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infrastruktury, druh a účel umísťovaných staveb,
1d) podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb
veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro
zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu,
1e) podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
1f) podmínky pro změnu využití území,
1g) podmínky pro změnu vlivu užívání stavby na území,
1h) podmínky pro vymezená ochranná pásma,
1i) stanovení pořadí změn v území (etapizace)
1j) podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území,
1k) podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability,
1l) podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí, odpady,
1m) podmínky pro ochranu veřejného zdraví,
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rozhodnutí
1o) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, že nahrazuje pro tyto
stavby územní rozhodnutí, též s uvedením katastrálních území a parcelních čísel
pozemků dotčených vymezením,
1p) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních
čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8
katastrálního zákona,
1q) výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje.
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4

1. Návrh regulačního plánu
Textová část návrhu:
1a) vymezení řešené plochy
Řešená plocha je daná rozsahem vydané Změny č.3 územního plánu obce Hosín –
lokalita č. 6. Jedná se o návrh komunikací (sběrná je veřejně prospěšná stavba), plochy
pro bydlení v izolovaných rodinných domech Z3-BRn6 a ploch veřejné zeleně Z3-ZV6
(min. 20% plochy).
Řešená plocha je vymezena na severu a východě stávající zástavbou rodinných
domů, na jihu lesním porostem a na západě obecní cestou. Řešená plocha má výměru
celkem 17 100 m2 (1,71 ha).
Na takto vymezeném řešeném území se navrhuje maximálně 13 izolovaných
rodinných domů a související stavby ZTI. Spolu sousedící dva stavební pozemky pro RD
lze i sloučit do jednoho, při zachování regulačních podmínek staveb.
1b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků
Pozemky budou využity pro realizaci obytné zóny, tedy rodinných domů a navazující
technické a dopravní vybavenosti a doprovodné zeleně. Jiné stavby než ty, které
souvisejí s bydlením v rodinných domech, se v řešeném území nepřipouštějí.
Regulační plán je zpracován tak, aby mohl nahradit územní rozhodnutí o umístění
staveb nebo územní souhlas na tyto objekty:
- max. 13 izolovaných rodinných domů
- obslužné vozidlové komunikace (ZTI)
- odstavné plochy vozidel (ZTI)
- chodníky (ZTI)
- zpevněné pojízdné plochy (ZTI)
- vodovodní řady a přípojky (vč. rekonstrukce stávajícího řadu) (ZTI)
- dešťová kanalizace a zasakovací příkop (ZTI)
- splašková kanalizace, výtlačná kanalizace a přípojky (ZTI)
- zemní kabel el. energie NN vč. pilířů v oplocení (vč. přemístění stávajícího pilíře) (ZTI)
- prodloužení vedení STL plynovodu a přípojky (ZTI)
- prodloužení veřejného osvětlení a stožáry V.O. (ZTI)
- telefonní kabel (ZTI)
- terénní a sadové úpravy.
Regulační plán stanovuje podmínky pro výstavbu v řešeném území dle platné územně
plánovací dokumentace.
Stávající inženýrské sítě jsou v regulačním plánu zakresleny pouze orientačně, dle
podkladů správců, před zahájením prací musí být přesně vytýčeny a ochráněny dle
požadavků jednotlivých správců.
Realizace přinese nové možnosti pro bydlení obyvatel obce. Předpokládá se zde
bydlení pro max. 52 obyvatel ve 13 RD.
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Soupis stavebních pozemků (parcel - výměry se mohou upřesnit +-10m2):
Č.stavby
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Výměra m2
790
835
940
740
870
800
780
750
870
890
740
705
705

Celkem zabírají plochy bydlení - parcel v označení BR1, BR2 a BR3 - 10.415 m2.
Plochy pro bydlení (vč. obslužných komunikací) – 14.000 m2.
Průměrná velikost 1 parcely je tedy 801 m2.
Max. zastavěnost celková budovami je navržena 3400 m2, tedy 20 %.
Plochy veřejné zeleně ZV (ZV1, ZV2, ZV3, ZV4) v řešeném území zabírají 3550 m2, tj.
21%. Součástí těchto ploch mohou být i dětská hřiště, sportovní plochy, technická
infrastruktura, účelové cesty do šířky 4 m a vodní plochy. Podmínky pro ZS – viz bod
1dJ.
Zbytek ploch zabírají veřejné komunikace (KO) – vozidlové, chodníky a odstavné plochy.

1c) podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné
infrastruktury, druh a účel umísťovaných staveb
1C1. Doprava
Do staveb pro dopravu patří:
- obslužné vozidlové komunikace
- odstavné plochy vozidel
- chodníky.
Vozidlové komunikace – navržený komunikační skelet je rozdělen na dvě větve B a
C. Ty se napojují na obecní stávající komunikaci a navrženou obecní komunikaci A.
Větev B má délku 165 m a šířku uličního prostoru 8,0m a je navržena jako zóna 30.
Komunikace je rozdělena na dvě části. Obousměrná komunikace o šířce 5,5m a
jednosměrná komunikace o šířce 3,5m. V jihozápadní části se komunikace napojuje na
místní komunikaci na p. čísle 39/1 a v severozápadní části se napojuje na místní
komunikaci na parc. čísle 356/7. Příčný sklon navržené komunikace je jednostranný o
hodnotě 2,5%, příčný sklon chodníku je 2,0%. Podélný sklon komunikace je navržen
v rozmezí 1,0 – 7,4%. Komunikace je lemována zeleným odstupovým pásem šířky 0,5 m
a chodníkem šířky 2,0 m. V části stoupání je navržena opěrná zídka se zábradlím.
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V severní části větve je navrženo 5 okrskových (návštěvních) šikmých parkovacích
stání, z toho jedno místo je vyhrazeno pro tělesně postižené. Další 2 stání jsou
navržena na větvi C. Řešení dopravy v klidu musí řešit vlastnící nemovitostí na svých
pozemcích. U každého RD budou 2 parkovací stání na každý byt (garáž, přístřešek,
pergola, dlážděná plocha ap). To je v souladu s požadavkem ČSN 736110.
Větev C je napojena na větev B a A ve staničení 77,22 m a má délku cca 141 m. Tato
větev je navržena jako komunikace funkční skupiny D1 (obytná zóna). Šířka uličního
prostoru je 8,0 m, z toho šířka komunikace je navržena o hodnotě 5,5 m. Ve dvou
místech se komunikace zužuje na 3,5m, což vede ke zklidnění dopravy. Zúžení je
provedeno pomocí parkovacích zálivů. Po obou stranách komunikaci lemují zelené pásy
o šířkách 1,0 a 1,5m. V napojení na větev A je navržen přejezdový práh. Příčný sklon
komunikace je navržen o hodnotě 2,0% a podélný sklon se pohybuje v rozmezí 2,5 –
8,33%. Na konci se větev C napojuje na místní komunikaci na parcele č. 356/7, případně
může sloužit dočasně i bez tohoto propojení.
Vjezdy, vstupy na pozemky budou řešeny v dalším stupni dokumentace, tak aby
byly v optimální poloze vzhledem ke komunikaci a orientaci stavby.
Úpravy povrchů jsou navrženy takto:
Vozovka větev B a C – asfaltový koberec
Odstavná stání – zatravňovací dlažba nebo zámková dlažba
Chodníky u větve B a C – betonová zámková dlažba
Rozhledové poměry jsou posouzeny podle ČSN 736102 Projektování pozemních
komunikací pro rychlost 30 km/h. V ploše rozhledových trojúhelníků nesmí být umístěny
žádné překážky výšky přesahující 0,7 m nad úrovní vozovky (přípojné skříňky
inženýrských sítí, neprůhledné oplocení, zeleň kromě keřové do uvedené výšky,
reklamní poutače, materiálu apod.) s výjimkou ojedinělých překážek o Ø 0,15 m (sloupy
veřejného osvětlení, dopravní značky). Jsou posouzeny důležité rozhledy v řešeném
území, které prokazují limity navrženého území, je třeba v dalších stupních zajistit jejich
dodržení.
Návrh prokazuje proveditelnost navrženého dopravního řešení - silniční komunikace,
včetně chodníků pro pěší. Z navrženého prostorového uspořádání lze vycházet do
dalších stupňů projektových dokumentací.
Dopravní značení
Svislé dopravní značky jsou navrženy takto:
Počet

