požadavky vyplývající z bodu A) Zprávy
Z bodu A) Zprávy nevyplývají žádné další požadavky na zpracování návrhu změny územního plánu.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA ZRUŠENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
Na základě poznatků získaných při zpracování Zprávy je zřejmé, že došlo k takové změně podmínek, za kterých
byl regulační plán před více jak 9 lety vydán, že je na místě jeho zrušení bez náhrady8. To je možné provézt
pouze na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Hostouň postupem přiměřeně podle SZ ust. § 67 a 699.

8
9

Viz SZ § 71 odst. 1
Viz SZ § 71 odst. 3

STRANA 14
V tomto případě se nezpracovává zadání tohoto zrušení RP. Zrušení RP je nutno provést vydáním opatření
obecné povahy (dále též „OOP“), které lze označit jako „Zrušení regulačního plánu Hostouň-jih“ (dále též
„Zrušení RP“).
Dle ust. § 57 stavebního zákona je možné na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Hostouň spojit proces
pořizování změny ÚP s procesem pořízením OOP „Zrušení regulačního plánu Hostouň-jih“ a spojit veřejné
projednání návrhu změny ÚP a návrhu OOP na zrušení RP.
Na proces pořízení OOP, kterým bude zrušen RP, se přiměřeně použije ust. § 67 a 69 stavebního zákona. Dle
nich se zpracuje návrh obecně prospěšného opatření „Zrušení regulačního plánu Hostouň-jih“, jehož výrok
může obsahovat pouze textovou část s náležitou identifikací rušeného RP, včetně jeho obsahu, odůvodnění
tohoto OOP bude obsahovat důvody zrušení RP Hostouň-jih. Tento návrh OOP je nutno projednat přiměřeně
podle ust. § 67 stavebního zákona, tz. že je nutno dodržet pouze ta ustanovení, která jsou ke zrušení RP
nezbytná.
Návrh na vydání změny ÚP10 bude pořizovatelem předložen zastupitelstvu společně s návrhem OOP na zrušení
RP, spolu s jeho odůvodněním. Zrušený RP bude označen záznamem o účinnosti OOP, kterým byl tento RP
zrušen.
SHRNUTÍ
Je nezbytné
1. rozhodnutí zastupitelstva obce Hostouň o tom, že
a) regulační plán má být zrušen
b) je možné spojit proces pořízení změny ÚP a zrušení RP.
Za toto rozhodnutí lze považovat schválení této Zprávy.
2. zpracování návrhu OOP o zrušení RP, v rozsahu uvedeném výše
3. společné projednání návrhu změny ÚP a návrhu na zrušení RP
4. po vydání OOP o zrušení RP navrhne pořizovatel vyřazení zrušeného RP z evidence územně plánovací
činnosti.

F) POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO
PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (§ 19 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POKUD JE
POŽADOVÁNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO NELZE VYLOUČIT
VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ
OBLAST,
V případě, že ve stanoviscích příslušného úřadu (krajský úřad) nebo orgánu ochrany přírody a krajiny bude
požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nebude možné vyloučit významný negativní vliv na
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, budou požadavky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚP
na udržitelný rozvoj území doplněny po projednání návrhu Zprávy podle SZ ust. § 47 odst. 1 až 4.

G) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, JELI ZPRACOVÁNÍ VARIANT VYŽADOVÁNO,
Zpracování variant řešení návrhů změny územního plánu není požadováno.

H) NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU, POKUD ZE SKUTEČNOSTÍ UVEDENÝCH
POD PÍSMENY A) AŽ D) VYPLYNE POTŘEBA ZMĚNY, KTERÁ PODSTATNĚ OVLIVŇUJE
KONCEPCI ÚZEMNÍHO PLÁNU,
Vzhledem k tomu, že z bodů A) až D) Zprávy nevyplynula potřeba změny koncepce dosavadního územního
plánu, není účelné pořizovat nový územní plán.
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I) POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI NEGATIVNÍCH DOPADŮ
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY VE VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY,
Ve vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny negativních dopadů na udržitelný rozvoj území
a proto ani nelze požadovat jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci.

J) NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE.
Z bodů A) až C) Zprávy nevyplynuly žádné požadavky nebo podněty na aktualizaci zásad územního rozvoje.
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PŘÍLOHA Č. 6
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PŘÍLOHA Č. 7
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PŘÍLOHA Č. 8
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PŘÍLOHA Č.9

zrušení zastavitelné plochy Z4 (ozn. ve výkrese základního členění)

PŘÍLOHA Č. 10

zrušení zastavitelné plochy HZ4(ozn. ve výkrese základního členění)

PŘÍLOHA Č. 11

zrušení zastavitelné plochy Z1(ozn. ve výkrese základního členění)
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PŘÍLOHA Č. 12

PŘÍLOHA Č.13

PŘÍLOHA Č. 15
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PŘÍLOHA Č. 18 NÁVRH ZMĚN Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
(červeně číslování požadavků ve zprávě o uplatňování)
Číslo požadavku na změnu č. 5 ÚP
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