Dopravní značka

text/symbol

1

IZ8a

1

IZ8b

1

PI26a

obytná zóna

Nové DZ

2

IP26b

konec obytné zóny

Nové DZ

2

IP4b

jednosměrný provoz

Nové DZ

2

B2

zóna s dopravním omezením
(zóna 30)
konec zóny s dopravním
omezením

zákaz vjezdu všech vozidel

Poznámka
Nové DZ
Nové DZ

Nové DZ
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Vodorovné dopravní značky jsou navrženy takto:
Počet

1

Dopravní značka

text/symbol

Poznámka

V10f

vyhrazené parkoviště pro
vozidlo přepravující osobu
těžce postiženou nebo osobu
těžce pohybově postiženou

Nové DZ

1C2. Zásobování vodou
Pro zajištění zásobování pitnou vodou všech navržených objektů bude uložen nový
veřejný vodovod DN 90 PE. Uložení vodovodu bude v nezámrzné hloubce. Délka celého
nového řadu je cca 295 m. V budoucnu je možnost propojení a zokruhování sítě dle
požadavků správce sítě. Vodovod bude po kolaudaci převeden na obec.
Stávající nevyhovující vodovodní řad v severní části lokality bude nahrazen novým
vedením veřejného vodovodu, s odbočkami přípojek ke stávajícím i navrženým RD.
Veškeré zemní práce při výstavbě inženýrských sítí budou provedeny současně příp.
v etapách. Na konci větví budou osazeny v horní části vzdušník (H1) a ve spodní kalník
(H2). V každé větvi komunikace bude osazen požární hydrant.
Dle požadavku provozovatele budou přípojky vodovodu ke každému novému RD
ukončené vodoměrem a vodoměrnou šachtou (cca 1,0 m za hranicí pozemku). Šachty
budou zabezpečené proti úniku vody, krádeži vody a poškození a zůstanou majetkem
odběratele vody.
Přípustné je u nových RD i zřízení domovního rozvodu užitkové – dešťové nebo
studniční vody, tento okruh však nesmí být fyzicky propojen s okruhem pitné vody. Tuto
vodu lze využít na splachování, kropení a mytí. Bude však nutné uzavřít smlouvu
s Čevakem na odečty spotřeby této vody.
Návrh množství pitné vody:
V návrhu zóny je umístěno 13 RD, tj. max. 52 obyvatel (52EO).
Množství odebírané vody z řadu lze předpokládat ve výši 100l/osobu/den.
Celková potřeba vody 100 x 52 /1000 = 5,2 m3/den.
K odvedení splaškovou kanalizací lze uvažovat 5,2 m3/den.
Výpočet průměrné spotřeby pitné vody v lokalitě je 0,06 l/s.
Návrh dimenze vodovodních řadů - vodovod (veřejný) DN 90 mm, přípojky DN 32 mm.
Délka větve severní 150 bm, středové 105 bm, jižní 40 bm, celkem vodovod 295 bm.

1C3. Dešťové odvodnění
Stávající zástavba v obci je řešena napojením na jednotnou i oddílnou kanalizaci s
čištěním splašků v centrální ČOV. Navržené domy budou odkanalizovány oddílně, bude
uložena zvlášť splašková a dešťová kanalizace (v souběhu). Kanalizace veřejná
splašková bude průměru minimálně 250 mm, to stejné platí i pro dešťovou kanalizaci.
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Množství spadlých dešťových vod na pozemku (srážky) - plocha x srážky celkem za
rok = 17 100 m2 zájmové plochy x 630 l/m2 = 10 773 m3. Ideální by bylo všechno
zasáknout v místě, dnes se zasakuje zhruba polovina.
Dešťové vody je nutné rozdělit na tři skupiny:
ze zástavby na parcelách a zahradách RD (bude řešeno na pozemku stavebníka,
vody budou přednostně akumulovány a zasakovány, s možností recyklace)
z veřejných komunikací o ploše cca 2400 m2 (svedeno do zasakovacích šachet a
vsakovací drenáže s přepadem do zasakovacího příkopu u lesa)
z ploch navržené veřejné zeleně (zasakováno vše v místě).
-

Dešťové vody z komunikací budou přednostně zasakovány v místě – dešťovou
kanalizací svedeny do zasakovacích šachet s přepadem do drenážní stoky kolem
stávající obecní cesty. Tak bude podporováno bezpečné zadržení vody v krajině
s předcházením úbytku spodních vod a vysychání krajiny.
Pro maximální předpokládané odtokové množství dešťové vody z komunikací je
navrženo potrubí DN 250.
Q = Ψ . A . i = 0,9 . 0,22 . 113 = 22,38 l/s
Odtokový součinitel Ψ= 0,9, prům. spád více než 5%, asfaltová plocha komunikace
Odvodňovaná plocha komunikace A = 0,24 ha
Intenzita směrodatných srážek uvažované periodicity 1 pro venkovské prostředí, České
Budějovice, i = 113 [l/(s.ha)]
Navržené potrubí DN250 o uvažovaných sklonech pojme tyto směrodatné srážky.
Odvodňované plochy
A = 2400 m

asfaltové a betonové plochy,
dlažby se zálivkou spár

2

1 až
5%

Ψ=
0.8

Ared =
1760 m2

Lokalita - nejbližší srážkom.
stanice: 14 - Tábor
Návrhové a vypočítané údaje

Ared 1760 m2
Avz

0 m2

Qp
p
kv
f
Qo
Avsak

0 m3.s-1
0.2 rok-1
0.000003m.s-1
2
0 m3.s-1
120 m2

redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy
plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích
zařízení)
jiný přítok
periodicita srážek
koeficient vsaku
součinitel bezpečnosti vsaku
regulovaný odtok
velikost vsakovací plochy (4 x 30 m)
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hd 35.9mm
návrhový úhrn srážek
tc
480 min
doba trvání srážky
3 -1
vsakovaný odtok (1,1 m3.h-1)
Qvsak 0.0003 m .s
největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení
Vvz 33.0 m3
(návrhový objem – 0,55 x 2 x 30 m)
Tpr 45.2 hod
doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE

Při výstavbě vsakovacího zařízení bude dodržen navržený čistý návrhový objem Vvz,
ale současně také minimální velikost vsakovací plochy Avsak, upřesněný dle
hydrogeologické situace v místě. Retenční šachty budou opatřeny přepady.
Délky jednotlivých větví dešťové kanalizace:
-

Větev S – 35 bm – zaústěno do stávající Be400 v sousední ulici
Větev M – 80 bm – nová horní větev
Větev N – 100 bm – nová ve střední ulici
Větev O – 60 bm – nová ve spodní ulici (bez propojení do sousední lokality)
Větev P – 40 bm – drenážní stoka
Větev R – 30 bm – trativod u lesa.

1C4. Kanalizace splašková
Splašky ze 13 RD budou svedeny na obecní kanalizační stoku ve správě ČEVAK a.s.
a odvádění splašků bude zpoplatněno.
Každý RD bude mít jednu samostatnou kanalizační přípojku. Do ní nebudou sváděny
žádné povrchové nebo podzemní vody. Do vzdálenosti 0,75 m na obě strany od osy
potrubí nebudou žádné stavby ani stromy. Přípojka bude pokud možno v přímém směru,
kolmo na stoku a v jednotném sklonu min. 1%. Nebude napojena na vstupní šachtu
stoky. Bude osazena revizní šachtou min. DN400 nejdále 2 m za hranicí pozemku a
bude vodotěsná.
Stávající nevyhovující kanalizace v severní části území bude nahrazena novým řadem
DN250, s odbočkami ke stávajícím i navrženým RD. Do této trasy kanalizace lze i
přečerpávat splašky z navržené čerpací stanice výtlakem dlouhým 133 m, výškový rozdíl
je 10 m.
Navržené RD budou odkanalizovány samospádem do nové uliční kanalizace DN 250.
V trase bude několik uličních betonových šachet DN1000 s pojízdnými poklopy (Š0 –
Š9). Svedení splašků povede dále do navrženého řadu ukončeného čerpací stanicí pro
tuto lokalitu.
Velikost akumulace splašků je dána množstvím max. 5,2 m3/den, 0,1l/s, se zdržením
až 20 h. Navržena je jímka o objemu 4,8 m3. Jímka bude osazena dvěma robustními
kalovými čerpadly 220 V s výtlakem nad 10 m a průtokem přes 50 l/min. Na trhu je
dostatek různých typů čerpadel, čerpacích jímek i stanic. Před zaústěním výtlaku do
kanalizace ne severu bude na trase navržena tlumící šachta.
Výhledově lze splaškovou kanalizaci přepojit přímo bez čerpání na nové ZTV
v sousedství. Čerpací stanice by následně mohla sloužit pro kropení dešťovou vodou.
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K uložení kanalizace platí zásada, že by měla být uložena níž než vodovod (riziko
průniku fekálií). Z podélného profilu je patrné, že vychází dostatečné krytí - minimální
tloušťka krytí stok a kanalizačních objektů bude 1,50 m pod silniční komunikací. Budou
dodrženy technické požadavky na prostorové uspořádání sítí technického vybavení dle
ČSN 73 6005.
Sklon gravitačních stok je navržen tak, aby nedocházelo k zanášení stok. Předepsané
minimální sklony jsou 1%. Pokud není možno dodržet hodnoty minimálních sklonů, je
nutno prokázat, že bude ve stoce průřezová rychlost posuzovacího průtoku větší než
minimální transportní rychlost zabraňující usazování suspendovaných látek. Ve
výjimečných případech a po projednání a odsouhlasení správcem a provozovatelem
kanalizace v rozsahu jejich kompetencí lze připustit nižší, nelze však připustit sklony
menší než 1,0%.
Max. sklon je dán max. rychlostí vody 5m/s. Max. sklon 8% tomu vyhovuje.
Jsou navrženy tyto větve splaškové kanalizace (viz očíslování šachet):
Větev 0-1, pro RD stávající (rekonstrukce), dl. 76 bm
Větev 2-3, pro RD č.3 a 13 (v zeleném pásu), dl. 52 bm
Větev 3-6, pro RD č. 7,9, 10, 11, 12, dl. 61 bm
Větev 5-8, pro RD č. 1, 2, 4, 5, 6, 8, dl. 73 bm.
Celková délka splaškové kanalizace je 262 bm (bez propojení do sousední lokality).
1C5. Zásobování elektrickou energií
Rozvody kabelů NN - provozní napětí 3 + PEN 380/220 V
Předpokládaný soudobý příkon je max. cca 98 kW (průměr 7,5 kW na 1 RD)
Odběr 13 x rodinný dům, každý s hlavním jističem 3x25 A
Možnost osadit FV panely na střechách (až 10 x 5 kW = 50 kW)
Délka zemních kabelů NN cca 300 m.
Lokalita RD bude napojena kabely AYKY s propojením do stávajícího rozvodu NN v
obci. Kapacita stávající trafostanice je dostačující. Stávající pilíř v ulici ve směru od
hřbitova, který brání rozhledu v křižovatce, bude přeložen cca 3 m dál k plotu a z něho
bude napojen i navržený rozvod.
Kabely NN se uloží do výkopů s pískovým ložem, zakrytí fólií, uložení v chodníku
podél komunikace. U vjezdů na parcely se uloží do plastových chrániček odpovídajícího
průměru. Je nutné dodržet minimální vzdálenosti a ochranná pásma kabelů.
Pilíře pro přípojkové skříně (elektroměrové skříně) budou na hranici pozemku, vždy
pro jeden nebo pro dva RD. Uzemnění skříní se provede páskou Fe – Zn.
Po provedení rozvodů NN oprávněnou firmou se provede zaměření skutečného stavu
uložení kabelů a rozvod bude předán do provozování EG.D.
1C6. Zásobování plynem
Ve stávající zástavbě je přiveden zemní plyn. Středotlaký rozvod vede po pozemku
investora. Na něj lze připojit novou odbočnou větev v nové komunikaci, dimenze D90,
délky cca 135 m. Za napojením na stávající plynový řad bude osazen zemní uzávěr.
Při veškerých zemních pracích v okolí plynovodu je třeba přísně dbát omezení
v ochranném pásmu plynovodu a pokynů a požadavků správce sítě. Stávající přípojky
do domů budou zachovány.
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Vytápění rodinných domů bude řešeno individuálně. Předpokládá se, že asi polovina
RD bude napojena na zemní plyn.
Dalším zdrojem tepla kromě plynových kotlů může být elektřina nebo krb, nebo
krbopec s rozvodem teplého vzduchu, případně rekuperace vzduchu. Teplo lze získávat
i z odpadní vody, zejména rekuperací z vody splaškové.
Bilance potřeby plynu bude vycházet z předpokladu, že se jedná o domy vyhovující
současným požadavků zákona o hospodaření energií.
Potřeba zemního plynu v lokalitě – max. 9,1 kW, tj. 10,56 m3/h.
1C7. Veřejné osvětlení
Nové komunikace v zástavbě se osvětlí uličními stožárovými svítidly napojenými na
obecní rozvod VO. Zdroje světla odpovídající současným požadavkům budou umístěny
na stožárech do výšky 5 m. Navrženo je 10 svítidel.
Připojení se provede kabelem CYKY 4x10 uloženým do výkopu (lze uložit do
společného výkopu s kabely NN a případně i telefonu, při dodržení normové vzdálenosti
dle ČSN 736005), prodloužením rozvodu V.O. v obci.
Provozní napětí 3 + PEN 380/220 V. Předpoklad rozestup svítidel cca 30 - 50 m. Po
provedení rozvodů VO oprávněnou firmou se provede zaměření skutečného stavu
uložení kabelů a rozvod bude předán do provozování obecnímu úřadu.
1C8. Telekomunikace
V řešeném území se nenachází žádné zařízení ani kabely telekomunikací. Při
návrhu zemních prací je nutno respektovat pokyny správce veřejné sítě telekomunikací.
Případné připojení na rozvody bude projednáno se správcem sítě (pevný telefon,
internet, signalizace, zabezpečení, kabelová televize apod.). Předpokládá se položení
kabelu v chodníku nebo v zeleném pruhu (je na rozhodnutí investora ZTV).
Na hranici řešeného území u božích muk je rezerva metalického kabelu PPFLE 20 XN
0,6. Tuto rezervu lze dotáhnout do nového rozvaděče a z něj lze rozvést kabel PPFLE 3
XN 0,6 chodníkem ke každé parcele (s rezervou v rozvaděčích NN), pokud se investor
rozhodne realizovat připojení.
1d) podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do
staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických
podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany
krajinného rázu

Pro všechny navržené RD jsou stanoveny tyto podmínky:
A. Projekt pro ohlášení stavby RD musí akceptovat možnosti napojení na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu dle RP.
B. Objekt RD lze umístit na pozemku jen v prostoru vymezeném dle hlavního
výkresu, max. zastavěná plocha RD včetně vedlejších staveb a krytých teras může
být do max. zastavitelnosti pozemku nadzemními objekty 25%.
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C. Mimo tento prostor lze umístit v zahradě pouze stavby oplocení, terénní úpravy
a zídky do v. 1 m nad terénem, zpevněné cesty, dřevěné pergoly či boudy do
výšky 3,0 m, současně při max. zastavitelnosti celého pozemku i zpevněnými
nepropustnými či polopropustnými plochami a rodinnými domy do 35%.
D. Na jednom pozemku je přípustný pouze jeden RD izolovaný, s 1 až 2 byty,
s možností podsklepení a obytného podkroví. Vedlejší stavby (garáže, skleníky,
kryté bazény, dílny, besídky) mohou být volně stojící, ale jen ve vymezeném
prostoru pro RD a do výšky max. 5 m do hřebene nebo atiky. U parcel č. 11 a 12
mohou vedlejší stavby přiléhat až k sobě na hranici těchto parcel.
E. Rodinné domy budou mít sedlové střechy, možné jsou i střechy s polovalbou či
valbou, ale délka hlavního hřebene musí nýt min. 5 m. Směr hlavního hřebene JV –
SZ (přípustný odklon od západního směru 15 – 45°), sklon střech 30 – 43°,
možnost umístění slunečních panelů na střechu. Výška hlavního hřebene od
průměrného upraveného terénu v rozích domu max. 9,5 m, hlavní domovní římsy
do 5,5 m. Půdorys hlavní budovy bude obdélníkový. Na fasádách nebudou
převládat ostré, syté, tmavé barvy.
F. Na pozemku pro RD smí být umístěny pouze stavby pro rodinné bydlení a
související stavby, vyloučeny jsou prostory pro podnikání nad 50 m2 užitné
plochy a pro podnikání obtěžující např. hlukem, prachem, častou dopravou,
návštěvností cizích osob apod.
G. Vyznačené směry výhledů (šipkami) nebudou zastavěny stavbami vyššími než
4,5 m od upraveného terénu – platí i pro sousední stavebníky.
H. Na pozemku ve vymezeném prostoru pro RD smí být umístěna i vodní nádrž či
vodní biotop, pouze však do půdorysné plochy vodní hladiny 100 m2 a objemu
vody do 150 m3.
I. Vjezd a vstup na pozemek bude v místě vymezeném ve výkrese, s odchylkou
posunu ve směru oplocení do 5,0 m. Za vjezdem je nutno ponechat volnou plochu
pro odstavení 1 osobního vozidla, pro druhé a případně i další vozidlo bude
možnost odstavení mimo tuto plochu (všechny potřeby odstavení a parkování
vozidel obyvatel je nutno řešit na vlastním pozemku). Poblíž vjezdové brány bude
pilíř měření elektro, příp. plynu. Oplocení do ulice bude výšky max. 150 cm. Mezi
pozemky lze situovat plot dle dohody sousedů.
J. Současný pozemek (louka) p.č. 35 lze využít i jako soukromou oplocenou
zahradu nebo hřiště, oplocení smí být min. 5,0 m od kraje lesa a obecní cesty do
výšky 2,0 m. Připouští se úpravy plochy jako v bodě C, nepřipouští se stavby pro
bydlení.
1e) podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu
Rodinné domy musí být napojeny na veřejné řady, přes místo měření spotřeb a revize:
- elektro NN
- vodovod
- kanalizace splašková
- středotlaký plyn volitelně.
Podmínky připojení jednotlivých domů stanoví správci sítí.
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1f) podmínky pro změnu využití území
Vydáním tohoto RP se odsouhlasuje změna využití:
- ploch zemědělských na plochy pro bydlení, pro komunikace a veřejnou a
soukromou zeleň.
1g) podmínky pro změnu vlivu užívání stavby na území
Stavby RD a jejich užívání nebudou mít podstatný vliv na území. Jedná se o rozšíření
stávající obytné zástavby v obci Hosín.

1h) podmínky pro vymezená ochranná pásma
Do řešeného území zasahuje několik ochranných pásem:
- Ochranné pásmo hřbitova
- Ochranné pásmo vzletového prostoru letiště Hosín
- Pásmo 50 m od kraje lesa
- Hranice pravděpodobné archeologické lokality II. kategorie.
Podmínky těchto OP jsou návrhem respektovány. Žádný z rodinných domů nebude
omezen v realizaci ani užívání. 4 domky jsou navrženy v pásmu do 50 m od kraje lesa,
ale mimo sníženou hranici 25 m od kraje lesa. Oplocení se nikde nepřibližuje méně než
5 m od kraje lesa. Ochranné pásmo hřbitova je již územním plánem redukováno.
Do pravděpodobné archeologické lokality zasahuje severní část řešeného území. Zde
může dojít k ojedinělým nálezům při stavbě propojovací komunikace a sítí. Zemní páce
většího rozsahu je doporučeno předem ohlásit archeologickému pracovišti.
1i) stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Stavba bude probíhat ve 3 etapách:
a) ZTV včetně komunikací
b) vlastní objekty rodinných domů a souvisejících staveb
c) úpravy zahrad, oplocení a veřejné zeleně.
Podmiňujícími předpoklady pro výstavbu domů v uvedeném prostoru jsou:
- možnost napojení na obslužné komunikace
- přívod vedení NN včetně pilířů v oplocení
- rozvody vodovodu včetně vodoměrných šachet
- napojení splaškové a dešťové kanalizace.
Zahájení výstavby se předpokládá cca r. 2023-2024, ukončení do 10 let.

1j) podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území
Pro ochranu charakteru území jsou stanoveny podmínky pro stavby v řešeném území,
viz kap.1d. Činnosti prováděné těžkou mechanizací budou pouze v pracovní dny, od 7
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do 17 hodin. Fasády rodinných domů stávajících budou min. 4 m od hrany komunikace,
u nových min. 5 m od hrany komunikace.
1k) podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické
stability
Do řešeného území nezasahuje žádný prvek skladebného systému ÚSES ani
integrační prvek. Zachováním stávající zeleně a realizací zahrad bude posílena diverzita
zeleně, tedy fauny i flory. Zadržením, vsakem a recyklací dešťové vody bude posílen
vodní režim v krajině.

1l) podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí, odpady
Stávající prostředí vykazuje pozitivní hodnoty, bez rušivých vlivů a hygienických
ochranných pásem. Území je dobře provětrávané.
Navržená zástavba neovlivní stávající kvalitu životního prostředí v sídle. Při dodržení
obecných zásad výstavby se výstavba neodrazí na zhoršení prostředí okolních obyvatel
ani v podstatné změně krajinného rázu nebo mikroklimatu.
Hluk z venkovního prostředí nebude přesahovat limity hlučnosti stanovené pro vnitřní
prostředí budov. Tam, kde bude navrženo u RD tepelné čerpadlo vzduch-voda, bude
doloženo hlukovou studií, že nadměrný hluk nepřesáhne hranice pozemku.
Základní význam mají výsadby zeleně. Stávající vzrostlá zeleň nebude kácena, nová
výsadba se uvažuje v navržených plochách zahrad a v pásu okolo celého areálu (nízké,
střední i vysoké patro), zejména u ploch dětského hřiště. Tato hustší zeleň odcloní
stavby od případného nahodilého prachu, hluku, postřiků, eroze, větru apod.
Požární ochrana nepředpokládá zvláštní požadavky, při dodržení výšky a odstupů
objektů a několika únikových cest. K hasebním pracím budou využity hydranty osazené
na vodovodním řadu.
Komunální odpady zbylé po separaci a recyklaci budou sbírány do sběrných nádob
120 l u každého RD a odvoz bude zajištěn obcí smlouvou se specializovanou firmou,
v souladu se zákonem o odpadech.
Odpad biologický rostlinného původu, kompostovatelný bude ukládán na místní
kompostéry spolu se zbytky ze zahrady.
Separovaný odpad bude sbírán do zvláštních pytlů a předáván k recyklaci (sklo, kovy,
plasty). Nebezpečný a rozměrný odpad bude odvážen individuálně na sběrný dvůr.
Posouzení radonového indexu základových půd bude zpracováno individuálně pro
každý dům. Individuální posouzení radonového indexu se provede po upřesnění jeho
umístění.
Z hlediska hydrogeologického se jedná o lokalitu poměrně jednoduchou,
nepředpokládá se složitost základových podmínek. Základy budou navrhovány dle
konkrétních podmínek staveniště a posouzením odkryté základové spáry statikem.
Nejedná se o záplavové území.
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1m) podmínky pro ochranu veřejného zdraví
Dodržením podmínek pro zdravé životní prostředí budou vytvořeny i podmínky pro
ochranu veřejného zdraví. Nepředpokládá se zhoršení prostředí nad obvyklou míru.
Každá stavba RD bude mít stanovený stavební dozor.
1n) technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační plán
nahrazuje územní rozhodnutí
Budou dodrženy platné bezpečnostní a požární předpisy. U inženýrských vedení
budou provedeny revize a tlakové zkoušky. V komunikaci budou osazeny uliční
hydranty.
Pro vlastní rodinné domy budou navrženy podmínky PO projektantem stavby. Jedná
se o běžný, jednoduchý typ výstavby.
1o) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, že
nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, též s uvedením katastrálních území
a parcelních čísel pozemků dotčených vymezením
V řešeném území je vymezena jedna veřejně prospěšná stavba:
- propojující sběrná místní komunikace včetně sítí, koridor šířky 8,00 m.
Tento koridor je délky cca 156 m a vede po pozemku p.č. 38/1 v k.ú. Hosín.
Tato VPS je převzata z platného ÚPO Hosín.
1p) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno,
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů
podle § 8 katastrálního zákona
Tyto stavby ani prostranství nejsou navrženy.
1q) výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje:
-

Územní rozhodnutí na umístění stavby „ZTV Pod zahrádkami“
Územní rozhodnutí/souhlasy na umístění „13 izolovaných RD“
Územní souhlas na terénní a sadové úpravy při jižní a západní straně staveniště.

Počet listů návrhu regulačního plánu:12 (strana 4 – 15)
Výkresy návrhu grafické části:
1a) hlavní výkres 1:500
1b) stavby veřejné infrastruktury 1:500
2) výkres veřejně prospěšných staveb 1:1000.
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Odůvodnění regulačního plánu
Textová část odůvodnění

2a) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu
Regulační plán je pořízen na základě žádosti vlastníků pozemků. Návrh byl vpracován
dle Zadání RP Hosín – Pod zahrádkami, schváleného jako součást návrhu Změny č.3
ÚPO Hosín.
Projektantem RP je Ing. arch. Stanislav Kovář, autorizovaný architekt ČKA 00121.
Oprávněnou osobou pořizovatele je Ing. Ludmila Borovková.
Společné jednání o návrhu se konalo……………….(bude doplněno po projednání)
Veřejné projednání návrhu se konalo………………..
Zastupitelstvo vydalo návrh regulačního plánu dne……….
2b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních
vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu s územním plánem
Obec Hosín se nachází asi 10 km severně od krajského města České Budějovice
a 4 km východně od Hluboké nad Vltavou ve výšce necelých 500 metrů nad mořem. Věž
kostela sv. Petra a Pavla je viditelná zdaleka z východní, jižní i západní strany, tedy i
z našeho staveniště. Za dobré viditelnosti lze spatřit celé panorama hor od těch
Novohradských přes Blanský les až po západní předhůří Šumavy.
Samotný Hosín obývá cca 625 obyvatel ve 230 převážně rodinných domcích. Většina
obyvatel dojíždí do zaměstnání do Č. Budějovic, se kterými má dobré autobusové
i vlakové spojení. Obec má tedy dobré předpoklady pro růst obyvatel.
Katastrální výměra:

3097 ha

Počet obyvatel:

911 (Hosín - 625, Dobřejovice - 286).

Z hlediska širších vztahů řešené území navazuje na podobné lokality rodinných domů
na severu, na východě i na západě. Obslužnými ulicemi je propojena a zokruhována i
technická infrastruktura. Od jihu přiléhá tato lokalita k lesnímu porostu, který pokrývá
stráně nad nivou Vltavy. Cesty vedou tímto lesem i k železniční zastávce.
Návrh regulačního plánu je plně v souladu s návrhem územního plánu Hosín (změna
č. 3, úplné znění po vydání změn č. 1 až 8).
2c) údaje o splnění zadání regulačního plánu
Zadání RP bylo výchozím podkladem pro návrh RP a bylo splněno.
Byly převzaty a podrobněji dopracovány a doplněny podmínky pro řešení rodinných
domů a dořešeny stavby dopravní a technické infrastruktury.

17
Návrh vychází z podmínek současného stavu území, ze závěrů pracovních průzkumů
a rozborů a z technických možností a předpisů. Bylo reagováno na požadavky vlastníků
pozemků. K návrhu vznesla své požadavky i Obec Hosín, návrh byl proto následně dle
možností upraven či doplněn (viz kap. 2d).
2d) zdůvodnění navržené koncepce řešení
Regulační plán stanovuje podmínky výstavby v řešeném území dle platné územněplánovací dokumentace.
Realizace přinese nové možnosti pro bydlení obyvatel obce. Uvažuje se s nárůstem
až 52 nových obyvatel obce. Součástí řešení je i doprovodná veřejná zeleň a dětské
hřiště. Stávající vzrostlá zeleň podél obecní cesty je zachována jako veřejně přístupná
zeleň. Podél stávajících rodinných domů na severu je navržen zelený pás v maximálně
možné šíři 4,0 m. Tento pás bude po dokončení realizace osázen zelení.
Celé území je obslouženo jednou středovou větví místní komunikace šířky 8,0 m.
V severní části je navržena propojující komunikace, částečně jednosměrná, která
zajišťuje přístupnost celé oblasti a bezpečný průjezd obslužných vozidel. V budoucnu lze
celou lokalitu propojit i s okolními lokalitami.
Domy jsou orientovány ve směru cca 25 – 30° k jihozápadu, tedy tak, aby sluneční
zisky byly co největší. Současně je dbáno na to, aby ze všech domů byl umožněn krásný
výhled do krajiny (směr Kleť, Běta).
Obytný soubor je doplněn dvěma plochami veřejné rekreační zeleně – severní o
výměře 245 m2 a jižní o výměře 655 m2 (celkem 900 m2, tedy 5% lokality). Je tak
možné zvolit k posezení dle ročního či denního období, dle počasí a chuti jednu z těchto
ploch. Plochy jsou volně přístupné, doplněné lavičkami a veřejným osvětlením.
Odvodnění srážkových vod je navrženo maximálně ohleduplně ke krajině tak, že vodní
poměry zůstanou v podstatě zachovány a mikroklima se v podstatě nezmění. K tomu
slouží prvky retence, vsakování a recyklace, využívání obnovitelných zdrojů energie a
velký podíl zeleně.
Odvedení splašků z rodinných domů je řešeno splaškovou kanalizací s čerpáním do
stávající stoky, tím je zajištěna maximální nezávislost na okolních objektech. V
budoucnu však lze přepojit tuto kanalizaci na novou kanalizační stoku v sousední
rozvojové lokalitě. Návrh byl koordinován s řešením územní studie Pod hřištěm.
Dne 18.1.2022 zaslala Obec Hosín své požadavky a připomínky k návrhu RP
v rozpracovanosti, s tím, že po vypořádání připomínek a požadavků Obce (vysvětlení,
zohlednění, zapracování), bude možné dokumentaci připravit a vydat k rozeslání všem
zúčastněným a dotčeným ve společném jednání. Tyto náměty a připomínky byly do
návrhu zapracovány takto:
1)
Koordinace se sousedním záměrem ZTV Pod hřištěm. V předaném návrhu
není řešeno vstřícné napojení „dolní“ komunikace.
Řešení: dopravní řešení bylo zkoordinováno a oba návrhy na sebe navazují.
2)
„Dolní“ komunikace musí být kompletně provedena až k hranici napojení na
ZTV Pod Hřištěm. Zpevněné pojízdné chodníky, zaslepené komunikace a obratiště
nejsou přípustné!
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Řešení: komunikace jsou vstřícně napojeny, ale do doby realizace sousedního záměru
může fungovat i bez propojení.
3)
Napojení „horní“ komunikace nesplňuje rozhledové trojúhelníky směrem ke
kostelu, kde zasahuje na sousední pozemek p.č. 48. Upravit napojení tak, aby rozhledy
byly splněny, příp. v tomto úseku jednosměrný provoz (na odborném zvážení projektanta
dopravy).
Řešení: část horní komunikace je navržena jako jednosměrná a trojúhelníky proto
vyhoví.
4)
Veškerá technická infrastruktura v ploše zeleně ZV1 (mezi komunikací a stáv.
domy) musí být přeložena do budoucí nové komunikace/chodníku Větev A (B). V ploše
pro zeleň pouze přípojky pro stávající RD.
Řešení: hlavní řad kanalizace bude rekonstruován, včetně úprav přípojek kanalizace.
Trasy hlavních řadů vodovodu a plynovodu budou s ohledem na vhodnost stávajícího
umístění ponechány, jde o souběh infrastruktury s ohledem na místní poměry a
podmínky. Vodovodní řad a přípojky budou rekonstruovány až k domovním vodoměrům.
5)
Plochu zeleně ZV1 pod stávajícími RD definovat bez určení veřejné/soukromé.
Cílem je prodej těchto pozemků majitelům stávajících RD k užívání a údržbě jako
kompenzace za blízkost komunikace.
Řešení: v RP je nutno rozlišit plochy s rozdílným způsobem využití. Veřejná prostranství
je nutné vymezit samostatně. Využití je zde navrženo dle platného územního plánu a
schváleného zadání RP. Případné budoucí využití si bude moci řešit obec po předání
této plochy.
6)
Rezerva pro kabel VN v chodníku Větve A.
Řešení: tuto rezervu lze navrhnout v jiné trase po komunikacích obce, do této plochy se
nevejde (VN vyžaduje ochranná pásma a není zanesena v platné ÚPD).
7)
Odstupový pruh komunikace A zasahuje na sousední pozemek p.č.41. Upravit
napojení tak, aby tímto nebyl sousední pozemek dotčen.
Řešení: Napojení bylo upraveno posunem osy komunikace.
8)
Řešení křižovatky (východní) – spád v místě napojení na hlavní komunikaci
8,33% - je v souladu s normou. Napojit s přechodem menším spádem.
Řešení: Podélný spád byl upraven, viz podélný řez.
9)
Přemístěný el. pilíř (u východního připojení), zasahuje do rozhledového
trojúhelníku. Nutné upravit (umístění pilíře).
Řešení: Pilíř byl posunut tak, aby nestál v rozhledovém trojúhelníku ani v komunikaci.
10)
Vzhledem k limitním rozměrům napojení musí být veškeré rozhledové poměry
vyřešeny a součástí RP, nelze jejich řešení převádět do dalších stupňů projektových
dokumentací.
Řešení: rozhledové poměry jsou nově vyřešeny ve všech 4 křižovatkách.
11)
Komunikace A – viz příčný řez, takto blízká hrana komunikace pod stávajícími
RD není akceptovatelná. Posun celé komunikace níže směrem od stávajících RD, s
opěrnou zdí chodníku na hranici stávajícího pozemku 38/2. Doplnit další řez s vazbou na
stávající RD.
Řešení: hrana (obrubník) komunikace je posunut na vzdálenost 4,0 m od obvodové zdi
domů. Přitom při měření odstupových vzdáleností se vychází z § 25 vyhlášky
č.501/2006, která říká (7), že vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných
místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace.
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Toto se nemusí neuplatnit u budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací
dokumentace. Požadavkům je tedy vyhověno.
12)
Prověřit ve variantách řešení komunikace A se zpomalovacími zúženími
komunikace tak, aby byl zvýšen odstup od stávajících RD.
Řešení: varianty byly prověřeny a s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu (hluk)
nebyla v této větvi MK navržena zúžení. Tím zde není vyloučeno zastavení nebo stání
vozidel, pokud to bude účelné. Zklidnění bylo dosaženo stanovením některých větví jako
jednosměrných.
13)
Požadavek obce jsou parkovací stání ve veřejném prostoru min. 0,5 stání/RD,
13 RD = 7 stání.
Řešení: je navrženo celkem 7 parkovacích stání, z toho 1 s větší šířkou.
14)
Součástí RP jsou i pozemky majitelů Brašnička, Litvanová – RP mění tyto
plochy z „bydlení“ na „zeleň“, tedy výrazné snížení hodnoty pozemku, zásah do
majetkových práv. Požadujeme jednání s majiteli před vydáním RP ke společnému
jednání.
Řešení: Majitelé pozemku byli pozváni na pracovní jednání, pan Brašnička vzkázal, že
on ani jeho bratr se pravděpodobně na toto jednání nedostaví. Je proto předpoklad, že
s řešením souhlasí, protože celý pozemek je v pásmu kolem PUPFL do 25 m, kde
umístění objektu pro bydlení podmiňuje zákon o ochraně lesa (pokud si majitel nevyřídí
výjimku). Paní Litvanová, která vlastní 7/8 tohoto pozemku, s řešením na schůzce
souhlasila (doloženo zápisem).
15)
Větev B – nesouhlasíme s tím, že bude „vjezd pouze s povolením OU“.
Řešení: větev nově C bude v dolní části průjezdná jednosměrně, s návrhem napojení na
sousední ZTV. Do té doby bude výjezd na stávající polní cestu z důvodu bezpečnosti
omezen.
16)
Dešťová kanalizace – z veřejných komunikací v textu zřejmě chybně zmíněna
retenční nádrž, vše je nutné řešit zasakováním, jak je dále správně popisováno.
Zasakovací stoka vede do cesty – „do příkopu kolem stávající obecní cesty“ – žádný tam
není.
Řešení: Zasakovací stoku je vhodné doplnit retencí z důvodu regulace odtoku při
mimořádných srážkách. V budoucnu je počítáno s napojením srážkové vody do dešťové
kanalizace sousední lokality. K retenci bude v budoucnu možné využít i čerpací jímku na
splaškové vody.
17)
Splašková kanalizace – primárně a funkčně řešit napojením na sousední ZTV
Pod hřištěm, koordinovat napojení a kapacity s tímto projektem. Řešení pomocí čerpací
stanice pouze jako variantní (dočasné) pro případ rychlejší výstavby.
Řešení: akceptováno, až to bude možné, tak bude napojeno na sousední lokalitu.
18)
Zásobování elektrickou energií – uvádí se soudobý příkon 50 kW – v případě
tepelných čerpadel bude výrazně vyšší.
Řešení: výpočet vycházel z předpokladu napojení části domů na zemní plyn. S ohledem
na vývoj cen plynu v letošním roce je opraveno na plánovaný příkon lokality 98 kW.
19)
Telekomunikace - zvážit doplnění optického kabelu pro připojení internetu.
Řešení: s rezervou pro kabel je počítáno v prostoru chodníku dle podkladů
provozovatele.
20)

Výšku domu je nutné vztahovat k původnímu terénu.
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Řešení: opraveno na průměr výšek původního terénu v rozích stavby (dle zaměření
použitého v RP).
21)
Parkovací stání – pro každý byt navrhnout min. 2 parkovací stání.
Řešení: Opraveno v textu, parkování rezidentů bude řešeno na vlastním pozemku RD.
22)
Etapizace – nesouhlasíme s úpravou komunikací až po výstavbě – pokud ano,
tak obec převezme komunikaci až po kompletním ukončení výstavby.
Řešení: akceptováno, souhlas s převzetím komunikace obcí po jejím dokončení –
opraveno v textu.
23)
Hluk – v případě instalace tepelného čerpadla s ventilátorem striktně předepsat
povinnost předložení hlukové studie před výstavbou.
Řešení: doplněno v textu, instalované technologie pro RD budou odpovídat současně
platným požadavkům.

24)

Součástí RP je Územní rozhodnutí pro ZTV - podrobnost a úplnost RP musí být
tomu odpovídající.
Řešení: podrobnost je daná Vyhláškou č. 500/2006 o ÚPD, příloha č.11, která je
splněna.
25)
Jestliže RP nahrazuje ÚR, požadujeme Plánovací smlouvu (smlouvu o
spolupráci). V této smlouvě budou řešeny vzájemné závazky investora a Obce. Jedná
se zejména o příspěvek investora pro občanskou vybavenost (z každé parcely „pro
prodej“ á 150 tis. Kč), vybudování stavebních a inženýrských objektů v souladu s
požadavky Obce, převedení veřejných objektů do majetku a správy Obce, podpora
výstavby Obcí apod. Záměr je nutné vnímat v kontextu celkového rozvoje obce vč.
skokového navyšování počtu obyvatel v důsledku spuštění několika záměrů najednou.
Stejný přístup je Obcí uplatňován na všech záměrech.
Řešení: Návrh Plánovací smlouvy předloží Obci investor – žadatel o RP. Smlouva musí
být uzavřena spravedlivě, nikoliv v tísni, pod tlakem, rovnoprávně, s vyrovnaným
odhadem přínosů a ztrát pro obě strany. V plánovací smlouvě je třeba zohlednit tyto
přínosy realizace ZTV pro obec:
a) převedení cca 600 m2 plochy zeleně ZV1, navazující na stávající zástavbu, do
vlastnictví obce, která dle svého vyjádření plánuje následný odprodej vlastníkům
stávající zástavby.
b) vybudování a převedení komunikace A v délce cca 150 m schválené jako veřejně
prospěšná stavba v zájmu obce, předpoklad finanční spoluúčasti obce cca 1/2 nákladů
(zpřístupnění navržené zeleně v celé délce).
c) vybudování staveb veřejné technické infrastruktury, ze kterých budou profitovat
stávající obyvatelé RD přímo navazujících na tuto lokalitu, tj. rekonstrukce stávajících
inž. sítí v severní části pozemku, včetně napojení na plyn, vodovod, kanalizaci
splaškovou i dešťovou, rozvody elektro a případně i optický kabel (v délce cca 150 m).
Rekonstrukce přípojek vody a kanalizace (případně i dalších, budou-li třeba) je v zájmu
obce a obec by ji stejně musela v dohledné době provést zcela na vlastní náklady.
Předpoklad finanční spoluúčast obce ve výši 50 % nákladů.
d) prostory zeleně pro volný čas včetně hřiště (příjemný volnočasový prostor u lesa).
Jedná se o splnění požadavku obce dle ÚP na vymezení min. 20% celkové rozlohy
lokality pro zeleň, tedy 0,35 ha pozemků. Z obecné vyhlášky o využití území tato
povinnost investorovi nevyplývá (lokalita je menší než 2 ha).
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e) vytvoření potřebných podmínek pro výstavbu 13 RD v obci, tedy přivedení cca 50
nových trvale bydlících obyvatel do obce (daňová výtěžnost) – od financování RP,
projektové přípravy až po zajištění realizace kompletní ZTV.
26)
Veřejný prostor (zeleň ZV4) u lesa - není úplně ideální u lesa v zadní části
parcel. Není na očích a může být problémový a rušící pro obyvatele RD. Lépe asi tento
prostor zarovnat pouze pro obsluhu vsakovací nádrže a zbytek přičlenit k RD. Ani
průchod mezi parc. 10 a 11 není nezbytný a lépe přičlenit k RD. VP se pokusit navrhnout
na vhodnějším místě, u parc. 3 (naproti budoucí škole). Dále podél komunikací ve
vnitřním prostoru, podél komunikace navrhované v ZTV Pod hřištěm směrem k lesu (v
koordinaci s tímto záměrem). Vzhledem k blízkosti hřišť jak pro malé tak pro velké, i s
ohledem na náklady Obce vynakládané na údržbu VP, nevidíme opodstatnění pro
nadbytek VP v tomto záměru.
Řešení: rozsah zeleně je dán požadavky schváleného zadání. Je vhodnější mít větší
plochu na jednom místě než na více rozmanitých místech, z hledisek jejich využívání i
údržby. Z hlediska rušení je vhodnější umístit hřiště u lesa, než mezi rodinné domy.
Prostor v pásmu kolem lesa se nehodí k využití pro intenzívní zástavbu ani pro užitkovou
zahradu. Od RD bude travnaté hřiště odděleno izolačním pásem veřejné zeleně.
Z hlediska bezpečnosti a ochrany před najížděním aut je také lepší umístit zeleň s
dětským hřištěm v klidové části, než u komunikace s provozem aut. S ohledem na
možnosti v okolí je navrženo pouze malé hřiště pro malé děti, a to tak, aby nedošlo
k nadměrné ztrátě plnohodnotných stavebních pozemků. U kapličky bude realizována
pouze odpočinková plocha s hezkým výhledem do krajiny. Doprovodná stávající zeleň
podél cesty bude zachována.
2e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa
Do pozemků určených pro plnění funkcí lesa řešené území nezasahuje.
Čtyři domy jsou navrženy v odstupu od lesa min. 25 m, toto nebude mít vliv na lesní
hospodaření. Oplocení je navrženo min. 5 m od kraje lesa. Ostatní jsou dále než 50 m.
Plochy určené pro zábor zemědělského půdního fondu jsou odsouhlaseny k vynětí
v ÚPO Hosín. Celkem je navrženo k záboru či ke změně kultury 1,55 ha pozemku (orná,
BPEJ 52911, ve II. třídě ochrany).
Navrženy jsou:
- plochy zahrad (nevyjímá se ze ZPF)
- ostatní plochy komunikací – 2567 m2 (0,26 ha)
- plochy zastavěné pro bydlení v RD – 2600 m2 (0,26 ha)
- plochy veřejné zeleně - 0,35 ha (viz výkres).
Celkem bude zastavěno 0,52 ha ploch, tj. 1/3 stávající zemědělské půdy. Sejmutá
ornice bude využita k rekultivaci a navýšení vrstvy zeminy na plochách navržených
zahrad v této lokalitě. Ornice nebude odvážena, bude uskladněna po dobu stavby
předepsaným způsobem.
Odůvodnění záboru – jedná se o lokalitu již mnoho let schválenou k zastavění dle
vydaného územního plánu obce. Je to klín mezi lesem a stávající zástavbou rodinných
domů, infrastruktura je k dispozici v místě. V severní části vedou dokonce již některé sítě
po pozemcích. Půda není zemědělsky intenzívně využívána, je zde travní porost a
náletové dřeviny, při okrajích i zapojená doprovodná zeleň.
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2f) zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán
nahrazuje územní rozhodnutí
Jedná se o 13 klasicky řešených rodinných domů. Odstupové vzdálenosti objektů od
oplocení i mezi domy navzájem jsou dostatečné:
-

min. vzdálenost od oplocení 5,0 m
min. vzdálenost mezi dvěma domy – oken obytných místností 10,0 m
min. vzdálenost od kraje lesa 25 m.

Na vodovodním řadu budou osazeny dva hydranty pro hasební práce.

2g) Vlastnické vztahy a veřejný zájem
Všechny řešené pozemky jsou soukromým vlastnictvím – viz výkres vlastnických
vztahů.
Dotčeny mohou být i komunikace obce Hosín – v místech navržených napojení.
Pruh zemědělské půdy kolem okraje lesa ve vlastnictví Farnosti Hosín je navržen ke
změně využití na veřejnou zeleň (nelze zde zemědělsky hospodařit).

Počet listů odůvodnění regulačního plánu: 7 (strany 16 – 22)
Přílohy - vzorové příčné řezy, podélné řezy komunikací, řez kanalizací, vzorové
objemové řešení objektů, LV dle KN, fotodokumentace.

Výkresy odůvodnění RP:
3) koordinační výkres
4) výkres širších vztahů
5) výkres záborů půdního fondu
6) vlastnické vztahy
7) podélné a příčné řezy

1:500
1:2000
1:1000
1:1000
1:500, 1:100.

23

Příčné řezy ulicí:
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Podélný řez kanalizací:

Vzorové řešení objektů RD:
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List vlastnictví dle KN:
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Fotodokumentace současného stavu území:

