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vytypované plochy. #ást zastavitelných ploch je navržena k navrácení do zem d lského p$dního fondu, "ást 
do územních rezerv. 

C.1.1. Urbanistická koncepce obce Chocn jovice 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n a je dopln!n následujícím textem: 

V rámci „Zm ny ". 1 ÚPCh“ jsou zastavitelné plochy PZ02, PZ04, PZ05 a PZ06 plošn  redukovány. #ást 
redukovaných ploch je p!evedena do územních rezerv UR01 a UR02. 

C.1.2. Urbanistická koncepce místní !ásti Drahotice 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n a je dopln!n následujícím textem: 

V rámci „Zm ny ". 1 ÚPCh“ jsou p!estavbová plocha PP01 a zastavitelné plochy PZ19 a PZ20 plošn  
redukovány a dopravn  p!e!ešeny v ucelené ploše zm ny Z08. Nov  je do zastavitelných ploch navržen 
pozemek p.p.".170 k.ú. Drahotice, který se nachází v zastav ném území. 

C.1.3. Urbanistická koncepce místní !ásti Sovenice 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

C.1.4. Urbanistická koncepce místní !ásti Rostkov 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

C.1.5. Urbanistická koncepce místní !ásti Ou! 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n a je dopln!n následujícím textem: 

V rámci „Zm ny ". 1 ÚPCh“ jsou zastavitelné plochy PZ28 a PZ32 plošn  redukovány. Zastavitelná plocha 
PZ 28 je dopravn  p!e!ešena v ploše zm ny Z08. Zastavitelná plocha PZ29 je !ešena v ploše zm ny Z14. 
Nejrozsáhlejší zm ny v dopravním !ešení a "áste"n  i funk"ním využití ploch doznaly p!estavbová plocha 
PP02 a zastavitelná plocha PZ27. Ty jsou nov  !ešeny v rámci zm ny Z16 a Z17. Nov  jsou do 
zastavitelných ploch navrženy drobné plochy zm n Z18 a Z20. Plocha Z20 je ur"ena výlu"n  pro 
vybudování rozhledny, v"etn  jejích doprovodných funkcí. 

C.1.6. Urbanistická koncepce lokalit Bu"ínsko I. a Bu"ínsko III. 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

C.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch p"estavby 
p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

P!ehled navrhovaných zastavitelných ploch a ploch p!estavby je patrný z výkresové dokumentace. 
Charakteristiky ploch (pozemk$) jsou dány jejich za!azením do ploch s rozdílným zp$sobem využití, které 
jsou definovány v kapitole F a vymezeny na hlavním výkrese a koordina"ním výkrese.  

P!estavbová plocha PP01 (v rámci „Zm ny ". 1 ÚPCh“ !ešena pod ucelenou plochou zm ny Z08) se nachází 
"áste"n  mimo zastav né území, p!estavbová plocha PP02 (v rámci „Zm ny ". 1 ÚPCh“ "áste"n  nov  
!ešena pod plochou zm ny Z17) je celá v zastav ném území. 

Zastavitelné plochy PZ09, PZ17a PZ31 se nacházejí v celém rozsahu v zastav ném území. V rámci „Zm ny 
". 1 ÚPCh“ je zastavitelná plocha PZ 32 vy!azena a nahrazena plochou zm ny Z 13. 

Zastavitelné plochy PZ03, PZ13, PZ23 a PZ25 se nacházejí "áste"n  v zastav ném území a "áste"n  mimo 
zastav né území. V rámci „Zm ny ". 1 ÚPCh“ je zastavitelná plocha PZ19 !ešena jako sou"ást plochy 
zm ny Z08. V rámci „Zm ny ". 1 ÚPCh“ je zastavitelná plocha PZ30 z "ásti !ešena jako sou"ást plochy 
zm ny Z13.  

Zastavitelné plochy PZ01, PZ07, PZ08, PZ11, PZ12, PZ14, PZ15, PZ16, PZ18, PZ21, PZ22, PZ24, PZ26, 
PZ33, PZ34, PZ35 a PZ36 se nacházejí v celém rozsahu mimo zastav né území. V rámci „Zm ny ". 1 
ÚPCh“ je zastavitelná plocha PZ02 redukována a !ešena jako zm na Z03 a územní rezerva UR02. V rámci 
„Zm ny ". 1 ÚPCh“ je zastavitelná plocha PZ04 redukována a !ešena jako zm na Z02 a územní rezerva 
UR02. V rámci „Zm ny ". 1 ÚPCh“ je zastavitelná plocha PZ05 z "ásti redukována a !ešena jako zm na 
Z05. V rámci „Zm ny ". 1 ÚPCh“ je zastavitelná plocha PZ06 redukována a !ešena jako zm na Z01 
a územní rezerva UR01. V rámci „Zm ny ". 1 ÚPCh“ je zastavitelná plocha PZ20 redukována a !ešena jako 
sou"ást zm ny Z08. V rámci „Zm ny ". 1 ÚPCh“ je zastavitelná plocha PZ27 !ešena jako sou"ást zm ny 
Z16. V rámci „Zm ny ". 1 ÚPCh“ je zastavitelná plocha PZ28 redukována a !ešena jako zm na Z15. 
V rámci „Zm ny ". 1 ÚPCh“ je zastavitelná plocha PZ29 mírn  rozší!ena a !ešena jako zm na Z14. 

Zastavitelná plocha PZ10 je již realizována a zahrnuta do zastav ného území. 
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C.2.1. P"ehled a charakteristika ploch zastavitelného území  
p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

Zastavitelné plochy a plochy p"estavby dle územního plánu  
ozna"ení funkce plochy      podíl  celkem 
plochy         v ha  v ha  

PP01 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV   0,198   
místní komunikace IV. t!. funk. D1 - DS1D   0,004  0,202 

PP02 plochy rekreace, hromadná rekreace – RH (po redukci)  1,332  1,332 

PZ01 plochy technické infrastruktury – TI    0,344 
místní komunikace IV. t!. funk. D1 - DS1D   0,050 
plochy dopravní infrastruktury – DSV    0,049  0,443  

PZ03 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV   0,236  0,236 

PZ05 bydlení v rodin. domech - venkovské - BV (po redukci)  1,134   
místní komunikace IV. t!. funk. D1 – DS1D (po redukci) 0,197  1,331 

PZ07 plochy skladování zem d lské techniky - VK   0,356   
 místní komunikace IV.t!. funk. D1 - DS1D   0,071  0,427  

PZ08 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV   0,168   
místní komunikace IV. t!. funk. D1 - DS1D   0,026  0,194  

PZ09 plochy ob"anského vybavení, ve!ejná infrastruktura - OV  0,043  0,043 

PZ11 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV   0,388   
místní komunikace IV. t!. funk. D1 - DS1D   0,091  0,479 

PZ12 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV   0,156  0,156 

PZ13 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV   1,624   
místní komunikace IV. t!. funk. D1 - DS1D   0,242  1,866 

PZ14 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV   1,221   
plochy technické infrastruktury – TI    0,012  1,233 

PZ15 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV   0,949 
 místní komunikace IV. t!. funk. D1 - DS1D   0,166  1,115 

PZ16 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV   2,564 
 místní komunikace IV. t!. funk. D1 - DS1D   0,174  2,738 

PZ17 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV   0,075  0,075 

PZ18 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV   0,274  0,274 

PZ21 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV   0,368 
 místní komunikace IV. t!. funk. D1 - DS1D   0,047  0,415 

PZ22 plochy smíšené obytné - venkovské - SV   0,929   
místní komunikace IV. t!. funk. D1 - DS1D   0,059  0,988 

PZ23 plochy smíšené obytné - venkovské - SV   0,307  0,307  

PZ24 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV   0,296  0,296 

PZ25 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV   0,251  0,251 

PZ26 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV   0,186  0,186 

PZ30 bydlení v rodin. domech - venkovské - BV (po redukci)  0,053 
 místní komunikace IV. t!. funk. D1 - DS1D (po redukci) 0,006  0,059 

PZ31 plochy smíšené obytné - venkovské - SV   0,298  0,298  

PZ33 plochy ob"anského vybavení,  
plochy pro t lovýchovu a sport - OS     1,717  1,717 

PZ34 plochy rekreace, hromadná rekreace – RH   0,760  0,760  

PZ35 plochy ob"anského vybavení,  
plochy pro t lovýchovu a sport - OS     0,224  0,224 

PZ36 plochy technické infrastruktury, inženýrské sít  – TI  0,281 

 Plochy vodní a vodohospodá!ské - W    0,283  0,564 
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Plochy zm n navržené v rámci Zm ny !. 1 územního plánu  
ozna"ení funkce plochy      podíl  celkem 
plochy         v ha  v ha  

Z01 plochy smíšené obytné - venkovské SV                0,719 
 místní komunikace IV. t!. funk. D1 - DS1D    0,164  0,883 

Z02 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV    1,315 
 místní komunikace IV. t!. funk. D1 - DS1D    0,244  1,559 

Z03 plochy ob"anského vybavení,  
plochy pro t lovýchovu a sport - OS     0,459  0,459 

Z04 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV    0,128  0,128 

Z05 bydlení v rod. domech - venkovské - BV    0,323 
 místní komunikace IV. t!. funk. D1 - DS1D    0,064  0,387 

Z06 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV    0,246  0,246 

Z08 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV    2,759 
 místní komunikace IV. t!. funk. D1 - DS1D    0,219 
 plochy systému sídelní zelen ,  
 zele% na ve!ejných prostranstvích - ZV    0,015  2,993 

Z09 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV    0,325  0,325 

Z10 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV    0,251  0,251 

Z11 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV    0,137 
 plochy systému sídelní zelen ,        
 zele% soukromá a vyhrazená - ZS    0,058  0,195 

Z12 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV    0,384 
 plochy systému sídelní zelen ,        
 zele% soukromá a vyhrazená - ZS    0,207  0,591 
Z13 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV    0,031   
 plochy smíšené obytné - venkovské SV    0,753  0,784 

Z14 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV    2,506 
 místní komunikace IV. t!. funk. D1 - DS1D    0,444 
 místní komunikace IV.t!., ú"elové komunikace      
 polní a lesní cesty      0,024  2,974 

Z15 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV    1,567  1,567 

Z16 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV    1,481 
 místní komunikace IV. t!. funk. D1 - DS1D    0,304 
 plochy systému sídelní zelen ,        
 zele% soukromá a vyhrazená - ZS    0,212  1,997 

Z17 plochy smíšené obytné - venkovské SV                0,653  0,653 

Z18 bydlení v rodinných domech - venkovské - BV    0,179  0,179 

Z20 plochy ob"anského vybavení,  
plochy pro t lovýchovu a sport - OS     0,147  0,147 

Zastavitelné plochy pro ve"ejn  prosp šné stavby a opat"ení 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

C.3. Celková bilance ploch 
p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

Bilance ploch dle platného územního plánu, které Zm nou ". 1 ÚPCh nejsou dot"eny. 

Údaje v hektarech 

                        Plochy   Dopravní  Ve"ejn    
                       ur!ené k  plochy   prosp šné  

Název sídla   zástavb     stavby 
Chocn jovice    16,107  2,094  1,496  
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Bilance ploch, které jsou !ešeny ve Zm n  ". 1 ÚPCh. 

Údaje v hektarech 

                        Plochy   Dopravní  Ve"ejn    
                       ur!ené k  plochy   prosp šné  

Název sídla   zástavb     stavby 
Chocn jovice    13,901  1,463  0,000   

C.4.  Koncepce ob!anského vybavení 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

C.5.  Koncepce systému sídelní zelen  
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

D. Koncepce ve"ejné infrastruktury, v!etn  podmínek pro její umís#ování 

D.1.  Návrh koncepce technického vybavení 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

D.1.1. Rozvody elektrické energie VN 
p vodní text v"etn! v!ty „Dále lze p#edpokládat i pot#ebu posílení – vým!nu stávajících kabel “ platného 
ÚPCh z stává nezm!n!n a dále je nahrazen a dopln!n následujícím textem: 

Nov  navrhovaný p!ivad " do Drahotic a t!i p!ivad "e pro zásobování Ou"e budou !ešeny pomocí 
venkovního vedení VN. Nov  navrhovaný p!ivad " do Chocn jovic a dva p!ivad "e do Sovenic budou 
!ešeny pomocí podzemního kabelového vedení. Nov  na základ  sou"asných požadavk$ provozovatele #EZ 
Distribuce, a.s. je zakresleno p!ipravované venkovní vedení elektrické energie VN do lokality Podhora. 
Rozmíst ní nov  navrhovaných trafostanic je následující - Drahotice 1 stožárová trafostanice, Ou" 3 
stožárové trafostanice, Chocn jovice 1 kiosková trafostanice, Sovenice 2 kioskové trafostanice a pro lokalitu 
Podhora v"etn  dolní "ásti Chocn jovic 1 stožárová trafostanice. 

Délka nov  navrhovaných tras venkovního vedení VN je 974m. Délka nov  navrhovaných tras kabelového 
vedení VN je 1015m. Celkov  je navrženo 8 nových trafostanic.  

D.1.2. Kanalizace deš#ová 
p vodní text v"etn! v!ty „Srážkové vody jsou svád!ny pomocí deš$ové kanalizace do vhodných poloh 
zalesn!ných a zatravn!ných pozemk , umož%ujících jejich vsak do p dy, nebo svedení terénem do ob"asných 
nebo trvalých vodních tok “ platného ÚPCh z stává nezm!n!n a dále je nahrazen a dopln!n následujícím 
textem: 

Zakreslení deš&ové kanalizace je ve výkrese technické infrastruktury. 

Celková délka navržené zatrubn né deš&ové kanalizace je 2591m.  

D.1.3. Kanalizace splašková 
p vodní text z stává nezm!n!n 

D.1.4. Zásobování pitnou vodou 
p vodní text v"etn! v!ty „Pro lepší využití zastavitelné plochy PZ25 je nutné realizovat p#eložku 
vodovodního #adu“ platného ÚPCh z stává nezm!n!n a dále je nahrazen a dopln!n následujícím textem: 

Délka vodovodního !adu navržená ke zrušení je 62 m, délka nov  navrhované p!eložky vodovodního !adu je 
85 m. 

Zakreslení zásobování území pitnou vodou je ve výkrese technické infrastruktury. 

Celková délka navrženého vodovodu je 5325 m. 

D.1.5. Zásobování plynem 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

D.1.6. Sd lovací sít  a za"ízení 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 
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D.2.  Návrh koncepce dopravy 

D.2.1. Železni!ní doprava 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

D.2.2. Silni!ní doprava 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

D.2.3. Místní a cyklistické komunikace 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

D.2.4. Letecká doprava 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

D.3.  Návrh koncepce nakládání s odpady 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

D.4.  Návrh koncepce "ešení požadavk$ civilní ochrany 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

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$ apod. 

E.1. Koncepce uspo"ádání krajiny 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n a je dopln!n následujícím textem: 

Na území obce Chocn jovice jsou na lesních pozemcích vymezeny lesy ochranné: 

- subkategorie 21A - lesy na mimo!ádn  nep!íznivých stanovištích. 

V rámci !ešení „Zm ny ". 1 ÚPCh“ je krajinná úprava KU01 vy!azena z návrhu. P!ípadné !ešení plochy 
systému sídelní zelen , zelen  na ve!ejných prostranstvích - ZV, která by v této "ásti území m la být 
realizována, bude !ešeno v rámci územní rezervy UR02. 

V rámci plochy zm n Z16 jsou dva lesní pozemky navrženy k p!evedení z kategorie „hospodá!ského lesa“ 
(kód 10) do kategorie „p!ím stské a další lesy se zvýšenou funkcí rekrea"ní“ (kód 32c). V omezujících 
podmínkách pro výstavbu jsou požadavky na výstavbu v 50-ti metrovém ochranném pásmu od hranice 
up!esn ny. 

Pozemky obklopené stávajícími lesními pozemky, pozemky sousedící se stávajícími lesními pozemky 
nevhodné k zem d lskému využití a pozemky v V. t!íd  ochrany ZPF lze zalesnit za podmínky, že se 
nenachází blíže než 50 m od stávající "i územním plánem navržené plochy k zastav ní, "i nadzemního 
liniového vedení sítí technické infrastruktury.  

E.2.  Návrh územního systému ekologické stability 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

E.3.  Protierozní opat"ení 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

E.4. Ochrana území p ed povodní 

p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

E.5. Rekreace 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

E.6.  Vymezení ploch p"ípustných pro dobývání ložisek nerost$ a ploch pro jeho technické zajišt ní 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

E.7. Vymezení ochranných pásem, chrán ných území a stanovení zátopových území 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n a je dopln!n následujícím textem: 

Na základ  podklad$ #EZ Distribuce, a.s. je v n kterých p!ípadech, v závislosti na p!edpokládaném typu 
vodi"e, zakresleno menší ochranné pásmo venkovních rozvod$ elektrické energie VN. 
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Správce vodních tok$ Jizera a Mohelka je v souladu s platnými právními p!edpisy oprávn n užívat pozemky 
sousedící s vodním tokem, a to v "ásti sousedící s vodním tokem v ší!ce 8 m od b!ehové "áry.  

Na území obce Chocn jovice jsou vymezena území s archeologickými nálezy t chto kategorií: 

Kategorie 1.  území s pozitivn  prokázaným výskytem archeologických nález$ – lokality Chocn jovice 
- intravilán, Jane"k$v pozemek a okolí, pole p. Adama a Vysu"ka (p.p.". 84-85). 

Kategorie 2.  území, na n mž dosud nebyl pozitivn  prokázán výskyt archeologických nález$, ale 
ur"ité indicie mu nasv d"ují. Pravd podobnost jejich výskytu je 51 – 100% - lokality 
Sovenice jádro vsi, Drahotice - intravilán, Sovínky intravilán, Rostkov - intravilán, 
"áste"n  obec s bývalým sídlem Mohelnice nad Jizerou. 

Kategorie 3.  území, na n mž nebyl dosud rozpoznán a pozitivn  prokázán výskyt archeologických 
pramen$ a ani tomu nenasv d"ují žádné indicie, ale p!edm tné území mohlo být osídleno 
nebo jinak využito "lov kem. Existuje 50% pravd podobnost výskytu archeologických 
nález$ – celé zbývající území. 

E.8. Ochrana p"ed nep"íznivými ú!inky ozá"ení z p"írodních radionuklid$  
Ochranu p!ed nep!íznivými ú"inky ozá!ení z p!írodních radionuklid$ !eší p!íslušná ustanovení zák. 
".18/1997 Sb., o mírovém využívání energie a ionizujícího zá!ení (atomový zákon) ve zn ní pozd jších 
p!edpis$, a vyhl. #. 307/2002 Sb., o radia"ní ochran , ve zn ní vyhl. #. 499/2005 Sb.. V p!ípad , že budou 
v !ešeném území umis&ovány stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi musí být zajišt no stanovení 
radonového indexu pozemku a výsledky p!edloženy p!íslušnému stavebnímu ú!adu, který dále postupuje 
v souladu s p!íslušnými ustanoveními stavebního zákona a souvisejícími ustanoveními výše uvedených 
právních p!edpis$.  

Kategorie radonového indexu geologického podloží, které se vyskytují v podloží na !ešeném území obce 
Chocn jovice (uvedeno v koordina"ním výkrese) : 

- radonové riziko nízké –  severní "ást území 
- radonové riziko p!echodné mezi st!edním a nízkým – p!evážn  jižní "ást území. 

E.9.  Vymezení ploch sesuvného území a území jiných geologických rizik  
Na území obce Chocn jovice sesuvná území a území jiných geologických rizik nejsou evidována. 

F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp$sobem využití, stanovení podmínek 
prostorového uspo"ádání, v!etn  základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

do p vodního textu platného ÚPCh se na konec závorky ve druhém odstavci dopl%uje následující text:  

územního plánu Chocn jovice a výkresy 01 a 02 Zm ny ". 1 ÚPCh  

F.1. Základní pojmy a nástroje  
do p vodního textu platného ÚPCh se na konec druhé v!ty druhého odstavce dopl%uje následující text:  

územního plánu Chocn jovice a výkres$ 01 a 02 Zm ny ". 1 ÚPCh.  

F.2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným využitím 
p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným využitím je základním prost!edkem regulace "inností 
a  využití území. Zákres "len ní území s vyzna"ením kód$ je proveden p!edevším na hlavním výkresu.  

• Kódy vázané na neurbanizované území specifikující jeho charakteristiky využití jsou na hlavním 
výkresu. 

Charakteristika každé plochy použité v hlavním výkresu je specifikována v kapitole F.3. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným využitím“. 

Z hlediska využití je !ešené území (správní území obce Chocn jovice) "len no na: 

a) zastav né !i zastavitelné území (stavební pozemky a zastavitelné plochy ve smyslu § 2 zákona ". 
183/2006 Sb.) a to: 

• stabilizované plochy: stavby a užívání pozemk$ je v souladu s charakteristikou využití, ur"enou 
územním plánem (ÚP). V p!ípad  nesouladu, a jestliže není možné upravit užití staveb podle 
návrhu ÚP, jsou stávající stavby ponechány na dožití. 

• plochy zm n (zastavitelné plochy): správní rozhodnutí bude povolovat využití území a stavby 
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pouze v souladu s územním plánem. 

• územní rezervy: výhledov  využitelné plochy pro zastav ní, pot!ebné pro další rozvoj obce, "i 
umož%ující jeho rozvoj (v sou"asnosti nezastavitelné).  

b) území neurbanizované (nezastavitelné): 

na t chto plochách je možné povolit stavby pouze pro "innosti související s jejich charakteristikou 
(nap!. do"asné hospodá!ské zem d lské stavby viz kapitola F.3. „Podmínky pro využití ploch 
s rozdílným využitím“), a dále stavby, jejichž umíst ní v nezastav ném území umož%uje platná 
legislativa (nap!. § 18 odst. 5 zákona ". 183/2006 Sb.). 

F.3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným využitím 
p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

Ozna"ení charakteristik funk"ního využití ploch odpovídá kód$m použitým v hlavním výkresu (kde je patrné 
i jejich územní vymezení) a grafice výkresu: 

a) Území zastav né !i zastavitelné  zastav né nebo s další možností zástavby. Kód je vyzna"en 
jedním nebo více písmeny, "i "íslicemi. 

b) Území neurbanizované  krajinné zóny tj. pozemky, které nejsou ur"eny k zastav ní. 
Kód je vyzna"en jedním nebo více písmeny. 

Charakteristika využití plochy: 

A – hlavní využití 
B – p#ípustné využití  
C – nep#ípustné využití  
D – podmín!n! p#ípustné využití 

Hlavní využití ur"uje zásadní zam !ení pro využití území. P!ípustné využití nesmí být v konfliktním vztahu 
k hlavnímu využití (má charakter dopl%ujících "inností). Podmín n  p!ípustné využití je možné po spln ní 
stanovených podmínek. 

Pravidla pro uspo!ádání území (objemová a plošná) jsou stanovena regulativy a limity prostorového 
uspo!ádání (koeficient zastav ní, výšková a plošná omezení, zp$sob zástavby atd.). 

F.3.1. Území urbanizované - zastav né nebo zastavitelné 

F.3.1.1. Bydlení v rodinných domech - venkovské - BV  
v p vodním textu platného ÚPCh se spojení „p#evažující ú"el využití“ nahrazuje spojením „hlavní využití“ 

F.3.1.2. Plochy smíšené obytné - venkovské - SV  
v p vodním textu platného ÚPCh se spojení „p#evažující ú"el využití“ nahrazuje spojením „hlavní využití“ 

F.3.1.3. Plochy ob!anského vybavení ve"ejná infrastruktura – OV  
v p vodním textu platného ÚPCh se spojení „p#evažující ú"el využití“ nahrazuje spojením „hlavní využití“ 

F.3.1.4. Plochy ob!anského vybavení komer!ní za"ízení malá a st"ední - OM  
v p vodním textu platného ÚPCh se spojení „p#evažující ú"el využití“ nahrazuje spojením „hlavní využití“ 

F.3.1.5.  Plochy ob!anského vybavení, plochy pro t lovýchovu a sport – OS 
v p vodním textu platného ÚPCh se spojení „p#evažující ú"el využití“ nahrazuje spojením „hlavní využití“ 

F.3.1.6. Plochy rekreace, plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI  
v p vodním textu platného ÚPCh se spojení „p#evažující ú"el využití“ nahrazuje spojením „hlavní využití“ 

F.3.1.7. Plochy rekreace, hromadná rekreace - RH.  
v p vodním textu platného ÚPCh se spojení „p#evažující ú"el využití“ nahrazuje spojením „hlavní využití“ 

F.3.1.8. Plochy technické infrastruktury, inženýrské sít  - TI 
v p vodním textu platného ÚPCh se spojení „p#evažující ú"el využití“ nahrazuje spojením „hlavní využití“ 

F.3.1.9.  Plochy výroby a skladování, lehký pr$mysl - VL 
v p vodním textu platného ÚPCh se spojení „p#evažující ú"el využití“ nahrazuje spojením „hlavní využití“ 
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F.3.1.10. Plochy výroby a skladování zem d lská výroba - VZ 

v p vodním textu platného ÚPCh se spojení „p#evažující ú"el využití“ nahrazuje spojením „hlavní využití“ 

F.3.1.11. Plochy skladování zem d lské techniky - VK 
v p vodním textu platného ÚPCh se spojení „p#evažující ú"el využití“ nahrazuje spojením „hlavní využití“ 

F.3.2. Plochy systému sídelní zelen  

F.3.2.1. Plochy systému sídelní zelen , zele% na ve"ejných prostranstvích - ZV 
v p vodním textu platného ÚPCh se spojení „p#evažující ú"el využití“ nahrazuje spojením „hlavní využití“ 

F.3.2.2. Plochy systému sídelní zelen , sídelní zele% - SZ 
v p vodním textu platného ÚPCh se spojení „p#evažující ú"el využití“ nahrazuje spojením „hlavní využití“ 

F.3.2.3. Plochy systému sídelní zelen , zele% soukromá a vyhrazená - ZS 
v p vodním textu platného ÚPCh se spojení „p#evažující ú"el využití“ nahrazuje spojením „hlavní využití“ 

F.3.2.4. Plochy systému sídelní zelen!, zele" p írodního charakteru - ZP 

v p vodním textu platného ÚPCh se spojení „p#evažující ú"el využití“ nahrazuje spojením „hlavní využití“ 

F.3.2.5. Plochy systému sídelní zelen , zele% ochranná a izola!ní - ZO 
v p vodním textu platného ÚPCh se spojení „p#evažující ú"el využití“ nahrazuje spojením „hlavní využití“ 

F.3.3. Plochy zem d lské 

F.3.3.1. Plochy zem d lské, louky - drnový fond - NZL 
    a pastviny - drnový fond - NZP 
p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

Podmínky funk"ního využití ploch: 

A. hlavní využití: 

Hospoda!ení na zem d lském p$dním fondu s p!irozenou produk"ní schopností. Základní funkcí je 
zem d lská výroba formou pastevectví, sekáním travních porost$ apod. 

B. p#ípustné využití: 

Umis&ování staveb nezbytných pro obhospoda!ování zem d lské p$dy v nezastav ném území jako jsou 
silážní žlaby, výb hy a p!íst!ešky pro dobytek a kon , napájecí žlaby apod. 

Ochrana a údržba chrán ných krajinných prvk$ p!írody, vymezených projektem pozemkových úprav. 

Investice do p$dy, ur"ené ke zvýšení produkce (meliorace, vodohospodá!ské úpravy) 

Zakládání vodních nádrží pro závlahu a prvk$ na ochranu proti vodní erozi. 

Výstavba za!ízení na získávání vody, ur"ené k zem d lské "innosti. 

Vedení sítí a za!ízení technické infrastruktury, jejich údržba a ochrana (el. vedení, teplovod, plynovod atd.). 

Výstavba zem d lských ú"elových komunikací, v"etn  základní komunika"ní sít  (p ší, cyklistické, místní), 
zabezpe"ující odpovídající pr$chodnost krajiny. 

Údržba a ochrana kulturních památek a drobné architektury. 

C. nep#ípustné využití: 

Lokalizace výstavby nesouvisející se zem d lskou prvovýrobou (bydlení, rekreace, vybavenost ob"anská, 
pr$myslová a drobná výroba, sklady, zpracování nerostných a druhotných surovin). 

Výstavba objekt$ a za!ízení na zpracování zem d lské a lesní produkce 

Zakládání rekrea"ních a chovných vodních nádrží. 

Podmínky prostorového a objemového uspo!ádání: 

Realizací zem d lské "innosti nepoškozovat okolní pozemky a vlastnosti p$dy (fyzikální, biologické, 
chemické). Hospoda!ení na zem d lské p$d  tak, aby nebyla kontaminována škodlivými látkami.  

F.3.3.2. Plochy zem d lské, orná p$da - NZO 
p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 
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Podmínky funk"ního využití ploch: 

A. hlavní využití: 

Hospoda!ení na zem d lském p$dním fondu vyšší a vysoké p!irozené produk"ní schopnosti. Jsou vytvo!eny 
p!edpoklady pro intenzivn jší formy zem d lského hospoda!ení. Základní funkcí je zem d lská výroba - 
obhospoda!ování orné p$dy. 

B. p#ípustné využití: 

Lokalizace zem d lské ú"elové výstavby pro prvovýrobu s p!ímou vazbou na daný ZPF.  

Ochrana a údržba chrán ných krajinných prvk$ p!írody, vymezených projektem pozemkových úprav. 

Investice do p$dy, ur"ené ke zvýšení produkce (meliorace, vodohospodá!ské úpravy). 

Zakládání vodních nádrží pro závlahu a prvk$ na ochranu proti vodní erozi. 

Výstavba za!ízení na získávání vody, ur"ené k zem d lské "innosti. 

Vedení sítí a za!ízení technické infrastruktury, jejich údržba a ochrana (el. vedení, plynovod atd.). 

Výstavba zem d lských ú"elových komunikací, v"etn  základní komunika"ní sít  (p ší, cyklistické, místní), 
zabezpe"ující odpovídající pr$chodnost krajiny. 

Údržba a ochrana kulturních památek a drobné architektury. 

C. nep#ípustné využití: 

Lokalizace výstavby nesouvisející se zem d lskou prvovýrobou (bydlení, rekreace, vybavenost ob"anská, 
pr$myslová a drobná výroba, sklady, zpracování nerostných a druhotných surovin). 

Výstavba na zpracování zem d lské a lesní produkce 

Zakládání rekrea"ních a chovných vodních nádrží. 

Prostorové a objemové uspo!ádání území: 

Realizací zem d lské "innosti nepoškozovat okolní pozemky a vlastnosti p$dy (fyzikální, biologické, 
chemické). Hospoda!ení na zem d lské p$d  tak, aby nebyla kontaminována škodlivými látkami.  

P!ípustné jsou pouze stavby a "innosti, zajiš&ující zem d lskou funkci v území. 

F.3.3.3. Plochy zem d lské, sady a vinice - NZS 
p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

Podmínky funk"ního využití ploch: 

A. hlavní využití: 

Hospoda!ení na zem d lském p$dním fondu vyšší a vysoké p!irozené produk"ní schopnosti. Plochy, kde 
jsou vytvo!eny p!edpoklady pro intenzivn jší formy zem d lského hospoda!ení. Základní funkcí je 
zem d lská výroba - obhospoda!ování sad$, vinic a ke!ových plantáží, dále produk"ní plochy zahradnictví. 
Zahrnují plochy extenzivn  i intenzivn  zem d lsky obhospoda!ované se st!edn  a vysokorostoucí vegetací 
(k!ovinné a stromové patro). Pod tímto ozna"ením jsou zahrnuty též významné zahrady, náležející ke 
stavebním objekt$m, na kterých není možné provád t jakoukoli výstavbu. 

B. p#ípustné využití: 

Lokalizace zem d lské ú"elové výstavby pro prvovýrobu s p!ímou vazbou na daný ZPF. 

Ochrana a údržba chrán ných krajinných prvk$ p!írody, vymezených projektem pozemkových úprav. 

Investice do p$dy, ur"ené ke zvýšení produkce (meliorace, vodohospodá!ské úpravy). 

Zakládání vodních nádrží pro závlahu a prvk$ na ochranu proti vodní erozi. 

Výstavba za!ízení na získávání vody, ur"ené k zem d lské "innosti. 

Vedení sítí a za!ízení technické infrastruktury, jejich údržba a ochrana (el. vedení, plynovod atd.) 

Výstavba zem d lských ú"elových komunikací, v"etn  základní komunika"ní sít  (p ší, cyklistické, místní), 
zabezpe"ující odpovídající pr$chodnost krajiny. 

Údržba a ochrana kulturních památek a drobné architektury. 

C. nep#ípustné využití: 

Lokalizace výstavby nesouvisející se zem d lskou prvovýrobou (bydlení, rekreace, vybavenost ob"anská, 
pr$myslová a drobná výroba, sklady, zpracování nerostných a druhotných surovin). 

Výstavba objekt$ a za!ízení na zpracování zem d lské a lesní produkce. 
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Zakládání rekrea"ních a chovných vodních nádrží. 

Prostorové a objemové uspo!ádání území: 

Realizací zem d lské "innosti nepoškozovat okolní pozemky a vlastnosti p$dy (fyzikální, biologické, 
chemické). Hospoda!ení na zem d lské p$d  tak, aby nebyla kontaminována škodlivými látkami.  

P!ípustné jsou pouze stavby a "innosti, zajiš&ující zem d lskou funkci v území. 

F.3.3.4. Plochy zem d lské, plochy pro p stování biopaliv - drnový fond - NZB  
v p vodním textu platného ÚPCh se spojení „p#evažující ú"el využití“ nahrazuje spojením „hlavní využití“ 

F.3.4. Plochy lesní - NL 
p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

Podmínky funk"ního využití ploch: 

A. hlavní využití: 

Hospoda!ení na lesním p$dním fondu (obnova, ochrana, výchova, t žba, v"etn  p!iblížení a odvozu d!eva 
z lesních porost$). Zahrnuje porostní p$du a p!evážnou "ást pozemk$ ur"ených k pln ní funkcí lesa.  

Základní funkcí je lesní výroba, pod!ízená požadavk$m lesního hospodá!ského plánu (LHP) a lesním 
hospodá!ským osnovám (LHO). 

B. p#ípustné využití: 

Lesní hospodá!ství, produkce d!evní hmoty a výkon práva myslivosti. 

Lokalizace lesní ú"elové výstavby pro prvovýrobu bez možnosti do"asného ubytování vlastník$ (uživatel$) 
za podmínky kladného stanoviska p!íslušného orgánu státní správy. 

Ochrana a údržba chrán ných prvk$ p!írody. 

Zakládání, obnova a údržba krajinných prvk$. 

Zakládání malých vodních nádrží (drobné vodní plochy) s nejv tší zatopenou plochou do 2 ha a to za 
p!edpokladu, že nejde jinak !ešit zamok!ení PUPFL. Stavby pro meliorace a hrazení byst!in sm !ující proti 
vodní erozi. 

Výstavba technických za!ízení i objekt$ pot!ebných pro jímání a výrobu pitné vody v"etn  "išt ní odpadních 
vod. 

Vedení sítí a za!ízení sítí technické infrastruktury, jejich údržba a ochrana (el. vedení, plynovod atd.) 
v rozsahu stanovených ochranným pásmem p!íslušné stavby. 

Výstavba ú"elových lesních komunikací v"etn  základní komunika"ní sít  (p ší, cyklistické, místní 
komunikace) zabezpe"ující pr$chodnost lesními pozemky. 

C. nep#ípustné využití: 

Lokalizace výstavby nesouvisející s lesní hospodá!skou "inností (bydlení, rekreace, ob"anská vybavenost, 
pr$myslová a drobná výroba, sklady zpracování nerostných a druhotných surovin). 

Ú"elová výstavba na zpracování lesní a jiné produkce. 

Zakládání rekrea"ních i rybochovných vodních nádrží. 

Prostorové a objemové uspo!ádání území: 

Realizací lesní výroby nepoškozovat sousední pozemky a charakteristiku lesního p$dního fondu (fyzikální, 
biologické, krajiná!ské a ekologické). Hospoda!it na lesní p$d  tak, aby nebyla kontaminována škodlivými 
látkami.  

P!ípustné jsou pouze stavby a "innosti, zajiš&ující lesní funkci v území a respektující požadavky lesního 
zákona. 

F.3.5. Plochy p"írodní - NP 
v p vodním textu platného ÚPCh se spojení „p#evažující ú"el využití“ nahrazuje spojením „hlavní využití“ 

F.3.6. Plochy vodní a vodohospodá"ské - W 
p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

Podmínky funk"ního využití ploch: 
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A. hlavní využití: 

Pozemky vodních ploch, koryt vodních tok$ a jiné pozemky ur"ené pro vodohospodá!ské využití. Takto 
vyzna"ené plochy nerozlišují hospodá!ský, rekrea"ní "i ekologický charakter vodní plochy. 

B. p!ípustné využití: 

Stavby a "innosti, zajiš&ující vodní "i vodohospodá!skou funkci v území a respektující požadavky právních 
p!edpis$ upravujících problematiku na úseku vod a ochrany p!írody a krajiny. 

C. nep!ípustné využití: 

Všechny druhy "inností neuvedené v bodech A a B.   

Prostorové a objemové uspo!ádání území: 

Realizací ploch pro vodní a vodohospodá!ské ú"ely nepoškozovat sousední pozemky a jejich charakteristiky 
(fyzikální, biologické, krajiná!ské a ekologické). Hospoda!it na vodních a vodohospodá!ských plochách tak, 
aby vody nebyly kontaminovány škodlivými látkami.  

F.3.7. Plochy dopravní infrastruktury 

F.3.7.1. Plochy dopravní infrastruktury - silni!ní komunikace  
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

F.3.7.2. Místní komunikace 
p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

Vymezují dopravní prostor uvnit! zastav ných "ástí, p!ípadn  dopravní spojení mezi zastav nými "ástmi 
místních "ástí obce. Dále jsou zde zahrnuty místní, p!íp. ú"elové komunikace mimo zastav né území sloužící 
k dopravní obsluze a zp!ístupn ní nezastav ných pozemk$.  

Ve výkresové "ásti dokumentace, na hlavních výkresech, jsou popsány p!íslušné kategorie místních, p!íp. 
ú"elových komunikací v"etn  jejich ozna"ení.  

Plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace jsou v územním plánu "len ny a ozna"eny následovn : 

DS1B - místní komunikace II. t!ídy, funk"ní t!ída B1 

Plocha ur"ená pro sb rné komunikace ve m stech, pr$tahy silnic I. a II. t!ídy zastav ným územím, 
s p!evážn  dopravním významem, s d$razem na požadovanou rychlost a omezením p!ímé obsluhy objekt$. 
P!i návrhu dopravního prostoru je vždy vyžadováno !ešení zajiš&ující samostatné pruhy automobilové 
dopravy, samostatné pruhy pro cyklisty (pokud je navrženou plochou vedena cyklotrasa) a samostatné 
chodníky. Samostatné pruhy pro parkování a zastavování vozidel jen v p!ípadech, kdy nelze !ešit parkování 
na odd lených samostatných plochách. 

DS2B - místní komunikace III. t!ídy, funk"ní t!ída B2 

Plocha ur"ená pro sb rné komunikace nižších obytných útvar$ pro jejich obsluhu, pr$tahy silnic III. t!ídy 
zastav ným územím, s d$razem na dopravní význam v území a "áste"né umožn ní p!ímé obsluhy objekt$. 
P!i návrhu dopravního prostoru je vždy vyžadováno !ešení zajiš&ující samostatné pruhy automobilové 
dopravy, samostatné pruhy pro cyklisty (pokud je navrženou plochou vedena cyklotrasa) a samostatné 
chodníky. Je možné z!izovat samostatné pruhy pro parkování a zastavování vozidel. 

DS3C - místní komunikace III. t!ídy, funk"ní t!ída C3 

Plocha ur"ená pro obslužné komunikace, umož%ující p!íjezd k samostatn  umíst ným lokalitám i p!ímou 
obsluhu samostatn  stojících objekt$. P!i návrhu dopravního prostoru není vyžadováno !ešení zajiš&ující 
samostatné pruhy automobilové dopravy, samostatné pruhy pro cyklisty (pokud je navrženou plochou 
vedena cyklotrasa) a samostatné chodníky.  

DS1D - místní komunikace IV. t!ídy, funk"ní t!ída D1 

Plocha ur"ená pro dopravní obsluhu obytných a rekrea"ních zón ve stávajících i nov  navrhovaných 
souborech s nízkopodlažní zástavbou, s charakterem obytné ulice. P!ímá obsluha všech objekt$ za 
stanovených podmínek. Dopravní rychlost omezena dopravním zna"ením a zpomalujícími prvky. P!i návrhu 
dopravního prostoru je nutné vycházet z principu p!ednosti pohybu chodc$ p!ed nemotorovými 
a motorovými dopravními prost!edky. Je vyžadováno !ešení uplat%ující st!ídání materiál$ v jízdní dráze, 
zúžení pr$jezdních profil$, optické uspo!ádání komunikace, jízdní p!ekážky apod. 

DSU - místní komunikace IV. t!ídy, ú"elové komunikace, polní a lesní cesty 
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Dále ne"len né komunikace zajiš&ující pr$jezd a pr$chod územím. U stávajících komunikací se jedná 
p!edevším o ú"elové komunikace, polní cesty, lesní cesty apod., které jsou plošn  vymezeny a vedeny na 
katastru nemovitostí jako samostatný pozemek. U navrhovaných se jedná o samostatné p!ístupy k pozemk$m 
a nemovitostem s minimální dopravní zát ží. 

Dle ozna"ení v p!íslušné t!íd  místní komunikace jsou závazné podmínky jejich užívání, v"etn  podmínek 
omezujících jejich užívání. 

Odstavování vozidel je možné pouze na vyzna"ených místech. Konkrétní návrh !ešení místních komunikací 
bude vycházet z místní dopravní situace, rozmíst ní vstup$ na pozemky, do objekt$ atd.  

F.3.7.3. Plochy dopravní infrastruktury, dopravní vybavení  - DSV 
p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

Podmínky funk"ního využití ploch: 

A. hlavní využití: 

Záchytná parkovišt , zastávky a nádraží autobusové dopravy. 

B. p#ípustné využití: 

Obslužná za!ízení a informa"ní stánky. 

C. nep#ípustné využití: 

Jiná "innost než "innosti uvedené v bodech A a B. 

Podmínky prostorového a objemového uspo!ádání: 

Zásady pro uspo!ádání území jsou stanoveny p!íslušnými právními p!edpisy. 

Objekty musí architektonickým "len ním staveb a zejména celkovým objemem staveb respektovat m !ítko 
a kontext okolí. 

F.4. Stanovení omezujících podmínek pro využití zastavitelných ploch a stavebních objekt$ 
p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

Na celém !ešeném území obce Chocn jovice lze realizovat objekty pouze se šikmými st!echami. 
V od$vodn ných p!ípadech, po p!ezkoumání a zdokladování konkrétního zám ru investora, lze p!ipustit 
i ploché zast!ešení.  

Požaduje se na celém !ešeném území nezvyšovat p!ípustnou úrove% zne"išt ní ovzduší. U nových staveb 
a zm n stávajících staveb využít centrálních zdroj$ tepla, pop!. alternativních zdroj$. Pro každou plochu 
s rozdílným zp$sobem využití jsou stanoveny konkrétní podmínky prostorového uspo!ádání. 

P!i umis&ování staveb na pozemcích situovaných p!i silni"ních komunikacích II. a III. t!ídy !ešit umíst ní 
obytných a pobytových "ástí staveb tak, aby byly spln ny podmínky § 30 zák. ". 258/2000 Sb. k ochran  
venkovního a vnit!ního prostoru staveb, ve zn ní pozd jších p!edpis$. Respektovat ochranná pásma silnic. 

Podél vodních tok$ Jizera a Mohelka nebudou umis&ovány stavby trvalého charakteru do vzdálenosti 8m od 
b!ehové "áry vodního toku. 

Zastavitelné plochy, nacházející se na stávajícím drenážním odvodn ní (plochy meliorací), musí být 
zastavovány takovým zp$sobem, aby nebyla omezena funk"nost odvod%ovacích systém$. P!itom je nutné 
respektovat #SN 75 40 30 z r. 2000.   

Omezující podmínky pro využití p"estavbových ploch, zastavitelných ploch a ploch zm n 
p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

#ást p!estavbové plochy PP01 nezahrnutá do ploch zm n:  

Rozvojová plocha je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní 
staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku z dopravy na silnici III/2775 
a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou navržena ú"inná protihluková opat!ení, 
p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

#ást p!estavbové plochy PP02 nezahrnutá do ploch zm n:  

P!estavba areálu je možná za podmínek, že nejprve bude zpracován celkový investi"ní zám r nap!. formou 
architektonické studie. Musí být prokázáno, že minimální kapacita rekrea"ního za!ízení, "i rekrea"ních 
za!ízení na ploše PP02 bude 70 plnohodnotných l$žek. Teprve na základ  pr$kazu dodržení minimální 
požadované kapacity lze p!ipustit p!ípadné rozd lení plochy PP02 na více pozemk$ a umožnit zde 
provozování více za!ízení.  
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Do okamžiku vyn tí pozemk$ p.". 332/2 a 325/3 z lesního p$dního fondu musí výstavba na dot"ené "ásti 
p!estavbové plochy respektovat existenci ochranného pásma lesa (50 m od hranice lesního pozemku). 
Orienta"n  lze pro zástavbu vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v ší!i 18 m od hranice lesního 
pozemku. 

Zastavitelná plocha PZ01:  

Parcelace pozemk$ musí umožnit výstavbu parkovišt  pro 20 osobních aut a !ešení dopravní obsluhy 
v souladu s územním plánem.  

Zastavitelná plocha PZ02:  

Vy!azena v rámci Zm ny ". 1 ÚPCh. 

Zastavitelná plocha PZ03:  

Využití pozemk$ musí umožnit výstavbu 2 rodinných dom$.  

Zastavitelná plocha na pozemku p. ". 27 je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i 
územním !ízení na umíst ní staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku 
z dopravy na silnicích III/2775 a III/2791 a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou 
navržena ú"inná protihluková opat!ení, p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Zastavitelná plocha PZ04:  

Vy!azena v rámci Zm ny ". 1 ÚPCh. 

#ást zastavitelné plochy PZ05 nezahrnutá do ploch zm n:   

Parcelace pozemk$ by m la umožnit výstavbu cca 9 bytových jednotek "i rodinných dom$.  

Zastavitelná plocha PZ06:  

Vy!azena v rámci Zm ny ". 1 ÚPCh. 

Zastavitelná plocha PZ07:  

Pro plochu nejsou stanoveny omezující podmínky využití. 

Zastavitelná plocha PZ08:  

Parcelace pozemk$ by m la umožnit výstavbu cca 2 bytových jednotek "i rodinných dom$.  

Rozvojová plocha je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní 
staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku z dopravy na silnici III/2791 
a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou navržena ú"inná protihluková opat!ení, 
p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Zastavitelná plocha PZ09:  

Pro plochu nejsou stanoveny omezující podmínky využití. 

Zastavitelná plocha PZ10:  

Pro plochu nejsou stanoveny omezující podmínky využití. 

Zastavitelná plocha PZ11:  

Parcelace pozemk$ by m la umožnit výstavbu cca 2 bytových jednotek "i rodinných dom$  

Rozvojová plocha je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní 
staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku z dopravy na silnici III/2791 
a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou navržena ú"inná protihluková opat!ení, 
p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Zastavitelná plocha PZ12:  

Plocha je ur"ena výlu"n  pro výstavu dopl%kových staveb k rodinnému domu a nachází se v záplavovém 
území Q100. Všechny dopl%kové stavby je nutno již v zám ru projednat se spole"ností Povodí Labe, s.p., 
Hradec Králové.  

Zastavitelná plocha PZ13:  

Parcelace pozemk$ by m la umožnit výstavbu cca 13 bytových jednotek "i rodinných dom$.  
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Zastavitelná plocha PZ14:  

Parcelace pozemk$ by m la umožnit výstavbu cca 5 bytových jednotek "i rodinných dom$  

Rozvojová plocha je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní 
staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku z dopravy na silnici III/2773 
a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou navržena ú"inná protihluková opat!ení, 
p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no 

Zastavitelná plocha PZ15:  

Parcelace pozemk$ by m la umožnit výstavbu cca 5 bytových jednotek "i rodinných dom$. 

Rozvojová plocha je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní 
staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku z dopravy na silnicích III/2773 
a III/2776 a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou navržena ú"inná protihluková 
opat!ení, p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Zastavitelná plocha PZ16:  

Parcelace pozemk$ by m la umožnit výstavbu cca 9 bytových jednotek "i rodinných dom$.  

#ást zastavitelné plochy mající spole"nou hranici se silnicí III/2773 je podmín n  vhodná pro obytnou 
zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie 
z hlediska hluku z dopravy na silnici III/2773 a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku 
budou navržena ú"inná protihluková opat!ení, p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Zastavitelná plocha PZ17:  

Pro plochu nejsou stanoveny omezující podmínky využití. 

Zastavitelná plocha PZ18:  

Rozvojová plocha je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní 
staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku z dopravy na silnici III/2775 
a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou navržena ú"inná protihluková opat!ení, 
p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Zastavitelná plocha PZ19:  

Vy!azena v rámci Zm ny ". 1 ÚPCh. 

Zastavitelná plocha PZ20:  

Vy!azena v rámci Zm ny ". 1 ÚPCh. 

Zastavitelná plocha PZ21:  

Pro plochu nejsou stanoveny omezující podmínky využití. 

Zastavitelná plocha PZ22:  

Rozvojová plocha je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní 
staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku z dopravy na silnici III/2791 
a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou navržena ú"inná protihluková opat!ení, 
p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Zastavitelná plocha PZ23:  

Rozvojová plocha je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní 
staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku z dopravy na silnici III/2791 
a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou navržena ú"inná protihluková opat!ení, 
p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Zastavitelná plocha PZ24:  

Rozvojová plocha je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní 
staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku z dopravy na silnici III/2773 
a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou navržena ú"inná protihluková opat!ení, 
p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Výstavba musí respektovat existenci ochranného pásma lesa (50 m od hranice lesního pozemku). 
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Zastavitelná plocha PZ25:  

Rozvojová plocha je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní 
staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku z dopravy na silnici III/2773 
a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou navržena ú"inná protihluková opat!ení, 
p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Výstavba musí respektovat existenci ochranného pásma lesa (50 m od hranice lesního pozemku). Orienta"n  
lze pro zástavbu vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v ší!i 23 m od kraje lesa. 

Zastavitelná plocha PZ26:  

Rozvojová plocha je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní 
staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku z dopravy na silnici III/2773 
a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou navržena ú"inná protihluková opat!ení, 
p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Zastavitelná plocha PZ27:  

Vy!azena v rámci Zm ny ". 1 ÚPCh. 

Zastavitelná plocha PZ28:  

Vy!azena v rámci Zm ny ". 1 ÚPCh. 

Zastavitelná plocha PZ29:  

Vy!azena v rámci Zm ny ". 1 ÚPCh. 

#ást zastavitelné plochy PZ30 nezahrnutá do ploch zm n:   

Pro plochu nejsou stanoveny omezující podmínky využití. 

Zastavitelná plocha PZ31:  

Návrh parcelace musí respektovat stávající vedení sítí technické infrastruktury, v"etn  zachování volného 
p!ístupu na pozemky, kterými je vedena.  

Rozvojová plocha je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní 
staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku z dopravy na silnici III/2773 
a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou navržena ú"inná protihluková opat!ení, 
p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Výstavba musí respektovat existenci ochranného pásma lesa (50 m od hranice lesního pozemku). 

Zastavitelná plocha PZ32:  

Vy!azena v rámci zm ny ". 1 ÚPCh. 

Zastavitelná plocha PZ33:  

Pro plochu nejsou stanoveny omezující podmínky využití. 

Zastavitelná plocha PZ34:  

Výstavba musí respektovat existenci ochranného pásma lesa (50 m od hranice lesního pozemku). Orienta"n  
lze pro zástavbu vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v ší!i 23 m od kraje lesa. 

Zastavitelná plocha PZ35:  

Využití plochy jen pro ob"anské vybavení - t lovýchovná a sportovní za!ízení.  

Výstavba musí respektovat existenci ochranného pásma lesa (50 m od hranice lesního pozemku). 

Zastavitelná plocha PZ36:  

Výstavba musí respektovat existenci ochranného pásma lesa (50 m od hranice lesního pozemku). 

Plocha zm ny Z01:  

Rozvojová plocha v ší!i cca 50 m od silnice III/2791 je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji 
p!i územním !ízení na umíst ní staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku 
z dopravy na silnici III/2791 a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou navržena 
ú"inná protihluková opat!ení, p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Plocha zm ny Z02:  

Parcelace pozemk$ by m la umožnit výstavbu cca 10 bytových jednotek "i rodinných dom$.  
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Rozvojová plocha v ší!i cca 50 m od silnice III/2791 je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji 
p!i územním !ízení na umíst ní staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku 
z dopravy na silnicích III/2775 a III/2791 a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou 
navržena ú"inná protihluková opat!ení, p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Plocha zm ny Z03:  

Pro plochu nejsou stanoveny omezující podmínky využití. 

Plocha zm ny Z04:  

Rozvojová plocha je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní 
staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku z dopravy na silnici II/277 
a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou navržena ú"inná protihluková opat!ení, 
p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Plocha se nachází v regionálním biokoridoru, výstavba musí být odsouhlasena p!íslušným dot"eným 
orgánem. 

Plocha se "áste"n  nachází v záplavovém území Q100. Všechny stavby je nutno již v zám ru projednat se 
spole"ností Povodí Labe, s.p., Hradec Králové. 

Návrh zástavby musí respektovat stávající i navrhovaná vedení sítí technické infrastruktury, v"etn  
zachování volného p!ístupu na pozemky, kterými je vedena. 

Výstavba musí respektovat existenci ochranného pásma lesa (50 m od hranice lesního pozemku). Orienta"n  
lze pro zástavbu vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v ší!i 25 m od kraje lesa. 

Plocha zm ny Z05:  

Parcelace pozemk$ by m la umožnit výstavbu cca 2 bytových jednotek "i rodinných dom$.  

Plocha zm ny Z08:  

Návrh parcelace musí respektovat stávající vedení sítí technické infrastruktury, v"etn  zachování volného 
p!ístupu na pozemky, kterými je vedena. Parcelace pozemk$ by m la umožnit výstavbu min. 7 bytových 
jednotek "i rodinných dom$.  

Zastavitelná plocha na pozemku p.". 177 k.ú. Drahotice je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. 
Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska 
hluku z dopravy na silnici III/2775 a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou 
navržena ú"inná protihluková opat!ení, p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Výstavba musí respektovat existenci ochranného pásma lesa (50 m od hranice lesního pozemku). Orienta"n  
lze pro zástavbu vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v ší!i 20 m od kraje lesa. 

Plocha zm ny Z09:  

Rozvojová plocha je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní 
staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku z dopravy na silnici III/2778 
a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou navržena ú"inná protihluková opat!ení, 
p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Plocha zm ny Z10:  

Rozvojová plocha je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní 
staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku z dopravy na silnici III/2791 
a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou navržena ú"inná protihluková opat!ení, 
p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Výstavba musí respektovat existenci ochranného pásma lesa (50 m od hranice lesního pozemku). Orienta"n  
lze pro zástavbu vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v ší!i 28 m od kraje lesa. 

Plocha zm ny Z11:  

Návrh zástavby musí respektovat stávající vedení sítí technické infrastruktury, v"etn  zachování volného 
p!ístupu na pozemky, kterými je vedena. 

Rozvojová plocha je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní 
staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku z dopravy na silnici III/2773 
a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou navržena ú"inná protihluková opat!ení, 
p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  
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Plocha zm ny Z12:  

Návrh zástavby musí respektovat stávající vedení sítí technické infrastruktury, v"etn  zachování volného 
p!ístupu na pozemky, kterými je vedena. 

Rozvojová plocha je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní 
staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska hluku z dopravy na silnici III/2773 
a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou navržena ú"inná protihluková opat!ení, 
p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no 

Výstavba musí respektovat existenci ochranného pásma lesa (50 m od hranice lesního pozemku). Orienta"n  
lze pro zástavbu vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v ší!i 22 m od kraje lesa. 

Plocha zm ny Z13:  

Výstavba musí respektovat existenci ochranného pásma lesa (50 m od hranice lesního pozemku). Orienta"n  
lze pro zástavbu vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v ší!i 22 m od kraje lesa. 

Plocha zm ny Z14:  

Parcelace pozemk$ by m la umožnit výstavbu cca 16 bytových jednotek "i rodinných dom$. 

Zastavitelná plocha na pozemcích p. ". 445, 763, 487/8 a 487/5 k.ú. Rostkov je podmín n  vhodná pro 
obytnou zástavbu. Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní staveb obytných objekt$ bude doložena 
hluková studie z hlediska hluku z dopravy na silnici III/2773 a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických 
limit$ hluku budou navržena ú"inná protihluková opat!ení, p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Plocha zm ny Z15:  

Návrh parcelace musí respektovat stávající vedení sítí technické infrastruktury, v"etn  zachování volného 
p!ístupu na pozemky, kterými je vedena.  

Parcelace pozemk$ by m la umožnit výstavbu cca 5 bytových jednotek "i rodinných dom$ 

Zastavitelná plocha v ší!i cca 50 m od silnice III/2773 je podmín n  vhodná pro obytnou zástavbu. 
Nejpozd ji p!i územním !ízení na umíst ní staveb obytných objekt$ bude doložena hluková studie z hlediska 
hluku z dopravy na silnici III/2773 a v p!ípad  p!ekro"ení platných hygienických limit$ hluku budou 
navržena ú"inná protihluková opat!ení, p!ípadn  bude od obytné výstavby upušt no.  

Plocha zm ny Z16:  

Návrh parcelace musí respektovat stávající vedení sítí technické infrastruktury, v"etn  zachování volného 
p!ístupu na pozemky, kterými je vedena. Návrh parcelace m$že být proveden po etapách za podmínky, že 
neovlivní vedení sítí technické infrastruktury a p!ístupu na pozemky, na kterých je, "i bude vedena, a dále za 
podmínky, že neovlivní dopravní !ešení navržené ve Zm n  ". 1 ÚPCh.  

Výstavba musí respektovat existenci ochranného pásma lesa (50 m od hranice lesního pozemku). Orienta"n  
lze pro zástavbu vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v ší!i 18 m od kraje lesa. 

Plocha zm ny Z17:  

P!estavba areálu je možná za podmínek, že nejprve bude zpracován celkový investi"ní zám r nap!. formou 
architektonické studie. Musí být ov !ena možná dopravní obsluha území v"etn  dopad$ na okolní zástavbu, 
p!estavbové a zastavitelné plochy.  

Výstavba musí respektovat existenci ochranného pásma lesa (50 m od hranice lesního pozemku). Orienta"n  
lze pro zástavbu vycházet z podmínky nezastavitelnosti pozemku v ší!i 18 m od kraje lesa. 

Plocha zm ny Z18:  

Návrh zástavby musí respektovat stávající vedení vodovodu, v"etn  zachování volného p!ístupu na 
pozemky, kterými je vedeno. P!ípadn  lze na náklady investora realizovat p!eložku "ásti vodovodního 
vedení. 

Plocha zm ny Z20:  

Plocha je výlu"n  ur"ena pro vybudování rozhledny v"etn  doprovodných provoz$.  

Omezující podmínky stavebních objekt$ a zastavitelných ploch z hlediska památkové pé!e 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 
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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. 

G.1. Vymezení ve"ejn  prosp šných staveb 
p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

V návrhu územního plánu Chocn jovice jsou vyzna"eny plochy pro výstavbu ve!ejn  prosp šných staveb - 
plochy technické infrastruktury – TI, komunikace, sít  a za!ízení technické infrastruktury na samostatných 
výkresech ve!ejn  prosp šných staveb, opat!ení a asanací. 

Na ve!ejn  prosp šné stavby se vztahuje možnost uplatn ní vyvlastn ní podle § 170 zák. ". 183/2006 Sb. Na 
ve!ejn  prosp šné stavby se dle níže uvedené specifikace rovn ž vztahuje p!edkupní právo podle § 101 zák. 
". 183/2006 Sb. P!edkupní právo bude vloženo ve prosp ch obce Chocn jovice. 

G.2.  Pozemky ur!ené pro ve"ejn  prosp šné stavby – výpis dot!ených pozemk$ 
p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

Souhrn nov  navržených pozemk$ plošn  dot"ených ve!ejn  prosp šnými stavbami a opat!eními v celém 
!ešeném území obce Chocn jovice. Na níže uvedené ve!ejn  prosp šné stavby se rovn ž vztahuje p!edkupní 
právo ve prosp ch obce Chocn jovice. 

WR 01 - pro protipovod%ová opat!ení je vymezena plocha v rozsahu 4,874 ha na pozemcích ". 297, 
298, 299, 316, 317, 318, 328/1, 329, 330,  331, 304, 305, 311, 334/2, 335/1, 335/2, 313/2, 
338, 291, 293/1, 294, 295/2, 295/8, 295/10, 295/11, 295/13, 315/1,  334/1, k.ú. Sovenice,  na 
pozemku ". 81/1 k.ú. Drahotice. 

WR 02 - pro protipovod%ová opat!ení je vymezena plocha v rozsahu 0,621 ha na pozemcích 
". 284/1, 284/2, 310/4, 310/5 a 315/1 k.ú. Sovenice, na pozemku ". 83/1 k.ú. Drahotice. 

WR 03 - pro protipovod%ová opat!ení je vymezena plocha v rozsahu 0,824 ha na pozemcích ". 338, 
343 a 339 k.ú. Sovenice, na pozemcích ". 196, 194, 192, 198/1, 197, 201, 191/1 a 198/2 k.ú. 
Drahotice. 

WR 04 - pro protipovod%ová opat!ení je vymezena plocha v rozsahu 0,530 ha na pozemcích ". 220, 
221/1, 225, 578 a 228, k.ú. Drahotice. 

WD 01  - pro dopravní obsluhu území – DSÚ zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ".210/1, 231, 
249, 225, 216/10, 216/9, 218/2, 218/1, 216/8, 216/13, 216/15, 224/1 a 224/2, k.ú. 
Chocn jovice. 

WD 02  - pro dopravní obsluhu území – DSÚ, DS1D  zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky 
". 133/13, 133/14, 136/19, 136/7, 136/3, 136/22, 136/2, 136/1, 136/9 271/1 a 135/2,  k.ú. 
Chocn jovice a pozemky ". 307 a 791/1 k.ú. Rostkov. 

WD 03  - pro dopravní obsluhu území – DSÚ, DS1D  zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 121/1, 
121/7, 121/8, 121/10, 121/11, 121/12, 121/13, 258/2, 119 a 271/1 k.ú. Chocn jovice 
a pozemky ". 290 a 791/1 k.ú. Rostkov. 

WD 04  - pro dopravní obsluhu území – DSÚ zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 450, 592, 583 
a 451, k.ú. Drahotice. 

WD 05  - pro dopravní obsluhu území – DS1D  zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 246, 30/1, 
193/4, 199/10, 199/12, 179/27, 193/9, 199/14 a 245/1 k.ú. Chocn jovice. 

WD 06  - pro dopravní obsluhu území – DS1D  zasahuje "áste"n  pozemek ". 178/37, 178/40, 178/41 
a 178/42 k.ú. Chocn jovice. 

WD 07  - pro dopravní obsluhu území – DSV  zasahuje "áste"n  pozemek ". 178/37 k.ú. 
Chocn jovice. 

WD 08  - pro dopravní obsluhu území – DS1D zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ".159/1, 159/2, 
148/4 a 148/19 k.ú. Chocn jovice a pozemky ". 124/1, 124/2, 403/2, 107/3, 568, 102, 566, 
115/1, 28, 124/3, 403/4, 403/5, 403/6, 403/7, k.ú. Drahotice. 

WD 09  - pro dopravní obsluhu území – DS1D zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 540/2 
a 352/7 k.ú. Drahotice. 

WD 10  - pro dopravní obsluhu území – DS1D zasahuje pln  pozemek ". 22, 574/13 k.ú. Drahotice. 
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WD 12  - pro dopravní obsluhu území – DS1D zasahuje "áste"n  pozemek ". 263, 264/7, 266/5, 
266/6, 266/7 a 266/8 k.ú. Sovenice. 

WD 13  - pro dopravní obsluhu území – DS1D zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 288/2, 770/1, 
291, 295/2, 295/3, 295/10, 295/11, 295/13, 725, k.ú. Sovenice. 

WD 14  - pro dopravní obsluhu území – DS1D zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 784, 82, 56, 
73/1, 73/2, 49/4, 49/5, 49/1, 158, 88/1, 86/3, 86/4, 88/2, k.ú. Sovenice. 

WD 15  - pro dopravní obsluhu území – DS1D zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 816/1, 736, 
816/2, 816/3 a 735 k.ú. Sovenice. 

WD 16  - pro dopravní obsluhu území – DS1D zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 734, 421/1, 
46/1, 731, 43/2, 727, 733, 772, 402/1, 776, 401, 726, 400 a 41/1, k.ú. Sovenice. 

WD 17  - pro dopravní obsluhu území – DS1D, DS3C  zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky 
". 242/7, 242/9, 758/1, 260/38 a 234  k.ú. Sovenice. 

WD 18  - pro dopravní obsluhu území – DSV zasahuje "áste"n  pozemek ". 107/2 k.ú. Rostkov. 

WD 19  - pro dopravní obsluhu území – DS3C zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 754, 81, 
251/16, 322/10 a 322/11 k.ú. Rostkov. 

WD 20  - pro dopravní obsluhu území – DS1D zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 773, 346, 76, 
322/22, 322/23, 325/5, 325/6, 332/2, 332/3, 332/4, 333/2, 333/3, 333/4, 335/1, 335/2, 722/3, 
770, 772/1 a 772/2,  k.ú. Rostkov. 

WD 22  - pro dopravní obsluhu území – DS1D zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 439/1, 759/1 
a 374 k.ú. Rostkov. 

WD 23  - pro dopravní obsluhu území – DS1D, DSU zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky 
". 442/10, 762 ,763, 450/2 a 487/5  k.ú. Rostkov. 

WD 24 - pro dopravní obsluhu území - DS1D zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 574/2, 181/4, 
178/1, 199/1, 199/2 a 210 k.ú. Drahotice. 

WT 01 - pro technickou infrastrukturu - TI zasahuje "áste"n  pozemek ". 178/37 k.ú. Chocn jovice. 

WT 02 - pro technickou infrastrukturu - TI zasahuje "áste"n  pozemek ". 173/15 k.ú. Sovenice. 

WT 15 - pro technickou infrastrukturu - TI zasahuje pln  pozemek ". 432/1 k.ú. Sovenice. 

Souhrn liniových vedení a bodového umíst ní ve!ejn  prosp šných staveb v celém !ešeném území obce 
Chocn jovice. Na níže uvedené ve!ejn  prosp šné stavby se p!edkupní právo nevztahuje. 

 

WT 03 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 242/7, 242/9, 
758/1, 759/2, 234 a 260/38 k.ú. Sovenice. 

WT 04 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 49/1, 49/4, 88/1, 
784 a 82, 73/2, 86/3, 86/4, 818/1 a 88/2 k.ú. Sovenice. 

WT 05 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 769/1, 770/1, 721 
a 173/15, 295/3 k.ú. Sovenice. 

WT 06 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 769/1, 266/5, 
266/6, 266/7 a 263 k.ú. Sovenice. 

WT 07 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 251/2, 274, 275 
a 178/37 k.ú. Chocn jovice. 

WT 08 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 246, 245/1, 30/1, 
275, 179/27, k.ú. Chocn jovice. 

WT 09 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 159/2, 148/4 
a 148/19 k.ú. Chocn jovice a pozemky ". 124/1, 124/2, 28, 115/1, 403/6, 403/7 a 124/3 k.ú. 
Drahotice. 

WT 11 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 773, 795, 335/1, 
76, 333/3, 333/4, 770, 772/2, 332/4, 332/2, 332/3 a 322/23 k.ú. Rostkov. 

WT 13 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 763, 762, 759/1, 
353/2, 795, 442/10, 487/5 a 450/2 k.ú. Rostkov. 

WT 16 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 784, 88/1, 90, 88/2 
a 86/4 k.ú. Sovenice. 



Obec Chocn jovice  Opat!ení obecné povahy ". 1/2011 
ze dne 16.11.2011 

21 

WT 17 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 770/1 a 721 k.ú. 
Sovenice. 

WT 18 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 246, 245/1, 245/2, 
232/3, 30/1, 178/37, 178/40, 275, 179/27,  k.ú. Chocn jovice 

WT 20 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 574/2 a 198/2  k.ú. 
Drahotice. 

WT 21 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 340/3, 773, 770, 
335/1, 335/2, 722/3, 322/22, 322/23, 332/4, 325/6, 325/5 a 772/2 k.ú. Rostkov. 

WT 22 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 442/1, 442/10, 762, 
450/2 a 487/5 k.ú. Rostkov. 

WT 24 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 275, 178/37, 
178/40, 178/41, 178/42 a 179/27  k.ú. Chocn jovice. 

WT 25 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 69/4, 69/1, 185/3, 
181/1, 181/5, 69/6, 69/8, 69/9, 69/10, 81/1, 181/2 a 191/2 k.ú. Drahotice. 

WT 26 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 769/1, 770/1, 
295/3, 153, 173/15,  k.ú. Sovenice. 

WT 27 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 49/4, 49/1, 719/2, 
818/1, 719/1, 721, 770/1, 73/2, 86/3 a 86/4  k.ú. Sovenice. 

WT 29 - pro technickou infrastrukturu – zasahuje "áste"n  pozemek ". 191/2 k.ú. Drahotice. 

WT 30 - pro technickou infrastrukturu – zasahuje "áste"n  pozemek ". 179/27 k.ú. Chocn jovice. 

WT 31 - pro technickou infrastrukturu – zasahuje "áste"n  pozemek ". 86/4 k.ú. Sovenice. 

WT 32 - pro technickou infrastrukturu – zasahuje "áste"n  pozemek ". 763 k.ú. Rostkov. 

WT 34 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 25/2, 556, 557/2, 
574/2, 178/1 a 177 k.ú. Drahotice. 

WT 35 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 39 a 795 k.ú. 
Rostkov. 

WT 37 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 520/5, 795 a 763 
k.ú. Rostkov. 

WT 38 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 347, 346, 770 
a 335/1 k.ú. Rostkov. 

WT 39 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 63, 50/2, 251/2, 
50/5, 31, 50/15, 50/16, 252/3, 37, 254/1, 227/2, 250, 227/5, 227/4, 227/1, 271/1 k.ú. 
Chocn jovice a pozemky ". 791/1, 204 a 213 k.ú. Rostkov. 

WT 40 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje "áste"n  pozemek ". 204 k.ú. Rostkov. 

WT 41 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje "áste"n  pozemek ". 795 k.ú. Rostkov. 

WT 42 - pro technickou infrastrukturu - zasahuje "áste"n  pozemek ". 335/1 k.ú. Rostkov. 

Do zde uvedeného výpisu pozemk$ dot"ených ve!ejn  prosp šnými stavbami nejsou specifikovány typy 
inženýrských sítí. Ty je nutno sledovat ve výkresové "ásti dokumentace.  

G.3. Vymezení ploch pro asanaci 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

H. Vymezení dalších ve"ejn  prosp šných staveb a ve"ejn  prosp šných opat"ení, pro které lze 
uplatnit p"edkupní právo. 

H.1. Vymezení ve"ejn  prosp šných staveb a ve"ejn  prosp šných opat"ení, pro které lze uplatnit 
p"edkupní právo. 

p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

Do ve!ejn  prosp šných opat!ení jsou za!azeny t!i plochy (PU 01, PU 02 a PU 03) pro založení prvk$ ÚSES, 
konkrétn  pro biokoridor LBK14 se jedná o dv  plochy a pro LBK5 jedna plocha. Plocha WZ 01 je navržena 
pro zele% na ve!ejných prostranstvích v rámci systému sídelní zelen . Plocha lesních pozemk$ WZ 02 je 
navržena jako sou"ást ve!ejných prostranství k p!evedení z kategorie „les$ hospodá!ských“ (kód 10) do 
kategorie „p!ím stské a další lesy se zvýšenou funkcí rekrea"ní“ (kód 32c). 
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Na n  se vztahuje p!edkupní právo podle § 101 zák. ". 183/2006 Sb. P!edkupní právo bude vloženo ve 
prosp ch Obce Chocn jovice.  

H.2.  Pozemky ur!ené pro ve"ejn  prosp šná opat"ení – výpis dot!ených pozemk$ 
p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

Souhrn nov  navržených pozemk$ plošn  dot"ených ve!ejn  prosp šnými opat!eními v celém !ešeném 
území obce Chocn jovice  

PU 01 - pro založení prvk$ ÚSES (LBK14) je vymezena plocha o rozsahu 0,270 ha na pozemcích 
". 280/2 a 277 k.ú. Sovenice, na pozemku ". 90 a 91 k.ú. Drahotice   

PU 02 - pro založení prvk$ ÚSES (LBK14) je vymezena plocha o rozsahu 0,437 ha na pozemku 
". 112/33, 112/30, 112/35 a 112/36 k.ú. Chocn jovice  

PU 03 - pro založení prvk$ ÚSES (LBK5) je vymezena plocha o rozsahu 0,840 ha na pozemcích 
".342/1, 344/3, 352/3, 342/2, 389 a 343 k.ú. Drahotice  

WZ 01 - pro plochu systému sídelní zelen , zele% na ve!ejných prostranstvích - ZV zasahuje 
"áste"n  pozemek ". 178/2 k.ú. Drahotice  

WZ 02 - plocha lesních pozemk$ navržených jako sou"ást ve!ejných prostranství k p!evedení 
z kategorie „les$ hospodá!ských“ (kód 10) do kategorie „p!ím stské a další lesy se zvýšenou 
funkcí rekrea"ní“ (kód 32c) zasahuje pln  nebo "áste"n  pozemky ". 325/3 a 332/2 k.ú. 
Rostkov 

I. Údaje o po!tu list$ územního plánu a po!tu výkres$ k n mu p"ipojené grafické !ásti. 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n a dále je dopln!n následujícím textem: 

Textová a tabulková "ást návrhu“Zm ny ". 1 ÚPCh“ má 33 stran. 

Výkresová "ást má 5 výkres$. 

Textová a tabulková "ást od$vodn ní „Zm ny ". 1 ÚPCh“ má 29 stran. 

Výkresová "ást má 2 výkresy. 

J. Vymezení ploch a koridor$ územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, v!etn  
podmínek pro jeho prov "ení. 

p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

V rámci „Zm ny ".1 ÚPCh“ jsou vymezeny dv  plochy UR01 a UR02.  

Vymezená plocha územní rezervy UR01 je ur"ena pro plochy smíšené obytné venkovské - SV, podmínkou 
možného budoucího využití je vy"erpání rozvojových ploch v rámci místní "ásti Chocn jovice, jedná se 
o plochu územní rezervy s jednozna"n  definovaným zp$sobem využití.  

Vymezená plocha územní rezervy UR02 je ur"ena p!edevším pro plochy bydlení v rodinných domech, 
venkovských - BV a plochy systému sídelní zelen , zelen  na ve!ejných prostranstvích - ZV. Jedná se 
o plochu, u které není jednozna"n  definovaný zp$sob využití. Ten m$že být v závislosti na rozvojových 
pot!ebách obce zm n n. Jednozna"n  však plochu územní rezervy UR02 nelze využít jako plochy výroby 
a skladování. 

K. 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 

p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

L. Vymezení ploch a koridor$, ve kterých je po"ízení a vydání regula!ního plánu podmínkou pro 
rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula!ního plánu  

p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

M. Stanovení po"adí zm n v území (etapizace) 
p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

P!i využívání rozvojových ploch jsou rozhodujícími faktory tlaky regulující hustotu zástavby a tedy 
i ekonomické p!ístupy k využívání t chto ploch. Skladba a typologie stavebních objekt$, p!estavba 
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a modernizace stávajícího domovního fondu rozhodují o rychlosti vy"erpání zastavitelných a p!estavbových 
ploch, a o ekonomické náro"nosti nejen vlastních objekt$, ale i sítí technické infrastruktury. Z t chto 
hledisek se doporu"uje zam !it se na intenzivn jší a polyfunk"ní formy zástavby, zam !ené na bydlení 
a práci v jednom objektu, dále na formy zástavby umož%ující vedle bydlení nap!íklad prodej, ubytování nebo 
stravování. Tyto formy si ponechávají charakter venkovské zástavby, p!i"emž sou"asn  vykazují v tší 
úspornost ve spot!eb  ploch, energií a náklad$ na technickou infrastrukturu, než samostatná výstavba 
izolovaných rodinných dom$ a samostatná výstavba objekt$ ob"anské vybavenosti, "i rekrea"ních za!ízení.  

Po!adí zm n v území, etapizace využití navržených ploch k zástavb  a zm n ve využívání zem d lské p$dy 
bylo prov !eno a není stanoveno.   

Rozhodujícími faktory rozvoje, budou vždy vy!ešené majetkoprávní vztahy k pozemk$m a investi"ní 
náro"nost výstavby sítí technické a dopravní infrastruktury. 

N. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m$že 
vypracovávat architektonickou !ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. 

p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

Do architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m$že vypracovávat architektonickou 
"ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt je v rámci Zm ny ". 1 ÚPCh za!azena stavba 
rozhledny v"etn  doprovodných provoz$ (plocha zm ny Z20). 

O. Vymezení staveb nezp$sobilých pro zkrácené stavební "ízení podle §117 odst.1 zák.!.183/2006 
Sb. 

p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

P. Seznam volných p"íloh a výkresové !ásti dokumentace 
p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n a dále je dopln!n následujícím textem: 

Výkresová "ást návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh obsahuje: 

v.".01  Výkres základního "len ní - "ást     1 : 10 000 
v.".02  Hlavní výkres        1 : 2 880 
v.".03  Výkres technické infrastruktury     1 : 2 880 
v.".04   Výkres civilní ochrany       1 : 5 000 
v.".05  Výkres ve!ejn  prosp šných staveb, opat!ení a asanací   1 : 2 880 

O D & V O D N ' N Í 

Od$vodn ní Zm ny ". 1 ÚPCh obsahuje textovou a grafickou "ást. 

TEXTOVÁ (ÁST 

Postup p"i po"ízení zm ny 

Obec Chocn jovice má platný územní plán (dále jen „ÚPCh“) vydaný Zastupitelstvem obce Chocn jovice 
dne 13.05.2009 opat!ením obecné povahy ". 1/2009, které nabylo ú"innosti dne 07.06.2009.  

O po!ízení Zm ny ". 1 ÚPCh rozhodlo Zastupitelstvo obce Chocn jovice dne 16.12.2009 usnesením ". 74-
09, ur"eným zastupitelem stanovilo dne 17.03.2010 usnesením ". 21-2010 starostku obce Miluši 
Bergmanovou. 

Po!izovatelem Zm ny ". 1 ÚPCh se a na základ  žádosti obce Chocn jovice ze dne 08.10.2010, v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona ". 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním !ádu, 
v platném zn ní (dále jen „stavební zákon“), stal M stský ú!ad Mnichovo Hradišt , odbor výstavby a ŽP, 
jako p!íslušný obecní ú!ad obce s rozší!enou p$sobností.  

Zpracovatelem Zm ny ". 1 ÚPCh je Ing. arch. Ji!í Ma%ák, #KA 01 245. 

Po!izovatel, v souladu s p!íslušným ustanovením § 47 odst. 1 stavebního zákona, ve spolupráci s ur"eným 
zastupitelem p!ipravil návrh zadání Zm ny ". 1 ÚPCh. 

Návrh zadání Zm ny ". 1 ÚPCh byl, v souladu s p!íslušnými ustanoveními § 47 odst. 2 stavebního zákona, 
ve!ejn  projednán v dob  od 28.12.2010 do 10.02.2011. Dot"eným orgán$m (dále jen „DO“), Krajskému 
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ú!adu St!edo"eského kraje (dále jen „KÚSK“) a sousedním obcím byl po!izovatelem návrh zadání Zm ny 
". 1 ÚPCh rozeslán dne 28.12.2010, HZS St!edo"eského kraje, územnímu pracovišti Mladá Boleslav pak 
dodate"n  dne 10.02.2011. Oznámení o projednání návrhu zadání Zm ny ". 1 ÚPCh bylo formou ve!ejné 
vyhlášky vyv šeno na ú!ední desce m sta Mnichovo Hradišt  (od 28.12.2010 do 31.01.2011) a na ú!ední 
desce obce Chocn jovice (od 29.12.2010 do 31.01.2011). Kompletní návrh zadání Zm ny ". 1 ÚPCh byl 
v listinné podob  u po!izovatele a na obecním ú!ad  Chocn jovice vystaven k ve!ejnému nahlédnutí od 
29.12.2010 do 28.01.2011. Sou"asn  byl návrh zadání Zm ny ". 1 ÚPCh zve!ejn n zp$sobem umož%ujícím 
dálkový p!ístup na webových stránkách po!izovatele.  

Mimo Krajské hygienické stanice St!edo"eského kraje, orgánu ochrany zem d lského p$dního fondu 
a silni"ního správního ú!adu KÚSK, orgánu ochrany p!írody, orgánu státní správy les$ a vodoprávního ú!adu 
M stského ú!adu Mnichovo Hradišt  (dále jen „M Ú MH“) neuplatnily ostatní DO požadavky na úpravu 
návrhu zadání Zm ny ". 1 ÚPCh. Krajská hygienická stanice St#edo"eského kraje požadovala za!azení 
lokality Z04 do lokalit podmín n  vhodných pro obytnou zástavbu, kdy nejpozd ji p!i územním !ízení bude 
doložena hluková studie, která prokáže, že hluk z dopravy na silnici II/277 na t chto plochách nep!ekro"í 
stanovený hygienický limit. Orgán ochrany zem!d!lského p dního fondu KÚSK vyslovil p!edb žný 
nesouhlas se za!azením lokalit Z07 a Z19. Silni"ní správní ú#ad KÚSK požadoval v grafické "ásti (ve 
výkresu dopravní infrastruktury pop!. v koordina"ním výkresu) o"íslovat silnice II. a III. t!ídy a vyzna"it 
ochranná pásma silnic v souladu s ustanovením § 30 ZPK, která limitují využití ploch, dále uvedl, že !ešení 
dopravní infrastruktury musí odpovídat vyhl. ". 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na 
využívání území - § 9 a § 22. Orgán ochrany p#írody M!Ú MH požadoval vy!azení ploch Z04, Z07 a Z19. 
Orgán státní správy les  M!Ú MH požadoval uvedení minimální vzdálenosti staveb od lesa pro lokality Z04, 
Z12, Z13, Z16, Z17 a Z19 a akceptování záboru PUPFL v intencích GP u lokality Z16. Vodoprávní ú#ad 
požadoval vy!azení pozemku p.". 227/2 k.ú. Chocn jovice ze zám ru Z04. 

Výše uvedené požadavky DO byly po!izovatelem ve spolupráci s ur"eným zastupitelem vyhodnoceny 
a projednány s tím, že požadavky Krajské hygienické stanice St#edo"eského kraje, silni"ního správního 
ú#adu KÚSK a orgánu státní správy les  M!Ú MH budou pln  akceptovány, požadavky orgánu ochrany 
zem!d!lského p dního fondu KÚSK, orgánu ochrany p#írody M!Ú MH budou akceptovány pouze "áste"n  
a to tak, že lokalita Z07 bude z návrhu zadání vy!azena (leží v podstat  ve volné krajin , bez vazby na 
zastav né, "i zastavitelné území, za!azením by došlo k narušení organizace, lokalita je navíc v kolizi 
s ve!ejn  prosp šnými protipovod%ovými opat!eními navrženými v platném ÚPCh) a lokality Z04 a Z19 
z$stanou p!edm tem dalšího projednávání. Požadavek vodoprávního ú!adu nebude akceptován, lokalita Z04 
z$stane celá p!edm tem dalšího projednávání. 

Další požadavky na úpravu návrhu zadání Zm ny ". 1 ÚPCh byly vzneseny ze strany spole"ností #EZ 
Distribuce a.s., Povodí Labe, s.p. a Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. P!edm tné požadavky byly 
rovn ž po!izovatelem ve spolupráci s ur"eným zastupitelem vyhodnoceny a projednány s tím, že pokud tyto 
požadavky již nejsou zapracovány v platném ÚPCh, budou pln  akceptovány. 

Ur"ený zastupitel dále vznesl požadavek na provedení úpravy rozsahu a specifikace lokality Z14. 

Sousední obce neuplatnily k návrhu zadání Zm ny ". 1 ÚPCh žádné podn ty. Z !ad ve!ejnosti nebyly 
k návrhu zadání Zm ny ". 1 ÚPCh rovn ž uplatn ny žádné p!ipomínky ani požadavky na jeho úpravu.  

Z vyhodnocení ve!ejného projednání návrhu zadání Zm ny ". 1 ÚPCh byl po!ízen zápis. 

Na základ  uplatn ných požadavk$ DO a správc$ sítí po!izovatel ve spolupráci s ur"eným zastupitelem, 
v souladu s p!íslušnými ustanoveními § 47 odst. 4 stavebního zákona, návrh zadání Zm ny ". 1 ÚPCh 
upravil a p!edložil jej Zastupitelstvu obce Chocn jovice ke schválení (§ 47 odst. 5 stavebního zákona).  

Jelikož p!íslušný dot"ený orgán (KÚ SK, odbor životního prost!edí a zem d lství) ve svém stanovisku ".j.: 
202568/2010/KUSK-OŽP/ŠJ ze dne 21.01.2011 vylou"il významný vliv Zm ny ". 1 ÚPCh na evropsky 
významné lokality a pta"í oblasti a sou"asn  neuplatnil požadavek, resp. nepožadoval zpracování 
vyhodnocení vliv$ Zm ny ". 1 ÚPCh na životní prost!edí nebyl, v souladu s ustanovením § 47 odst. 3 
stavebního zákona, sou"ástí zadání Zm ny ". 1 ÚPCh požadavek na zpravování vyhodnocení vliv$ Zm ny 
". 1 ÚPCh na udržitelný rozvoj území.  

Zpracování konceptu Zm ny ". 1 ÚPCh rovn ž nebylo požadováno.  

Zadání Zm ny ". 1 ÚPCh pak bylo Zastupitelstvem obce Chocn jovice schváleno dne 16.02.2011 usnesením 
". 14-2011. 
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V souladu s ustanoveními § 50 odst. 2 stavebního zákona rozeslal po!izovatel dne 26.05.2011 p!íslušným 
DO, KÚSK a sousedním obcím oznámení o spole"ném jednání o návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh. Sou"asn  byl 
návrh Zm ny ". 1 ÚPCh zve!ejn n zp$sobem umož%ujícím dálkový p!ístup na webových stránkách 
po!izovatele. Spole"né jednání o návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh se konalo dne 20.06.2011 ve velké zasedací 
místnosti M stského ú!adu Mnichovo Hradišt . Ze spole"ného jednání byl po!ízen zápis. 

Stanoviska DO uplatn ná v zákonné lh$t  30 dn$ ode dne spole"ného jednání byla, mimo stanoviska orgánu 
ochrany zem d lského p$dního fondu KÚSK, orgánu státní správy les$ KÚSK, orgánu ochrany p!írody 
M Ú MH, orgánu státní správy les$ M Ú MH a vodoprávního ú!adu M Ú MH souhlasná bez podmínek, 
p!ipomínek a námitek. Orgán ochrany zem!d!lského p dního fondu KÚSK vyslovil nesouhlas se za!azením 
lokality Z19. Tento nesouhlas od$vodnil tím, že zem d lská p$da na této lokalit  je za!azena do I. t!ídy 
ochrany dle BPEJ. Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p$dy MŽP ze dne 12.6.1996 ".j. 
OOLP/1067/96 se jedná o nejcenn jší p$dy. Plocha nenavazuje na zastav né území obce a jejím za!azením 
by došlo k narušení organizace ZPF, a tím k porušení ustanovení § 4 zákona, kterým jsou stanoveny zásady 
ochrany ZPF. Orgán ochrany zem!d!lského p dního fondu KÚSK dále vyslovil souhlas se za!azením 
lokality Z14 pod podmínkou, že pro tuto lokalitu bude zpracována územní studie stanovující etapizaci 
zástavby, kterou bude minimalizován dopad na ZPF a zajiš&ující dodržení ustanovení § 4 zákona, kterým 
jsou stanoveny zásady ochrany ZPF. Sou"asn  orgán ochrany zem!d!lského p dního fondu KÚSK požadoval 
odstran ní rozdílu ve vy"íslení zábor u ploch, které jsou zahrnuty do lokality Z16. Tento údaj m l být 
rozdílný v kapitole C.2.1. - P!ehled a charakteristika ploch zastavitelného území a v tabulce se zábory 
rozvojových lokalit. Orgán státní správy les  KÚSK vyslovil nesouhlas s dot"ením PUPFL, které jsou 
sou"ástí lokality Z16 s tím, že tato lokalita p!edpokládá zábor PUPFL o vým !e 0,46 ha pro plochy systému 
sídelní zelen  sloužící pro rekreaci a stanovené podmínky pro využití ploch uvedené v kapitole F. územního 
plánu obce Chocn jovice, nezajiš&ují dostate"nou ochranu PUPFL p!ed využitím k jiným ú"el$m, dle 
ustanovení § 13 odst. 1 lesního zákona. Orgán ochrany p#írody a krajiny M!Ú MH podmínil souhlas 
s návrhem Zm ny ". 1 ÚPCh vy!azením "ásti plochy Z04, která se nachází na pozemku p.". 227/2 v k.ú. 
Chocn jovice a plochy Z19 v k.ú. Rostkov z dalšího projednávání. Tento podmín ný souhlas od$vodnil tím, 
že zám r Z04 p!edstavuje požadavek op tovn  za!adit na pozemek parc. ". 227/2 v kat. území Chocn jovice 
plochu ur"enou pro bydlení v rodinných domech venkovské. K této ploše již byl v koordinovaném 
stanovisku ze dne 23.05.2008 pod ". j.: VŽP/3818/2008/Ši k návrhu zadání územního plánu Chocn jovice 
orgánem ochrany p!írody vysloven nesouhlas. V p!edm tném území nedošlo ke zm n  pom r$, které by 
umož%ovaly úpravu našeho p$vodního stanoviska, proto z$stává i nadále v platnosti. Tyto plochy se nachází 
v regionálním biokoridoru „Mohelka II“ (úsek RBC 2 Na Mohelce – Jizera). Dále se jedná se o významný 
krajinný prvek – údolní nivu. Údolní nivy jako významný krajinný prvek jsou ze zákona chrán ny p!ed 
poškozováním a ni"ením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení 
nebo oslabení jejich stabiliza"ní funkce. Zásahy, které by mohly vést k poškození nebo zni"ení významného 
krajinného prvku nebo ohrožení "i oslabení jeho ekologicko-stabiliza"ní funkce pat!í zejména umis&ování 
staveb, pozemkové úpravy, zm ny kultur pozemk$, odvod%ování pozemk$, úprava vodních tok$ a nádrží 
a t žba nerost$. Umíst ní rodinného domu je na pozemku parc. ". 227/2 v kat. území Chocn jovice 
nevhodné. Zám r Z19 pak p!edstavuje požadavek op tovn  za!adit na pozemek parc. ". 480 v kat. území 
Rostkov plochu ur"enou pro plochu smíšenou obytnou venkovskou. K této ploše již byl ve vyjád!ení ke 
zm n  zadání územního plánu Chocn jovice ze dne 30.06.2008 pod ". j.: VŽP/5728/2008/Ši orgánem 
ochrany p!írody vysloven nesouhlas. V p!edm tném území nedošlo ke zm n  pom r$, které by umož%ovaly 
úpravu našeho p$vodního vyjád!ení, proto z$stává i nadále v platnosti. Tento pozemek se nachází 
v nezastav ném území obce, navazuje plynule na okolní kulturní krajinu. Orgán ochrany p!írody cílen  
prosazuje ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny a ochranu krajiny pro ekologicky vhodné formy 
hospoda!ení, turistiky a rekreace. Dle § 12 odst. 1/ zákona o ochran  p!írody a krajiny, je krajinný ráz, 
kterým je zejména p!írodní, kulturní a historická charakteristika ur"itého místa "i oblasti, chrán n p!ed 
"inností snižující jeho estetickou a p!írodní hodnotu. Orgán státní správy les  M!Ú MH požadoval doplnit 
minimální vzdálenost staveb od lesa u plochy Z08 - 20 m a Z10 - 28 m s tím, že požadovaná minimální 
vzdálenost staveb od okraje lesa u lokality Z08 a Z10 byla stanovena s ohledem na absolutní výškovou 
bonitu sousedního lesního porostu. Jedná se o pozemky zahrnuté již v návrhu zadání zm ny ÚP 
Chocn jovice, OSSL však nebyla identifikována vzdálenost do 50m od okraje lesa. Vodoprávní ú#ad M!Ú 
MH podmínil souhlas s návrhem Zm ny ". 1 ÚPCh vy!azením pozemku p.". 227/2 v k.ú. Chocn jovice ze 
zám ru Z04. Tento podmín ný souhlas od$vodnil tím, že pozemek je umíst n v záplavovém území vodního 
toku Mohelka. 



Obec Chocn jovice  Opat!ení obecné povahy ". 1/2011 
ze dne 16.11.2011 

26 

Ur"ený zastupitel vznesl požadavek, aby v souladu s p!edloženým podn tem vlastník$ p!edm tných 
pozemk$ bylo nadále p!edm tem !ešení lokality Z14 pouze rozší!ení o "ást pozemku p.". 442/1, p!i"emž 
zbývající "ást lokality Z14 by v rámci Zm ny ". 1 ÚPCh nebyla m n na a z$stala totožná s !ešením 
navrženým v platném ÚPCh (lokalita PZ29). Obec v tomto smyslu zm nila sv$j p$vodní požadavek na 
!ešení lokality Z14 vznesený k návrhu zadání Zm ny ". 1 ÚPCh. 

Sousední obce neuplatnily k návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh žádné p!ipomínky. 

Výše uvedená stanoviska, podmínky a požadavky DO byly po!izovatelem ve spolupráci s ur"eným 
zastupitelem vyhodnoceny a projednány s tím, že podmínka orgánu ochrany zem d lského p$dního fondu 
KÚSK zpracování územní studie stanovující etapizaci zástavby pro lokalitu Z14 nebude akceptována, nebo& 
na základ  požadavku obce vycházejícího z podn tu vlastník$ p!edm tných pozemk$ a po projednání 
s p!íslušnými zástupci KÚSK bude nadále p!edm tem !ešení lokality Z14 pouze rozší!ení o "ást pozemku 
p.". 442/1, p!i"emž zbývající "ást lokality Z14 nebude v rámci Zm ny ". 1 ÚPCh m n na a z$stane totožná 
s !ešením navrženým v platném ÚPCh (lokalita PZ29). Zpracování územní studie a stanovení etapizace pro 
lokalitu PZ 29 nebylo p!i po!izování platného ÚPCh požadováno. Dále bylo konstatováno, že po!izovatel 
i ur"ený zastupitel považují všechny ostatní podmínky a požadavky DO za relevantní a budou tedy 
akceptovány a textová i grafická "ást dokumentace návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh budou ve smyslu t chto 
podmínek a požadavk$ dopln ny a upraveny.  

K ve!ejnému projednání byl p!edložen takto upravený návrh Zm ny ". 1 ÚPCh. 

Z vyhodnocení spole"ného jednání o návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh byl po!ízen zápis. 

Zpráva o projednání návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh byla v souladu s ustanoveními § 51 stavebního zákona 
p!edložena k posouzení odboru regionálního rozvoje KÚSK, který dne 08.08.2011 vydal k návrhu Zm ny 
". 1 ÚPCh souhlasné stanovisko ".j.: 160519/2011/KUSK s tím, že: „posoudil podle ustanovení § 51 
stavebního zákona upravený a posouzený návrh zm!ny územního plánu v"etn! zprávy o jeho projednání z 
hlediska zajišt!ní koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska 
souladu s politikou územního rozvoje a s územn! plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, že 
neshledal žádné rozpory a proto je možné jej následn! projednat ve smyslu ustanovení § 52 až § 54 

stavebního zákona“. 

Dne 09.08.2011 pak odbor regionálního rozvoje KÚSK pod ".j.: 161365/2001/KUSK provedl opravu 
chybného údaje celkového záboru zem d lské p$dy uvedeného v p!edchozím stanovisku. Toto nem lo 
žádný vliv na podobu upraveného návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh. 

Oznámení o zahájení !ízení o Zm n  ". 1 ÚPCh a o konání ve!ejného projednání návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh 
bylo, v souladu s p!íslušnými ustanoveními § 52 odst. 1 stavebního zákona,vyv šeno na ú!ední desce m sta 
Mnichovo Hradišt  od 12.08.2011 do 06.10.2011 a ú!ední desce obce Chocn jovice rovn ž od 12.08.2011 
do 06.10.2011 a sou"asn  zve!ejn no zp$sobem umož%ujícím dálkový p!ístup na webových stránkách 
po!izovatele a obce Chocn jovice. Kompletní dokumentace (textová a grafická "ást) návrhu Zm ny ". 1 
ÚPCh byla v listinné podob  k nahlédnutí u po!izovatele a na obecním ú!ad  Chocn jovice od 15.08.2011 do 
05.10.2011 a sou"asn  byla v elektronické podob  zve!ejn na zp$sobem umož%ujícím dálkový p!ístup na 
webových stránkách po!izovatele. Jednotliv  byly k ve!ejnému projednání p!izvány DO, KÚSK, obec 
Chocn jovice a sousední obce. Oznámení o zahájení !ízení o Zm n  ". 1 ÚPCh a o konání ve!ejného 
projednání návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh jim bylo rozesláno 12.08.2011. 

Stanoviska DO k návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh doru"ená po!izovateli p!ed konáním vlastního ve!ejného 
projednání byla souhlasná bez podmínek, p!ipomínek a námitek.  

Konkrétn  byla p!ed konáním vlastního ve!ejného projednání návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh po!izovateli 
doru"ena následující stanoviska DO: 

1. Krajský ú!ad St!edo"eského kraje, odbor životního prost!edí a zem d lství, ".j.: 163172/2011/KUSK, 
zn. OŽP/ŠJ, ze dne 29.08.2011 (odkaz na platnost koordinovaného stanoviska ".j.: 107147/2001/KUSK 
ze dne 11.07.2011 s tím, že orgán ochrany ZPF a orgán státní správy les$ souhlasí), 

2. Ministerstvo zem d lství #R, pozemkový ú!ad Mladá Boleslav, ".j.: 147400/2011-MZE-130708, ze dne 
02.09.2011 (nemá žádné p!ipomínky ani námitky),  

3. Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, ".j.: 27568-1/52235-ÚP/2011-7103/44 ze dne 05.09.2011 
(souhlasí), 

4. M stský Mnichovo Hradišt , odbor výstavby a ŽP, odd. ŽP, ".j.: VŽP/8958/2011/Ši, JID 
27938/2011/mumh ze dne 12.09.2011 (souhlasí, nemá p!ipomínky),  
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5. Ministerstvo životního prost!edí #R, OVSS I, zn. 1772/500/11 63705/ENV/11 ze dne 19.09.2011 (nemá 
žádné p!ipomínky), 

P!ed konáním vlastního ve!ejného projednání návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh byla po!izovateli doru"ena 
následující vyjád!ení správc$ vodních tok$: 

1. Zem d lská vodohospodá!ská správa, územní pracovišt  Hradec Králové, ".j.: 
ZVHS/2899/2011/ÚPHK, ze dne 30.08.2011 (v zájmovém území se nenachází žádné za!ízení ve správ  
ZVHS (hlavní odvod%ovací za!ízení)), 

2. Povodí Labe, s.p., zn.: PVZ/11/21976/Fr/0 ze dne 29.09.2011 (odkaz na vyjád!ení zn.: 
PVZ/10/31906/Fr/0 ze dne 04.02.2011, z$stává nadále v platnosti). 

Dále byla p!ed konáním vlastního ve!ejného projednání návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh po!izovateli dne 
03.10.2011 doru"ena námitka pana Josefa #esáka (nar. 19.10.1950, bytem Ou" 17, 294 13 Mohelnice nad 
Jizerou) vyslovující nesouhlas s vy!azením lokality Z19 (p.p.". 480, k.ú. Rostkov) z návrhu Zm ny ". 1 
ÚPCh (podrobn ji viz kapitola „Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn!ní“). 

Z !ad ve!ejnosti nebyly po!izovateli p!ed konáním ve!ejného projednání návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh doru"eny 
žádné p!ipomínky. 

Sousední obce rovn ž neuplatnily žádné p!ipomínky. 

Ve!ejné projednání návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh se uskute"nilo dne 05.10.2011 od 17:00 hod. v prostorách 
obecního ú!adu Chocn jovice. Po!izovatelem byl v souladu s ustanovením § 22 odst. 4 stavebního zákona 
zajišt n odborný výklad ze strany zpracovatele. V souladu s ustanoveními § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona 
byli p!ítomní po!izovatelem pou"eni o možnosti p!íslušných osob podat námitky "i p!ipomínky, možnosti 
dot"ených orgán$ uplatnit k p!ípadným p!ipomínkám a námitkám své stanovisko a o skute"nosti, že 
k pozd ji uplatn ným stanovisk$m, p!ipomínkám a námitkám se nep!ihlíží. S odkazem na ustanovení § 22 
odst. 3 stavebního zákona byli p!ítomní dále upozorn ni na to, že p!i ve!ejném projednání se stanoviska, 
námitky a p!ipomínky uplat%ují písemn  a musí být opat!eny identifika"ními údaji a podpisem osoby, která 
je uplat%uje. Po té prob hla diskuze k p!edm tnému návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh a zpracovatel spolu 
s po!izovatelem, zodpovídali vznesené dotazy p!ítomných týkající se konkrétních lokalit: 

V pr$b hu vlastního ve!ejného projednání nebyly k návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh z !ad p!ítomných písemn  
uplatn ny žádné p!ipomínky ani námitky. Zástupci sousedních obcí ani dot"ených orgán$ se ve!ejného 
projednání nezú"astnili. 

O pr$b hu ve!ejného projednání byl po!izovatelem po!ízen písemný záznam. 

Jelikož výše uvedená námitka pana Josefa #esáka sm !ovala proti nesouhlasnému stanovisku orgánu 
ochrany zem d lského p$dního fondu KUSK (".j.: 107147/2011/KUSK, zn.: OŽP/ŠJ, ze dne 11.07.2011) 
a proti nesouhlasnému stanovisku orgánu ochrany p!írody M Ú MH (".j.: VŽP/6180/2011/Ši, JID: 
18753/2011/mumh, ze dne 18.07.2011), na jejichž základ  byla p!edm tná lokalita Z19 vy!azena z návrhu 
Zm ny ". 1 ÚPCh, požádal po!izovatel p!íslušné DO o zaslání stanoviska k podané námitce. 

Oslovené DO ve svých nových stanoviscích (orgán ochrany zem d lského p$dního fondu KUSK - ".j.: 
192298/2011/KUSK, zn.: OŽP/ŠJ, ze dne 20.10.2011, orgán ochrany p!írody M Ú MH - ".j.: 
VŽP/11196/2011/Ši, JID: 36795/2011/mumh, ze dne 24.10.2011) op tovn  potvrdily svá p!edchozí 
nesouhlasná stanoviska (podrobn ji viz kapitola „Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn!ní“). 

V souladu s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona následn  po!izovatel ve spolupráci s ur"eným 
zastupitelem vyhodnotili výsledky ve!ejného projednání s následujícími záv ry: 

• Vzhledem k tomu, že v pr$b hu ve!ejného projednání návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh byla proti tomuto 
návrhu panem Josefem #esákem podána námitka (viz výše), zpracuje po!izovatel v souladu 
s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona návrh rozhodnutí o námitkách. S ohledem na stanoviska 
p!íslušných dot"ených orgán$ (orgán ochrany zem d lského p$dního fondu KÚSK , orgán ochrany 
p!írody M Ú MH) navrhne po!izovatel zamítnutí p!edm tné námitky. 

• S ohledem na výše uvedené není t!eba provád t podstatnou úpravu (§ 53 odst. 2 stavebního zákona) ani 
drobnou úpravu (§ 53 odst. 1 stavebního zákona) návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh, ani jej p!epracovat (§ 53 
odst. 3 stavebního zákona). 

Z vyhodnocení ve!ejného projednání návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh byl po!ízen zápis. 
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S ohledem na výše uvedené zpracoval po!izovatel návrh na vydání Zm ny ". 1 ÚPCh a v souladu 
s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona jej p!edložil Zastupitelstvu obce Chocn jovice. 

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územn  plánovací dokumentací 
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah$ v území  

Usnesením vlády ". 929 ze dne 20. "ervence 2009 byl schválen dokument Politika územního rozvoje #eské 
republiky 2008 (dále jen „Politika 2008“). Tímto dokumentem jsou stanoveny republikové priority územního 
plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území a vymezeny rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické 
oblasti a koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury. 'ešené území (správní území obce 
Chocn jovice) není za!azeno do žádné rozvojové oblasti, leží však v blízkosti rozvojové osy OS3 (Praha-
Liberec-hranice #R/N mecko, Polsko (- Gorlitz/ Zgorzelec)). Hlavním d$vodem vymezení je ovlivn ní 
území silnicemi R10 a R35 (S5) p!i spolup$sobení center Mladá Boleslav a Turnov. Sou"asn  leží !ešené 
území v blízkosti dopravního koridoru kombinované dopravy KD1 (C65 Zawidów (Polsko-PKP)-Frýdlant-
Liberec-Turnov-Mladá Boleslav-Milovice-Lysá nad Labem- Praha). Hlavním d$vodem vymezení je spln ní 
požadavk$ mezinárodní dohody AGTC. Uvedené silni"ní tahy ani železni"ní koridor !ešeným územím p!ímo 
neprochází. P!estože pro !ešené území nevyplývají z Politiky 2008 žádné konkrétní požadavky z oblasti 
úkol$ územního plánování, bylo p!i zpracování návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh zohledn no ovlivn ní !ešeného 
území rozvojovou osou republikového významu OS3 a sou"asn  byly respektovány republikové priority 
územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje stanovené Politikou 2008. 

Zm na ". 1 ÚPCh je s výše uvedenou Politikou 2008 v souladu, resp. není s ní v rozporu, nebo& navrhované 
plochy zm n jsou umis&ovány v lokalitách t sn  p!iléhajících k hranici zastav ného území mimo hlavní 
dopravní tahy (s výjimkou plochy pro umíst ní rozhledny), p!ípadn  m ní funk"ní využití zastav ného 
území. Zm nou ". 1 ÚPCh navíc dochází k redukci "ásti zastavitelných ploch vymezených platným ÚPCh 
(v celkovém výsledku je souhrnný navrhovaný úbytek (zábor) ZPF menší o cca 2,6 ha oproti p$vodnímu 
!ešení navrženému platným ÚPCh).  

Koncepce rozvoje obce stanovená již platným ÚPCh a Zm nou ". 1 ÚPCh respektovaná vychází ze zásad 
trvale udržitelného rozvoje kulturní krajiny a vytvá!í podmínky pro stabilizaci a p!im !ený r$st po"tu 
obyvatel obce. Cílem je dosažení trvale udržitelného rozvoje, tj. vytvo!ení podmínek pro p!íznivé životní 
prost!edí, hospodá!ský rozvoj a uspokojení pot!eb sou"asné generace, aniž by byly ohroženy podmínky 
života generací budoucích. Zm na ". 1 ÚPCh usiluje o komplexní !ešení ú"elného využití a prostorového 
uspo!ádání území p!i respektování p!írodních, civiliza"ních a kulturních hodnot v"etn  urbanistického, 
architektonického a archeologického d dictví v !ešeném území, které sou"asn  chrání a rozvíjí. Skladba 
zastavitelných ploch navržených platným ÚPCh a upravených a dopln ných Zm nou ". 1 ÚPCh odpovídá 
cíly obnovy venkovských sídel, kterým je vyvážená obytná, rekrea"ní a produk"ní funkce sídel. S ohledem 
na to platný ÚPCh i Zm na ". 1 ÚPCh ur"ují podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a 
zajiš&ují ochranu nezastav ného území prost!ednictvím regulativ$. Nov  vymezované zastavitelné plochy 
jsou navrženy v návaznosti na zastav né území tak, že budoucí zástavba bude tvo!it ucelené území, kdy 
nebude docházet k vytvá!ení samostatných obytných soubor$ na plochách, které by narušovaly celistvost 
zem d lských p$d a bude tak eliminován vznik zbytkových ploch ZPF se ztíženým obhospoda!ováním. 
Dosažení vyššího po"tu obyvatel a jeho další stabilizace v novém bytovém fondu spole"n  s možným 
nár$stem nabídky pracovních sil bude i nadále hlavním cílem budoucího vývoje. K tomu jsou stanoveny 
stávající a nové rozvojové plochy. Zm na ". 1 ÚPCh tak napl%uje vybrané republikové priority územního 
plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území. 

Krajský ú!ad St!edo"eského kraje po!izoval v roce 2002 Územní prognózu velkého územního celku 
Mladoboleslavsko, která je pro územn  plánovací "innost užívána jako územn  plánovací podklad. Z tohoto 
dokumentu nevyplývají pro území obce Klášter Hradišt  nad Jizerou žádné konkrétní požadavky. 

Krajský ú!ad St!edo"eského kraje po!izoval v roce 2002 Územní prognózu velkého územního celku 
Mladoboleslavsko, která je pro územn  plánovací "innost užívána jako územn  plánovací podklad. Z tohoto 
dokumentu nevyplývají pro území obce Chocn jovice žádné požadavky. 

Zásady územního rozvoje St!edo"eského kraje nebyly dosud vydány. Obec Chocn jovice se nachází v 
území, pro které je zpracován „Návrh zásad územního rozvoje (dále jen „ZÚR“) St!edo"eského kraje“. 
V návrhu ZÚR St!edo"eského kraje jsou v p!edm tném území vymezeny nadregionální biokoridor NK 33 
B!ehyn  Pecopala – P!íhrazské skály, regionální biocentrum RC 1793 Na Mohelce, regionální biokoridor 
RK 667 Na Mohelce a regionální biokoridor RK 666 Údolí Mohelky – Na Mohelce. Tyto prvky ÚSES 
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nadmístního významu jsou již zapracovány v platném ÚPCh a Zm na ". 1 ÚPCh jej respektuje. Žádné další 
konkrétní požadavky z návrhu ZÚR St!edo"eského kraje pro !ešené území nevyplývají. 

KÚSK ve svém stanovisku k návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh uvádí, že (citace): „posoudil podle ustanovení § 51 
stavebního zákona upravený a posouzený návrh zm!ny územního plánu v"etn! zprávy o jeho projednání z 
hlediska zajišt!ní koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska 
souladu s politikou územního rozvoje a s územn! plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, že 
neshledal žádné rozpory a proto je možné jej následn! projednat ve smyslu ustanovení § 52 až § 54 
stavebního zákona“. 

Vztahy zastav ných !ástí obce k širšímu území   

Zm na ". 1 ÚPCh je zpracována v souladu s koncepcí stanovenou ÚPCh. Respektuje p!irozenou kontinuitu 
rozvoje obce, respektuje nad!azené systémy technické infrastruktury i podmínky vyplývající z ochrany 
životního prost!edí. Nad!azené dopravní systémy nebyly koncepcí ÚPCh dot"eny a Zm nou ". 1 ÚPCh 
rovn ž nejsou ovlivn ny. Z hlediska širších územních vztah$ nedochází ke zm n  koncepce ÚPCh, je 
i nadále zachována stávající struktura sídel (místních "ástí a rozptýlených drobných lokalit). Vztahy 
jednotlivých místních "ástí a zastav ných "ástí k širšímu území jsou ovlivn ny pouze místn  návrhem 
rozvojových ploch bydlení a ob"anské vybavenosti. Zachování zem d lské "innosti je ponecháno ve 
stávající úrovni - intenzivní zem d lské "innosti v agroindustriální krajin . Shodná je i situace v oblasti 
lesnictví. Závislost na sousedních sídlech v uspokojování denních pot!eb obyvatelstva, vyjíž(ky za prací, 
vzd láním a zdravotní pé"í se nezm ní. Obec ve vztahu k okolním sídl$m bude plnit funkci svébytného 
obytného sídla s menším podílem v uspokojování rekrea"ních pot!eb širšího okolí. Z hlediska širších 
územních vztah$ nedojde Zm nou ". 1 ÚPCh k žádným zásah$m ani úpravám vazeb na sousední obce. 
Z platných územních plán$ okolních obcí nevyplývají žádné požadavky na spole"né !ešení. Charakter 
a rozsah Zm ny ". 1 ÚPCh je pouze lokálního charakteru a nevyvolává nároky na !ešení širších vztah$ obce 
ani nad!azené ve!ejné infrastruktury. Realizací navrhovaného zám ru je možné dosáhnout udržitelného 
rozvoje obce. 

Širší dopravní vztahy  

Zm na ". 1 ÚPCh je zpracována v souladu s koncepcí stanovenou ÚPCh. Z hlediska širších vazeb na 
dopravní infrastrukturu nedochází ve Zm n  ". 1 ÚPCh k žádným úpravám. Lze konstatovat, že pro osobní 
automobilovou dopravu jsou všechny místní "ásti obce Chocn jovice snadno dostupné z nad!azené dopravní 
sít  a naopak. Pro nákladní automobilovou dopravu z návrhu územního plánu vyplývají celkem dv  omezení 
v možnostech pr$jezdu správního území obce Chocn jovice.  

V úseku silnice III/2775, spojující horní a dolní "ást zastav ného území obce Chocn jovice se nachází úsek 
s výškovým a sm rovým vedením, který je nevyhovující pro nákladní vozidla a b žné autobusy. Uvedený 
úsek je možné pro nákladní dopravu uzav!ít bez výjimek. K nákladní dopravní obsluze území lze využít 
silnici III/2791 (p!es Horní Mohelnici ve druhém sm ru p!es Buda)), silnici III/2776 (p!es Sovenice) a silnici 
III/2775 (p!es K!ivola"iny).   

V úseku silnice III/2773, spojující osadu Podhora (k.ú. Mohelnice nad Jizerou) s místními "ástmi obce 
Chocn jovice (Rostkov a Ou") se nachází jeden úsek se dv ma místy s výškovým a sm rovým vedením, 
který je nevyhovující pro nákladní vozidla a b žné autobusy. Uvedený úsek je možné pro nákladní dopravu 
uzav!ít s výjimkou pr$jezdu pro vozidla ve!ejné dopravy a zásahová vozidla hasi"$. Výjimka je navržena 
z d$vod$ podstatn  delších p!íjezdových tras p!es Libí" nebo Všelibice. Pro ostatní nákladní dopravní 
obsluhu území lze využít silnici III/2773 ze sm ru od P!ibyslavic. Protože v místní "ásti Rostkov není 
prostor pro otá"ení nákladních vozidel je v platném ÚPCh navrženo realizovat otá"ecí místo (WD18) na 
pozemku 107/2 k.ú. Rostkov.  

Vzhledem k faktu minimální zát že území projížd jící nákladní (kamionovou) dopravou nep!edstavují ob  
omezení výrazný vliv na udržitelný rozvoj území obce ani na okolní silni"ní sí&. 

Železni"ní doprava se v !ešeném území neprojevuje. 

Ostatní druhy dopravy se z hlediska širších vazeb a vztah$ neuplat%ují. 

Širší vztahy technické infrastruktury  

Z hlediska širších vazeb lze stávající technickou infrastrukturu rozvod$ elektrické energie VN vnímat, 
jednak jako pr$tahy územím, jednak jako p!ivad "e ke koncovému uživateli. V oblasti zásobování pitnou 
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vodou je !ešené území jejím zdrojem a zajiš&uje pitnou vodou i pro sousední obce. Ve Zm n  ". 1 ÚPCh 
z hlediska širších územních vztah$ nedochází v oblasti technické infrastruktury, ke zm n  p$vodní koncepce 
ÚPCh. 

Širší vztahy ÚSES 

Územní systém ekologické stability byl p!evzat z generelu ÚSES okresu Mladá Boleslav a z hlediska širších 
vztah$ je pln  respektován. Širší vztahy obce byly koordinovány i z hlediska koncepce ochrany p!írody 
a krajiny, zejména koncepce územního systému ekologické stability (ÚSES). P$vodní koncepce ÚPCh 
i Zm na ". 1 ÚPCh nezasahují do nadregionální "i regionální koncepce ÚSES #R.  

Nov  navrhované plochy k zastav ní neovliv%ují územní systém ekologické stability jako celek, ani nemají 
vliv z hlediska širších vztah$. 

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

Cílem územního plánování je vytvá!ení p!edpoklad$ pro výstavbu a udržitelný rozvoj území. Zm na ". 1 
ÚPCh respektuje limity v území a nem ní zásadním zp$sobem komplexní !ešení ú"elného využití 
a prostorového uspo!ádání území, které bylo navrženo v platném ÚPCh. Vytvá!í územní p!edpoklady pro 
další výstavbu, kterou je podmín n hospodá!ský a sociální rozvoj obce a jejích obyvatel, p!itom respektuje 
p!írodní a kulturní podmínky a hodnoty místa a zlepšuje podmínky p!íznivého životního prost!edí, !eší 
ú"elné využití a uspo!ádání území na základ  koordinace ve!ejných a soukromých zájm$. 

Zm na ". 1 ÚPCh je !ešena s ohledem na vztah p!írodních, civiliza"ních a kulturních hodnot v !ešeném 
území, p!i"emž tyto hodnoty území v"etn  urbanistického, architektonického a archeologického d dictví 
respektuje, chrání a rozvíjí. S ohledem na to ur"uje podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území 
a zajiš&uje ochranu nezastav ného území prost!ednictvím regulativ$. Zastavitelné plochy navazují na 
zastav né území tak, že budoucí zástavba bude z urbanistického hlediska tvo!it ucelené území. Díky tomuto 
!ešení nebude docházet k vytvá!ení samostatných obytných soubor$ na plochách, které by narušovaly 
celistvost zem d lských p$d uprost!ed souvislých zem d lských lán$ a vytvá!ely tak t žko obd lávatelné 
enklávy, mezi stávajícím zastav ným územím a nov  navrhovanými plochami budoucí výstavby.  

Koncepce rozvoje území obce stanovená v platném ÚPCh a jeho 1. zm nou pln  respektovaná spo"ívá 
p!edevším v posilování sídelního charakteru sídla, p!i"emž se sou"asn  snaží jak o vyvážený vztah mezi 
ochranou životního prost!edí a hospodá!ským rozvojem, tak i o podporu soudržnosti spole"enství obyvatel 
a vytvá!ení podmínek pro uspokojování jejich pot!eb a požadavk$, aniž by tím byly ohroženy podmínky 
života budoucích generací. 

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p"edpis$ 

Zm na ". 1 ÚPCh byla po!ízena (zpracována a projednána) v souladu s p!íslušnými ustanoveními 
a požadavky stavebního zákona a vyhlášky ". 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  
plánovací dokumentaci a zp$sobu evidence územn  plánovací "innosti, v platném zn ní. Stejn  tak obsah 
dokumentace (textová i grafická "ást) odpovídá požadavk$m uvedených právních p!edpis$. 

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních p"edpis$ - soulad se stanovisky dot!ených orgán$ (DO) 
podle zvláštních právních p"edpis$, pop"ípad  s výsledkem "ešení rozpor$ 

Návrh zadání Zm ny ". 1 ÚPCh byl, v souladu s p!íslušnými ustanoveními § 47 odst. 2 stavebního zákona, 
projednán s DO.  

Mimo Krajské hygienické stanice St!edo"eského kraje, orgánu ochrany zem d lského p$dního fondu 
a silni"ního správního ú!adu KÚSK, orgánu ochrany p!írody, orgánu státní správy les$ a vodoprávního ú!adu 
M stského ú!adu Mnichovo Hradišt  (dále jen „M Ú MH“) neuplatnily ostatní DO požadavky na úpravu 
návrhu zadání Zm ny ". 1 ÚPCh (podrobn ji viz kapitola „Postup p#i po#ízení zm!ny“).  

P!edm tné požadavky DO byly po!izovatelem ve spolupráci s ur"eným zastupitelem vyhodnoceny 
a projednány s tím, že požadavky Krajské hygienické stanice St#edo"eského kraje, silni"ního správního 
ú#adu KÚSK a orgánu státní správy les  M!Ú MH budou pln  akceptovány, požadavky orgánu ochrany 
zem!d!lského p dního fondu KÚSK, orgánu ochrany p#írody M!Ú MH budou akceptovány pouze "áste"n  
(podrobn ji viz kapitola „Postup p#i po#ízení zm!ny“). 

Návrh Zm ny ". 1 ÚPCh byl v pr$b hu spole"ného jednání v souladu s p!íslušnými ustanoveními stavebního 
zákona projednán s DO. Stanoviska DO uplatn ná v zákonné lh$t  30 dn$ ode dne spole"ného jednání byla, 
mimo stanoviska orgánu ochrany zem d lského p$dního fondu KÚSK, orgánu státní správy les$ KÚSK, 
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orgánu ochrany p!írody M Ú MH, orgánu státní správy les$ M Ú MH a vodoprávního ú!adu M Ú MH 
souhlasná bez podmínek, p!ipomínek a námitek. Orgán ochrany zem!d!lského p dního fondu KÚSK 
vyslovil nesouhlas se za!azením lokality Z19. Orgán ochrany zem!d!lského p dního fondu KÚSK dále 
vyslovil souhlas se za!azením lokality Z14 pod podmínkou, že pro tuto lokalitu bude zpracována územní 
studie stanovující etapizaci zástavby. Sou"asn  orgán ochrany zem!d!lského p dního fondu KÚSK 
požadoval odstran ní rozdílu ve vy"íslení zábor u ploch, které jsou zahrnuty do lokality Z16. Orgán státní 
správy les  KÚSK vyslovil nesouhlas s dot"ením PUPFL, které jsou sou"ástí lokality Z16. Orgán ochrany 
p#írody a krajiny M!Ú MH podmínil souhlas s návrhem Zm ny ". 1 ÚPCh vy!azením "ásti plochy Z04, která 
se nachází na pozemku p.". 227/2 v k.ú. Chocn jovice a plochy Z19 v k.ú. Rostkov z dalšího projednávání. 
Orgán státní správy les  M!Ú MH požadoval doplnit minimální vzdálenost staveb od lesa u plochy Z08 - 20 
m a Z10 - 28 m. Vodoprávní ú#ad M!Ú MH podmínil souhlas s návrhem Zm ny ". 1 ÚPCh vy!azením 
pozemku p.". 227/2 v k.ú. Chocn jovice ze zám ru Z04 (podrobn ji viz kapitola „Postup p#i po#ízení 
zm!ny“). 

Uvedená stanoviska DO byla po!izovatelem ve spolupráci s ur"eným zastupitelem vyhodnocena 
a projednána s tím, že podmínka orgánu ochrany zem d lského p$dního fondu KÚSK zpracování územní 
studie stanovující etapizaci zástavby pro lokalitu Z14 nebude akceptována, nebo& na základ  požadavku obce 
vycházejícího z podn tu vlastník$ p!edm tných pozemk$ a po projednání s p!íslušnými zástupci KÚSK bude 
nadále p!edm tem !ešení lokality Z14 pouze rozší!ení o "ást pozemku p.". 442/1, p!i"emž zbývající "ást 
lokality Z14 nebude v rámci Zm ny ". 1 ÚPCh m n na a z$stane totožná s !ešením navrženým v platném 
ÚPCh (lokalita PZ29). Zpracování územní studie a stanovení etapizace pro lokalitu PZ 29 nebylo p!i 
po!izování platného ÚPCh požadováno. Dále bylo konstatováno, že po!izovatel i ur"ený zastupitel považují 
všechny ostatní podmínky a požadavky DO za relevantní a budou tedy akceptovány. Na základ  toho byly 
textová i grafická "ást dokumentace návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh ve smyslu t chto podmínek a požadavk$ 
dopln ny a upraveny. K ve!ejnému projednání byl p!edložen takto upravený návrh Zm ny ". 1 ÚPCh. 

Stanoviska DO k upravenému návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh uplatn ná v pr$b hu ve!ejného projednání pak byla 
souhlasná bez podmínek, p!ipomínek a námitek.  

Zm na ". 1 ÚPCh je tedy v souladu s požadavky zvláštních p!edpis$. 

Rozpory v pr$b hu po!izování a projednání Zm ny ". 1 ÚPCh nebyly !ešeny. 

Vyhodnocení spln ní zadání 

Základní osnovou pro vypracování návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh bylo "Zadání Zm ny ". 1 Územního plánu 
Chocn jovice" (dále jen „zadání“), schválené Zastupitelstvem obce Chocn jovice dne 16.02.2011, 
usnesením ". 14-2011. Zm na ". 1 ÚPCh naplnila požadavky tohoto zadání následujícím zp$sobem. Jsou zde 
uvedeny ty požadavky, které mají vliv na zp$sob !ešení a rozsah Zm ny ". 1 ÚPCh. 

Požadavky na #ešení Zm!ny ". 1 ÚPCh vyplývající z územn! analytických podklad  byly spln!ny následovn!: 

- Návrhem zastavitelných ploch rozmíst ných v celém území obce Chocn jovice je zajišt na možnost 
udržitelného vývoje obce ve všech místních "ástech. 

- Návrhem je zajišt na podpora pobytové rekreace zejména v místní "ásti Ou". 

- Pro rozvoj turistiky a cykloturistiky jsou již v platném ÚPCh navrženy nové cyklotrasy a vyzna"eny 
všechny vhodné místní komunikace zajiš&ující prostupnost území. Ve Zm n  ". 1 ÚPCh je pro zvýšení 
atraktivity území navržena plocha zm ny Z20, ur"ená pro vybudování rozhledny. 

- Návrhem Zm ny ". 1 ÚPCh jsou ve v tší mí!e respektovány vlastnické vztahy v území, konkrétn  se 
projevující "áste"nou redukcí p$vodn  navržených zastavitelných ploch (PZ04, PZ05 a PZ06) a návrhem 
nových drobných zastavitelných ploch (Z04, Z06, Z09, Z10, Z11, Z12 a Z18). 

- Návrh Zm ny ". 1 ÚPCh !eší dopln ní chyb jící technické infrastruktury, u rozvod$ elektrické energie VN 
a vody vždy ve vztahu k navrhovaným zastavitelným plochám, u návrhu odvod$ deš&ových vod z území 
komplexn  pro zastav né území i zastavitelné plochy. Op tovn  byla posouzena možnost odvodu 
splaškových vod z území a jejich likvidace v "istírn  odpadních vod. 'ešení navržené v platném ÚPCh se 
i nadále jeví jako optimální a není m n no. 

- Ve Zm n  ". 1 ÚPCh jsou pro celé území dopln ny jevy sledované v územn  analytických podkladech, 
které nebyly v dob  zpracování platného ÚPCh k dispozici, jde o jev ". 16 - území s archeologickými nálezy 
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a jev ". 42 - hranice biochor. Dále došlo k up!esn ní vodovodní sít  (jev. ". 68 ÚAP) ve vztahu k zjišt ným 
hranicím dle oficiální vektorové digitální katastrální mapy.  

Požadavky na #ešení Zm!ny ". 1 ÚPCh v oblasti rozvoje území byly spln!ny následovn!: 

- Zám r Z01 - byla provedena redukce zastavitelné plochy PZ06, ubraná "ást zastavitelné plochy byla 
p!evedena do územní rezervy UR01. Koncepce dopravního !ešení není m n na, došlo pouze k drobným 
úpravám v rozsahu a vymezení dopravních ploch. 

- Zám ry Z02 a Z03 - byla provedena redukce zastavitelných ploch, ubraná "ást zastavitelných ploch a ploch 
sídelní zelen  byla p!evedena do územní rezervy UR02. Vzhledem k redukci je dopravní !ešení 
zjednodušeno a minimalizován rozsah ploch pro dopravu. 

- Zám r Z04 - byl zapracován v omezeném rozsahu z d$vodu nesouhlasu DO (orgán ochrany p!írody 
a vodoprávní ú!ad M Ú MH) se za!azením pozemku p.". 227/2 k.ú. Chocn jovice. Podmínky pro využití 
jsou respektovány a zapracovány v p!íslušné kapitole návrhu. 

- Zám r Z05 - byla provedena redukce zastavitelné plochy PZ05. Vzhledem k redukci je dopravní !ešení v 
jižní "ásti zjednodušeno a minimalizován rozsah ploch pro dopravu. Vzhledem ke snížení dopravní zát že je 
tato "ást !ešena nepr$jezdn  pouze s možností otá"ení vozidel v míst  návaznosti se zastavitelnou plochou 
PZ07. 

- Zám r Z06 - byl zapracován v rozsahu dle zadání. 

- Zám r Z07 - v souladu se zadáním nebyl !ešen. 

- Zám r Z08 - byl zpracován dle zadání s p!ihlédnutím k vlastnickým vztah$m k pozemk$m a k 
p!edpokládané nižší hustot  zástavby. Zám r Z08 komplexn  p!epracoval p!estavbovou plochu PP01 
a zastavitelnou plochu PZ19. Vzhledem k požadované nižší hustot  zástavby není navrženo p!eložení 
vodovodního p!ivad "e. #ást dot"ených pozemk$ a pozemky p.". 210 a 211 k.ú. Drahotice, kterými je 
p!ivad " veden není navržena k zástavb  a je ponechána ve stávajícím zp$sobu využití. Vzhledem k 
vlastnickým vztah$m k pozemk$m, sousedící silni"ní komunikaci a tvaru pozemk$ nelze uvedené území 
racionáln  zastav t. P!i !ešení sítí technické infrastruktury se vycházelo z pot!eby minimalizovat náklady na 
jejich vybudování (venkovní vedení elektrické energie VN a umíst ní trafostanice el. energie co nejblíže 
míst$m odb ru) a sou"asn  i pot!eb  minimalizovat po"et bod$ napojení na vodovodní p!ivad ". Plochy 
pozemk$, po kterých je veden stávající vodovodní p!ivad " jsou ponechány v minimálním rozsahu 
umož%ujícím ješt  racionální obhospoda!ování zem d lské p$dy a sou"asn  umož%ující i p!íjezd na tyto 
pozemky pro techniku v p!ípad  údržby "i havárií. Nov  navržené dopravní !ešení, vychází jednak 
vlastnických vztah$ k pozemk$m, jednak z pot!eby racionáln  dopravn  obsloužit sousední zastavitelné 
plochy. V podstat  je navržena nepr$jezdná místní komunikace ukon"ená plochou pro otá"ení motorových 
vozidel, ze které je umožn no pokra"ování do centra místní "ásti pro p ší a cyklisty. 

- Zám r Z09 - byl zapracován v rozsahu dle zadání. 

- Zám r Z10 - byl zapracován v rozsahu dle zadání. 

- Zám r Z11 - byl zapracován v rozsahu dle zadání. Vymezení plochy systému sídelní zelen , zelen  
soukromé a vyhrazené - ZS má usm rnit výstavbu blíže k silni"ní komunikaci. 

- Zám r Z12 - byl zpracován v rozsahu dle zadání. Podmínky pro využití jsou respektovány a zapracovány v 
p!íslušné kapitole návrhu. 

- Zám r Z13 - byla provedena redukce zastavitelné plochy PZ32, "ást navržená k zástavb  a celá zastavitelná 
plocha PZ30 !ešená v tomto zám ru je za!azena do ploch smíšených obytných - venkovských - SV. #ást 
vy!azená ze zastavitelných ploch je ponechána ve stávajícím zp$sobu využití. Požadované prov !ení 
dopravního !ešení bylo provedeno s následujícím výsledkem. Vzhledem k vlastnickým vztah$m 
a p!edpokládanému zp$sobu využití zastavitelné "ásti lokality bylo od umíst ní nové obslužné komunikace 
navržené v platném ÚPCh upušt no. Podmínky pro využití jsou respektovány a zapracovány v p!íslušné 
kapitole návrhu. 

- Zám r Z14 - bylo provedeno komplexní prov !ení zastavitelné plochy PZ29 s p!ihlédnutím k vlastnickým 
vztah$m k pozemk$m a p!edpokládané nižší hustot  zástavby. Rovn ž nov  požadovaný pozemek k 
zastav ní byl zahrnut do !ešení. Požadované prov !ení dopravního !ešení bylo provedeno s následujícím 
výsledkem. I s ohledem k nižší požadované hustot  zástavby, i vzhledem k vlastnickým vztah$m v území je 
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dopravní !ešení v platném ÚPCh optimální a z$stává nezm n no. Rovn ž byla prov !ena možnost etapizace 
využití navržených ploch k zástavb  a zm n ve využívání zem d lské p$dy. Vzhledem k dopravnímu !ešení, 
!ešení technické infrastruktury a vlastnickým vztah$m v území není etapizace navržena. 'ešení "ásti lokality 
v rozsahu PZ29 z$stává shodné s platným ÚPCh. 

- Zám r Z15 - byla provedena redukce zastavitelné plochy PZ28, "ást vy!azená ze zastavitelných ploch je 
ponechána ve stávajícím zp$sobu využití. Rovn ž nov  požadované pozemky k zastav ní byly zahrnuty do 
!ešení. Požadované prov !ení dopravního !ešení bylo provedeno s následujícím výsledkem. Vzhledem k 
nižší požadované hustot  zástavby budou stavební pozemky dopravn  napojeny p!edevším na stávající 
silnici III/2773. Nov  nejsou navrhovány žádné dopravní plochy. 

- Zám r Z16 - nov  požadované pozemky k zastav ní byly spolu se zastavitelnou plochou PZ27 zahrnuty do 
!ešení. Požadavky na dopravní !ešení území provázané se zám rem Z17 byly prov !eny s následným 
výsledkem. Celé dopravní !ešení s ohledem na minimální dopravní zát ž vyvolanou pouze p!íjezdy k 
p!íslušným stavebním pozemk$m je !ešeno jako jednosm rný okruh. Tím se zajistí i dopravní obsluha 
plochy zm ny Z17. Podmínky pro využití jsou respektovány a zapracovány v p!íslušné kapitole návrhu. 
V zadání stanovený požadavek, že bude akceptován zábor pozemku ur"eného k pln ní funkcí lesa 
v intencích geometrického plánu ". 170-109/2010 není v návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh dodržen. P!i !ešení 
plochy zm n Z16 je navrženo p!e!azení ploch lesních pozemk$ navržených jako sou"ást ve!ejných 
prostranství k p!evedení z kategorie „les$ hospodá!ských“ (kód 10) do kategorie „p!ím stské a další lesy se 
zvýšenou funkcí rekrea"ní“ (kód 32c). Zvolené !ešení je výsledkem jednání s DO (orgán státní správy les$ 
KUSK), s cílem zachování vyšší míry dohledu nad dalším užíváním dot"ených pozemk$. V návrhu jsou 
zakotveny podmínky DO (orgán státní správy les$ M Ú MH), že stavby budou umíst ny v minimální 
vzdálenosti 18 m od kraje lesa. 

- Zám r Z17 - požadavek na prov !ení dopravního !ešení byl spln n a je sou"ástí dopravního !ešení zám ru 
Z16. Podmínky pro využití jsou respektovány a zapracovány v p!íslušné kapitole návrhu. 

- Zám r Z18 - byl zapracován v rozsahu dle zadání. Požadavek respektování stávající trasy vodovodu "i jeho 
p!eložení je zapracován v p!íslušné kapitole návrhu. 

- Zám r Z19 - byl vy!azen z d$vod$ nesouhlasu DO (orgán ochrany zem d lského p$dního fondu KUSK, 
orgán ochrany p!írody M Ú MH).  

- Zám r Z20 - byl zapracován v rozsahu dle zadání. 

Požadavky na #ešení Zm!ny ".1 ÚPCh v oblasti plošného a prostorového uspo#ádání území (urbanistickou 
koncepci, koncepci uspo#ádání krajiny) byly spln!ny následovn!: 

#len ní území na plochy s rozdílným zp$sobem využití je shodné s platným ÚPCh. Celková koncepce 
uspo!ádání území stanovená platným ÚPCh není Zm nou ".1 ÚPCh m n na. Zm ny se týkají díl"ích, 
celkovou koncepci neovliv%ujících ploch. 

V návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh byly prov !eny podmínky pro využití ploch s rozdílným zp$sobem využití. Na 
základ  up!esn ní a uvedení do souladu s ostatní legislativou byly upraveny a dopln ny podmínky 
u následujících ploch: 

- plochy zem d lské, louky - drnový fond - NZL 
- plochy zem d lské, pastviny - drnový fond - NZP 
- plochy zem d lské, orná p$da - NZO 
- plochy zem d lské, sady a vinice- NZS 
- plochy lesní - NL 
- plochy vodní a vodohospodá!ské - W 
- místní komunikace (DS1B, DS2B, DS3C, DS1D a DSU) 
- plochy dopravní infrastruktury, dopravní vybavení - DSV 

V návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh byla prov !ena pot!eba vymezení ploch a koridor$ územních rezerv. Mimo 
plochy územních rezerv UR01 a UR02 stanovených v zadání, nejsou další plochy územních rezerv 
vymezeny. 

Byla prov !ena možnost vymezení vhodných ploch pro trvalé zalesn ní. Vzhledem k rozsahu vhodných 
ploch vymezených již v platném ÚPCh nejsou další samostatné plochy k zalesn ní navrženy. Obecn  je však 
stanoveno, že pozemky obklopené stávajícími lesními pozemky, pozemky sousedící se stávajícími lesními 
pozemky nevhodné k zem d lskému využití a pozemky v V. t!íd  ochrany ZPF lze zalesnit za podmínky, že 
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se nenachází blíže než 50 m od stávající "i územním plánem navržené plochy k zastav ní, "i nadzemního 
liniového vedení sítí technické infrastruktury.  

V návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh byla v rámci upravovaných "i nov  navrhovaných zastavitelných ploch 
prov !ena možnost vymezení ploch sídelní zelen . Nov  je tato plocha navržena v rámci ploch zm n u Z08.  

V návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh byly všechny plochy zm n ur"ené pro výstavbu posouzeny z hlediska 
urbanistické koncepce, územních limit$, dopravní a technické dostupnosti. Všechny plochy zm n ur"ené pro 
výstavbu jsou v souladu s celkovou urbanistickou koncepcí, dopravn  a technicky dostupné. V rozporu s 
požadavky vyplývajícími z územních limit$ byla plocha zm ny Z04. Ta se celá nachází v regionálním 
biokoridoru RBK 667 a "áste"n  ležela v záplavovém území Q100. Zbývající plochy zm n v rozporu s 
požadavky vyplývajícími z územních limit$ nejsou. Po projednání s DO byla plocha zm ny Z04 redukována. 

Požadavky na #ešení Zm!ny ". 1 ÚPCh v oblasti ve#ejné infrastruktury byly spln!ny následovn!: 

Pro upravované i nov  navrhované zastavitelné plochy, které vyžadovaly !ešení dopravní infrastruktury, jsou 
navrženy a vyzna"eny plochy dopravní infrastruktury umož%ující napojení navrhovaných ploch na stávající 
systém dopravní obsluhy. Ochranná pásma dopravní infrastruktury jsou respektována. 

Pro upravované i nov  navrhované zastavitelné plochy, které vyžadovaly !ešit technickou infrastrukturu, jsou 
navrženy a vyzna"eny všechny nezbytné plochy a liniová vedení, která umožní jejich napojení na stávající 
systémy, "i umožní realizaci chyb jících systém$.  

Zásobování vodou je !ešeno napojením na stávající vodovodní sí&. Pouze u plochy zm n  Z20 se 
p!edpokládá, že zásobování vodou bude !ešeno samostatným zdrojem. Požadavek, že bude zohledn na 
skute"nost, že p!es plochy zm n Z08 a Z18 je veden vodovodní !ad je v návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh !ešen 
následovn  : 

- u plochy zm ny Z08 bude i nadále respektována trasa vodovodního p!ivad "e, s jeho p!eložením se 
nepo"ítá, pro obsluhu !ešeného území se po"ítá s možností napojení na výše uvedený p!ivad " pouze v 
jednom bod , odkud budou vedeny nov  navržené v tve vodovodu. 
- u ploch zm ny Z18 bude i nadále respektována trasa vodovodního !adu sou"asn  s možností 
vybudování p!eložky  

Požadavek, aby v území ur"eném k zástavb , byly zabezpe"eny odtokové pom ry z povrchu urbanizovaného 
území ve srovnatelném stavu jako p!ed výstavbou, tj. aby nemohlo docházet ke zhoršování odtokových 
pom r$ byl !ešen následovn : 

- !ešení odvodu srážkových vod je komplexn  !ešeno v platném ÚPCh. V rámci Zm ny ". 1 ÚPCh se 
jedná pouze o up!esn ní jednotlivých vedení. Obecn  jsou srážkové vody !ešeny pro celé zastav né 
i zastavitelné území, tj. srážkové vody jsou odvád ny z ploch ve!ejných prostranství a ploch dopravní 
infrastruktury do vodote"í, p!ípadn  do ploch zem d lských a lesních kde jsou podmínky pro jejich 
p!irozený vsak. 

Zásobování elektrickou energií je !ešeno napojením na stávající rozvodnou sí&. P!i vymezování ploch pro 
umíst ní trafostanic a vedení jednotlivých sítí byly zohledn ny návrhy #EZ Distribuce, a.s.. V p!ípad  
zajišt ní zásobování lokality Podhora elektrickou energií, které je !ešeno na území Chocn jovic bylo 
p!evzato !ešení #EZ Distribuce, a.s. beze zm n. 

Ochranná pásma technické infrastruktury jsou respektována. 

Stávající ve!ejná prostranství jsou respektována, byla prov !ena pot!eba vymezení nových ploch ve!ejných 
prostranství v zastavitelných plochách s následujícím výsledkem: 

- s výjimkou t!í ploch p!edstavují plochy ve!ejných prostranství p!edevším komunika"ní sí&, 
- v rámci plochy zm ny Z08 je navržena malá plocha systému sídelní zelen , zelen  na ve!ejných 
prostranství s cílem zajistit stávající trasu vodovodu, 
- v rámci plochy zm ny Z14 je navržena plocha systému sídelní zelen , zelen  na ve!ejných 
prostranství s cílem zajistit minimum ve!ejné zelen  pro sousední zastavitelné plochy, 
- v rámci plochy zm ny Z16 je navrženo p!e!azení ploch lesních pozemk$ navržených jako sou"ást 
ve!ejných prostranství k p!evedení z kategorie „les$ hospodá!ských“ (kód 10) do kategorie 
„p!ím stské a další lesy se zvýšenou funkcí rekrea"ní“ (kód 32c). Zvolené !ešení je výsledkem jednání 
s DO (orgán státní správy les$ KUSK), s cílem zachovat vyšší míru dohledu nad dalším užíváním 
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dot"ených pozemk$, zachovat p!írodní hodnoty stávajících lesních ploch a sou"asn  neomezovat 
možnost zástavby. 

Rovn ž požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území, obsažené v zadání jsou v návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh 
zapracovány ve výkresové i textové "ásti. 

Požadavky na ve#ejn! prosp!šné stavby, ve#ejn! prosp!šná opat#ení a asanace jsou spln ny. Byla prov !ena 
pot!eba vymezení ploch a koridor$ ve!ejn  prosp šných staveb a ve!ejn  prosp šných opat!ení. Nov  
navrhované, upravované "i revidované plochy jsou vymezeny ve výkresové "ásti dokumentace, v textové 
"ásti pak up!esn ny výpisem dot"ených pozemk$ a popisem pro jaké ú"ely jsou ur"eny.  

Nov  jsou dopln ny archeologické lokality vymezené v !ešeném území. 

Rovn ž další požadavky uvedené v zadání Zm ny ". 1 ÚPCh jsou v návrhu zapracovány "i zohledn ny. 

Z porovnání jednotlivých bod$ zadání s obsahem dokumentace návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh vyplývá, že 
požadavky zadání byly respektovány a spln ny.  

Komplexní zd$vodn ní p"ijatého "ešení, v!etn  vyhodnocení ú!elného využití zastav ného území 
a vyhodnocení pot"eby vymezení zastavitelných ploch 

P!i zpracování návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh byl v plné mí!e využit platný ÚPCh a dále informace ze 
zpracovaných územn  analytických podklad$ po!ízených ORP Mnichovo Hradišt . 

P!i zpracování návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh bylo hlavním cílem zohledn ní požadavk$, které byly vyvolány 
p!edevším masivním nesouhlasem vlastník$ p!edm tných pozemk$ v platném Územním plánu 
Chocn jovice. Vzhledem k vlastnickým pom r$m by uplat%ování platného územního plánu bez pot!ebných 
zm n vedlo ke stagnaci území a následné degradaci. Sou"asn  s tím obecní zastupitelstvo akceptovalo 
požadavky na drobná nevýznamná rozší!ení zastavitelných ploch, umož%ující umíst ní pouze jednotlivých 
objekt$.  

V rámci !ešení Zm ny ". 1 ÚPCh byla prov !ena možnost "áste"né redukce a územního p!erozd lení 
zastavitelných ploch navržených ve schváleném ÚPCh. Spolu s tím jsou navrženy i úpravy v !ešení dopravní 
obsluhy jednotlivých ploch zm n. Navržené zm ny jsou koordinovány s urbanistickou koncepcí rozvoje 
území, stanovenou v platném ÚPCh. 

#ást z redukovaných zastavitelných ploch byla navrácena do zem d lského p$dního fondu (ZPF).  

Již v platném ÚPCh jsou zakotveny základní principy rozvoje obce. Tyto principy nejsou Zm nou ". 1 ÚPCh 
m n ny. I nadále je nutné rovnom rn  rozvíjet obec ve všech jejích místních "ástech.  

Z hlediska konfigurace terénu a sou"asného uspo!ádání ploch s rozdílným zp$sobem využití z$stává rozvoj 
vlastních Chocn jovic orientován p!edevším jižním sm rem. Zde jsou navrženy nejrozsáhlejší plochy zm n 
Z01, Z02, Z03 a Z05. Z d$vod$ vyhov ní požadavk$m konkrétních investor$ jsou navrženy drobné plochy 
zm n Z04 (Chocn jovice), Z06 (Horní Mohelnice) a Z10 (Buda).   

Z hlediska konfigurace terénu místní "ásti Drahotice, uspo!ádání stávajícího systému dopravní obsluhy 
i vzhledem k nevyužívaným plochách p!edstavuje plocha zm ny Z08 jedinou možnost rozvoje, která je 
kompozi"n  propojena se stávajícím zastav ným územím. Další plocha zm ny Z09 pouze využívá dosud 
nezastav né území, které navazuje na zastav né území místní "ásti. Z hlediska urbanistické kompozice se v 
podstat  neprojeví.  

Plochy zm n Z11 a Z12 korespondují s dosavadním vývojem urbanistické kompozice místní "ásti Rostkov. 
Dosavadní ulicový charakter zástavby se návrhem Zm ny ". 1 ÚPCh nem ní.  

Protipólem masivn jšího rozvoje místní "ásti Sovenice (zakotveno v platném ÚPCh) je snaha umožnit 
i rozvoj místní "ásti Ou". Plochy zm n Z13, Z18 a z v tší "ásti Z15 p!ímo rozvíjejí stávající urbanistickou 
kompozici místní "ásti. Plochy zm n Z14 a Z16 na stávající urbanistickou kompozici navazují voln ji 
a umož%ují rozvoj severním a jihovýchodním sm rem, kde se nachází vhodn jší konfigurace terénu. Plocha 
zm ny Z17 se týká p!estavbového území, kde jakákoli zm na povede jen ke zlepšení stávajícího neut šeného 
stavu. Z d$vodu zvýšení atraktivity území z hlediska turistického ruchu je navržena plocha zm ny Z20, která 
je ur"ena pro výstavbu rozhledny. 

K jednotlivým plochám i k dalším bod$m navrhovaného !ešení podrobn ji viz kapitola „Vyhodnocení 
spln!ní zadání“. 
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Využití zastav ného území 

Zastav né území obce Chocn jovice bylo vymezeno k 30. 03. 2011 v rámci zpracování Zm ny ". 1 ÚPCh. 
Vymezené zastav né území tvo!í celkem 52 "ástí o celkové rozloze 69,549 ha. Všechny plochy nacházející 
se v zastav ném území, v platném ÚPCh i Zm n  ". 1 ÚPCh, jsou p!esn  plošn  a funk"n  definovány do 
ploch s rozdílným zp$sobem využití. Zastav né území je hospodárn  a ú"eln  využíváno v souladu 
s podmínkami a regulativy platného ÚPCh. Zastav né území je zastav no zna"n  intenzivn  a ve v tšin  
místních "ástí neposkytuje p!íliš možností další zástavby, p!ípadn  nabízí pouze zanedbatelné množství 
vhodných pozemk$ umož%ujících umíst ní nové zástavby. Tyto jsou vytipovány a mezi zastavitelné plochy 
za!azeny již platným ÚPCh p!ípadn  touto jeho zm nou. 

Vyhodnocení zastavitelných ploch  

V obci Chocn jovice je stálá poptávka po plochách ur"ených k bydlení, což jednozna"n   souvisí jednak 
s blízkostí významných center zam stnanosti jako jsou Mladá Boleslav, Liberec, potažmo i Praha, jednak se 
skute"ností, že území obce se nachází v kvalitním p!írodním prost!edí a v sousedství atraktivních lokalit 
#eský ráj, Ješt d, Ralsko a Mách$v kraj. Území je sou"asn  v p!ímém dosahu významných dopravních tah$ 
(silnice R10, železnice). 

'ešení Zm ny ". 1 ÚPCh nebylo pro svoji jednozna"nost a rozsah zpracováno ve variantách. Jednotlivé 
p!estavbové a zastavitelné plochy zpracované v platném ÚPCh i Zm n  ". 1 ÚPCh jsou p!esn  plošn  
a funk"n  definovány. Navrhované funk"ní využití p!estavbových a zastavitelných ploch není v kolizi se 
zastav ným územím, v"etn  jeho rozd lení do ploch s rozdílným zp$sobem využití. 

Díky vymezení t chto ploch bude ÚPCh poskytovat dostate"né množství zastavitelných ploch umož%ujících 
vhodné umíst ní aktuálních rozvojových zám r$, p!i respektování p!írodních, civiliza"ních a kulturních 
hodnot území, v"etn  urbanistického a archeologického d dictví. Nov  vymezované zastavitelné plochy jsou 
navrženy v t sné prostorové návaznosti na zastav né území tak, že budoucí zástavba bude z urbanistického 
hlediska tvo!it ucelené území. Vymezení nových zastavitelných ploch je v souladu se zám rem obce vytvá!et 
p!ízniv jší podmínky pro realizaci obytné výstavby a podporovat jednotlivé zám ry vedoucí k zachování 
a rozvoji p!írodních složek území.  

Bilance ploch dle platného ÚPCh, které Zm nou ". 1 ÚPCh nejsou dot"eny. 
Údaje v hektarech 
plochy ur"ené k zástavb  16,107 
dopravní plochy    2,094 
ve!ejn  prosp šné stavby   1,496 

Bilance ploch, které jsou !ešeny ve Zm n  ". 1 ÚPCh. 
Údaje v hektarech 
plochy ur"ené k zástavb  13,901 
dopravní plochy    1,463 
ve!ejn  prosp šné stavby   0,000 

V rámci Zm ny ". 1 ÚPCh je sou"asn  do zem d lského p$dního fondu navrácena plocha orné p$dy 
o rozloze 3,787 ha, plocha sad$ o rozloze 0,466 ha a plocha luk o rozloze 1,098 ha. 

Zm na ". 1 ÚPCh je !ešena s cílem soust!edit zástavbu na plochy, které se bu( v zastav ném území 
nacházejí, nebo na n j p!ímo navazují a umož%ují další rozvoj území p!edevším pro bydlení. Díky tomu 
nedochází k narušování celistvosti zem d lských ploch a vytvá!ení komplikovan  obd lávatelných prostor, 
mezi stávajícím zastav ným územím a nov  navrhovanými zastavitelnými plochami. 

Rozsah nov  navržených zastavitelných ploch byl posouzen a odsouhlasen p!íslušným dot"eným orgánem, 
zajiš&ujícím ochranu zem d lského p$dního fondu (Krajský ú!ad St!edo"eského kraje, odbor životního 
prost!edí a zem d lství). 

'ešení uplatn né v ÚPCh i Zm n  ". 1 ÚPCh svojí povahou a rozsahem negativn  neovlivní základní známé 
faktory udržitelného rozvoje území. 

Vyhodnocení spln ní požadavk$ § 55 odst. 3 stavebního zákona 

Platný ÚPCh vymezil zastavitelné plochy v rozsahu projednaného zadání. Podle dosavadního vývoje lze 
usuzovat, že jejich vymezení nekorespondovalo s pot!ebami obyvatel ani s možnostmi využití zastavitelných 
ploch investory p$sobícími mimo obec.  
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P!i zpracování návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh bylo hlavním cílem zohledn ní požadavk$, které byly vyvolány 
p!edevším masivním nesouhlasem vlastník$ p!edm tných pozemk$ ve schváleném ÚPCh. Vzhledem k 
vlastnickým pom r$m by uplat%ování platného ÚPCh bez pot!ebných zm n vedlo ke stagnaci území 
a následné degradaci. Sou"asn  s tím obecní zastupitelstvo akceptovalo požadavky na drobná nevýznamná 
rozší!ení zastavitelných ploch, umož%ující umíst ní pouze jednotlivých objekt$.  

V rámci !ešení Zm ny ". 1 ÚPCh byla prov !ena možnost "áste"né redukce a územního p!erozd lení 
zastavitelných ploch navržených v platném ÚPCh. #ást z redukovaných zastavitelných ploch je navržena k 
navrácení do zem d lského p$dního fondu (ZPF). V celkové bilanci je pak souhrnný navrhovaný úbytek 
ZPF (zahrnující plochy z platného ÚPCh i plochy navržené ve Zm n  ". 1 ÚPCh) o 2,616 ha menší oproti 
p$vodnímu !ešení navrženému platným ÚPCh.  

Lze tedy konstatovat, že v kone"ném d$sledku dochází Zm nou ". 1 ÚPCh k plošné redukci celkového 
rozsahu zastavitelných ploch v porovnání s platným ÚPCh.  

Vyhodnocení vliv$ na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko 
k vyhodnocení vliv$ na životní prost"edí 

Vyhodnocení vliv$ na udržitelný rozvoj území není sou"ástí návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh.  

Jelikož p!íslušný dot"ený orgán (Odbor životního prost!edí a zem d lství, Krajského ú!adu St!edo"eského 
kraje) ve svém stanovisku ".j.: 202568/2010/KUSK-OŽP/ŠJ ze dne 21.01.2011 vylou"il významný vliv 
návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh samostatn  i ve spojení s jinými koncepcemi nebo zám ry na p!íznivý stav 
p!edm tu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a pta"í oblasti a sou"asn  neuplatnil 
požadavek, resp. nepožadoval zpracování vyhodnocení vliv$ Zm ny ". 1 ÚPCh na životní prost!edí, nebyl, v 
souladu s ustanovením § 47 odst. 3 stavebního zákona, sou"ástí schváleného zadání Zm ny ". 1 ÚPCh 
požadavek na zpravování vyhodnocení vliv$ Zm ny ". 1 ÚPCh na udržitelný rozvoj území. 

Vzhledem k tomu, že schválené zadání Zm ny ". 1 ÚPCh neobsahovalo požadavek na zpracování 
vyhodnocení vliv$ na udržitelný rozvoj území, a tedy ani na zpracování vyhodnocení vlivu Zm ny ". 1 
ÚPCh na životní prost!edí, nebyly tyto dokumenty zpracovány. 

S p!ihlédnutím k územnímu rozsahu návrh$ na zm nu využití území !ešených v rámci Zm ny ". 1 ÚPCh 
a skute"nosti, že se týkají pozemk$ navazujících na stabilizované plochy zastav ného území, p!ípadn  na 
vymezené zastavitelné plochy a jsou jen jejich drobným územním rozší!ením (ve vazb  na urbanistickou 
koncepci platného ÚPCh), eventueln  jde o návrhy na zm nu "i úpravu funk"ního využití stabilizovaných 
ploch, p!íp. zastavitelných ploch již vymezených platným ÚPCh, se nep!edpokládá negativní vliv t chto 
zám r$ na udržitelný rozvoj území.  

Pozitivn  lze dále hodnotit plošnou redukci celkového rozsahu zastavitelných ploch v porovnání s platným 
ÚPCh, ke které Zm nou ". 1 ÚPCh dochází.  

Vyhodnocení p"edpokládaných d$sledk$ navrhovaného "ešení na zem d lský p$dní fond (ZPF) 
a pozemky ur!ené k pln ní funkce lesa (PUPFL) 

Vyhodnocení p"edpokládaných d$sledk$ navrhovaného "ešení na ZPF 

p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n a je dopln!n následujícím textem: 

Údaje o celkovém rozsahu navrhovaných ploch a ploch vyžadujících zábor zem d lského p$dního fondu 
podle ú"elu využití a údaje o druhu (kultu!e) dot"ené p$dy 

Údaje o celkovém rozsahu navrhovaných ploch a ploch vyžadujících zábor zem d lského p$dního fondu 
podle ú"elu využití a údaje o druhu (kultu!e) dot"ené p$dy jsou uvedeny v tabulkové "ásti - Zábory 
rozvojových lokalit 

Údaje o skute"ných investicích vložených do p$dy za ú"elem zlepšení p$dní úrodnosti (meliora"ní 
a závlahové za!ízení ap.) a o jejich p!edpokládaném porušení 

Údaje o skute"ných investicích vložených do p$dy za ú"elem zlepšení p$dní úrodnosti (meliora"ní 
a závlahové za!ízení ap.) a o jejich p!edpokládaném zrušení jsou uvedeny v tabulkové "ásti - Zábory 
rozvojových lokalit. Vymezení ploch meliorací je ve výkresové "ásti dokumentace. Zásahy do 
meliorovaných ploch v jejich okrajích neomezují zbývající meliorované plochy v jejich další funk"nosti. 
V rámci Zm ny ". 1 ÚPCh se zásahy do plošných meliorací týkají "ásti ploch Z 05 a Z 06. Omezení "i 
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zrušení funk"nosti meliorovaných ploch je v celkovém rozsahu 0,396 ha. Z toho se tyto zm ny týkají 0,256 
ha orných p$d a 0,140 ha sad$. 

Údaje o areálech a objektech staveb zem d lské prvovýroby a zem d lských usedlostech a o jejich 
p!edpokládaném porušení 

Na území obce Chocn jovice nedojde výstavbou navrženou v rámci Zm ny ". 1 ÚPCh k narušení žádných 
objekt$ zem d lské prvovýroby, které jsou provozovány. Do ploch zm n jsou za!azeny pouze 
neprovozované a opušt né objekty a areály zem d lské výroby, pro které se již v rámci platného ÚPCh 
hledalo vhodné využití. V rámci Zm ny ". 1 ÚPCh se jedná o plochy zm n Z08 a Z17. Konkrétn  
o nefunk"ní zem d lský areál v místní "ásti Drahotice (vymezen již v platném ÚPCh, ve zm n  ". 1 ÚPCh 
!ešen jako sou"ást Z 08) a dále o nefunk"ní zem d lský areál v místní "ásti Ou" (vymezen již v platném 
ÚPCh, ve zm n  ". 1 ÚPCh nov  p!e!ešena jen "ást ozna"ená Z 17). V obou p!ípadech se jedná o zastaralé 
dlouhodob  opušt né a chátrající areály, nevhodné k jejich dalšímu provozování z d$vod$ jejich lokalizace 
v$"i zastav ným a zastavitelným plochám bydlení, jejich ekonomicky nereálné modernizaci i nemožnosti 
zvýšení jejich výrobní kapacity s ohledem na ekonomiku provozu. 

Údaje o uspo!ádání zem d lského p$dního fondu v území, opat!ení k zajišt ní ekologické stability krajiny 
a významných skute"nostech vyplývajících ze schválených návrh$ pozemkových úprav a o jejich 
p!edpokládaném porušení 

Údaje o uspo!ádání zem d lského p$dního fondu v území a opat!ení k zajišt ní ekologické stability krajiny 
jsou uvedeny ve výkresové "ásti dokumentace. Pro !ešené území nejsou schváleny návrhy pozemkových 
úprav. 

Znázorn ní pr$b hu hranic katastrálních území a správního území obce 

Ve Zm n  ". 1 ÚPCh jsou v grafické "ásti dokumentace znázorn ny hranice všech katastrálních území 
a celého správního území obce Chocn jovice. 

Znázorn ní pr$b hu hranic zastav ného území obce 

V rámci grafické "ásti dokumentace Zm ny ". 1 ÚPCh jsou vyzna"eny hranice zastav ného území 
jednotlivých "ástí obce a navržené zastavitelné plochy.  

Zd$vodn ní rozsahu záboru zem d lského p$dního fondu 

Zm na ". 1 ÚPCh je !ešena s cílem soust!edit zástavbu na plochy, které se bu( v zastav ném území 
nacházejí, nebo na n j p!ímo navazují a umož%ují další rozvoj území p!edevším pro bydlení a ob"anskou 
vybavenost. Díky tomu nedochází k narušování celistvosti zem d lských ploch a vytvá!ení komplikovan  
obd lávatelných prostor, mezi stávajícím zastav ným územím a nov  navrhovanými zastavitelnými 
plochami. 

Z d$vod$ udržitelného rozvoje obce v"etn  zajišt ní dostate"né nabídky rozvojových a p!estavbových ploch 
k tomu pot!ebných je v ÚPCh (v"etn  úprav navržených Zm nou ". 1 ÚPCh) navrženo 33,277 ha 
zem d lské p$dy k odn tí ze ZPF. 

V rámci Zm ny ". 1 ÚPCh je sou"asn  do zem d lského p$dního fondu navrácena plocha orné p$dy 
o rozloze 3,787 ha, plocha sad$ o rozloze 0,466 ha a plocha luk o rozloze 1,098 ha. V celkové bilanci tak 
souhrnný navrhovaný úbytek ZPF zahrnující plochy ponechané z platného ÚPCh i plochy navržené ve 
Zm n  ". 1 ÚPCh "iní uvedených 33,277 ha, tedy o 2,616 ha mén  oproti p$vodnímu !ešení navrženému 
platným ÚPCh. 

Rozsah nov  navržených zastavitelných ploch byl posouzen a odsouhlasen p!íslušným dot"eným orgánem, 
zajiš&ujícím ochranu zem d lského p$dního fondu (Krajský ú!ad St!edo"eského kraje, odbor životního 
prost!edí a zem d lství). 

Tabulky vyhodnocení zábor$ ZPF  

p vodní text odstavce „kódy použité v tabulkách“ platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

p vodní tabulky vyhodnocení zábor  ZPF platného ÚPCh jsou nahrazeny a dopln!ny následujícími 
tabulkami: 
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Zábory rozvojových lokalit 
E zábory mimo zastav né území obce
I zábory uvnit! zastav ného území obce
M - A/N investice do zem d lské p"dy /odvodn ní/, ANO - NE 
F navrhovaná funkce lokality
BPEJ bonitovaná p"dn  ekologická jednotka  
T O t!ída ochrany  zem d lské p"dy

zábor E/I M F BPEJ T O

celkem
(ha)

nezabírá 
ZPF

orná 
p!da zahrada sad louka pastvina

PP01 #ást záboru p!epracována ve zm n  $. 1 UP, kde je za!azena pod ozna$ením Z08
I N DS1D 5.14.00 I. 0,004
I N BV 5.14.00 I. 0,198

0,202

PP02 #ást záboru p!epracována ve zm n  $. 1 ÚP, kde je za!azena pod ozna$ením Z17
I N RH 1,306

1,306

PZ01 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N TI 5.14.00 I. 0,344
E N DS1D 5.14.00 I. 0,050
E N DSV 5.14.00 I. 0,049
E N SZ 5.14.00 I. 0,018
E N ZV 5.14.00 I. 0,038

0,499

PZ02 Zábor p!epracován ve zm n  $. 1 UP a je za!azen pod ozna$ením Z03

PZ03 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
I N BV 5.14.00 I. 0,098
E N BV 5.14.00 I. 0,138

0,236

PZ04 Zábor  p!epracován ve zm n  $. 1 UP a je za!azen pod ozna$ením Z02

PZ05 #ást záboru p!epracována ve zm n  $. 1 ÚP, kde je za!azena pod ozna$ením Z05
E N BV 5.14.00 I. 0,925
E N DS1D 5.14.00 I. 0,098
E N BV 5.53.11 IV. 0,209
E N DS1D 5.53.11 IV. 0,063

1,295

PZ06 Zábor p!epracován ve zm n  $. 1 UP a je za!azen pod ozna$ením Z01

PZ07 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N VK 5.53.11 IV. 0,076
E A VK 5.53.11 IV. 0,28
E N DS1D 5.53.11 IV. 0,016
E A DS1D 5.53.11 IV. 0,055

0,427

PZ08 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N BV 5.14.00 I. 0,168
E N DS1D 5.14.00 I. 0,026

0,194

39



Obec Chocn jovice  Opat!ení obecné povahy ". 1/2011
ze dne 16.11.2011

zábor E/I M F BPEJ T O

celkem
(ha)

nezabírá 
ZPF

orná 
p!da zahrada sad louka pastvina

PZ09 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
I N OV 5.43.10 II. 0,043

0,043

PZ10 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu (již realizováno)
E A VK 5.43.10 II. 0,052
E N VK 5.43.10 II. 0,208
E A DS3C 5.43.10 II. 0,003 0,006
E A DS3C 5.14.00 I. 0,003

0,272

PZ11 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N BV 5.14.00 I. 0,388
E N DS1D 5.14.00 I. 0,091

0,479

PZ12 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N BV 5.55.00 III. 0,156

0,156

PZ13 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N BV 5.14.00 I. 0,242 1,382
I N DS1D 5.14.00 I. 0,009
E N DS1D 5.14.00 I. 0,06 0,173

1,866

PZ14 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N BV 5.14.00 I. 1,221
E N TI 5.14.00 I. 0,012

1,233

PZ15 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N BV 5.14.00 I. 0,949
E N DS1D 5.14.00 I. 0,165 0,001
E N ZO 5.14.00 I. 0,106

1,221

PZ16 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N BV 5.14.00 I. 2,564
E N DS1D 5.14.00 I. 0,172 0,002

2,738

PZ17 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
I N BV 5.14.00 I. 0,07 0,005

0,075

PZ18 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N BV 5.14.00 I. 0,204 0,07

0,274
PZ19 Zábor p!epracován ve zm n  $. 1 UP a je za!azen pod ozna$ením Z08

PZ20 Zábor p!epracován ve zm n  $. 1 ÚP a je za!azen pod ozna$ením Z08
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zábor E/I M F BPEJ T O

celkem
(ha)

nezabírá 
ZPF

orná 
p!da zahrada sad louka pastvina

PZ21 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N BV 5.14.00 I. 0,368
E N DS1D 5.14.00 I. 0,047

0,415

PZ22 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N SV 5.14.00 I. 0,902
E N SV 5.13.00 II. 0,027
E N DS1D 5.14.00 I. 0,059

0,988

PZ23 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
I N SV 0,053
E N SV 5.31.01 III. 0,254

0,307

PZ24 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N BV 5.53.11 IV. 0,081 0,109
E N BV 5.31.01 III. 0,06 0,046

0,296

PZ25 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N BV 5.31.01 III. 0,251

0,251

PZ26 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N BV 5.31.01 III. 0,186

0,186

PZ27 Zábor p!epracován v zm n  $. 1 UP a je za!azen pod ozna$ením Z16

PZ28 Zábor p!epracován v zm n  $. 1 UP a je za!azen pod ozna$ením Z15

PZ29 Zábor p!epracován v zm n  $. 1 UP a je za!azen pod ozna$ením Z14

PZ30 #ást záboru p!epracována ve zm n  $. 1 ÚP, kde je za!azena pod ozna$ením Z13
E N BV 5.31.11 IV. 0,049 0,004
E N DS1D 5.31.11 IV. 0,005
E N DS1D 5.41.99 V. 0,002

0,06

PZ31 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
I N SV 5.31.01 III. 0,194
I N SV 5.31.11 IV. 0,104

0,298

PZ32 Zábor p!epracován v zm n  $. 1 UP a je za!azen pod ozna$ením Z13

PZ33 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N OS 5.11.10 I. 1,7
E N OS 5.31.11 IV. 0,017

1,717
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nezabírá 
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orná 
p!da zahrada sad louka pastvina

PZ34 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N RH 5.41.99 V. 0,76

0,76

PZ35 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N OS 0,224

0,224

PZ36 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N TI 0,281
E N W 0,283

0,564

Zábory pro USES
PU01 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu

E N LBK14 5.14.00 I. 0,064 0,206
0,27

PU02 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N LBK14 5.14.00 I. 0,437

0,437

PU03 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu (nov  p!epo$teno)
E N LBK5 5.14.00 I. 0,154 0,28
E N LBK5 5.31.01 III. 0,274 0,06 0,045
I N LBK5 5.31.01 III. 0,009

0,822

Zábory pro ve"ejn# prosp#šné stavby a opat"ení
WD01 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu

E N DSU 5.53.11 IV. 0,001 0,008
E N DSU 5.55.00 III. 0,021

0,03

WD02 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N DS1D 5.55.00 III. 0,008 0,056 0,005
E N DS1D 5.41.77 V. 0,002
I N DSU 5.41.77 V. 0,034
E N DSU 5.41.77 V. 0,055

0,16

WD03 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N DS1D 5.55.00 III. 0,036 0,105
E N DS1D 5.53.11 IV. 0,046
E N DSU 5.53.11 IV. 0,008 0,01

0,205

WD04 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N DSU 0,064

0,064
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nezabírá 
ZPF

orná 
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WD08 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N DS1D 5.14.00 I. 0,167 0,017 0,012

0,196

WD15 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
I N DS1D 0,075

0,075

WD16 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
I N DS1D 5.14.00 I. 0,023 0,005
E N DS1D 5.14.00 I. 0,078

0,106

WD18 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
E N DSV 0,054

0,054

WD19 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
I N DS3C 5.11.10 I. 0,026
E N DS3C 5.11.10 I. 0,004
E N DS3C 5.31.01 III. 0,001

0,031

KU01 Ve zm n  $. 1 ÚP zábor vy!azen a navrácen do ZPF

KU33 Zábor není zm nou $. 1 ÚP dot$en a z"stává v p"vodním rozsahu
WR01 E N ZO 5.14.00 I. 0,576

0,576

Zastavitelné plochy navržené ve zm#n# $. 1 ÚP

Z01 E N SV 5.14.00 I. 0,719
E N DS1D 5.14.00 I. 0,164

0,883

Z02 E N BV 5.14.00 I. 1,283
E N DS1D 5.14.00 I. 0,277

1,560

Z03 E N OS 5.14.00 I. 0,459
0,459

Z04 E N BV 5.55.00 III. 0,128
0,128

Z05 E A BV 5.14.00 I. 0,021
E N BV 5.53.11 IV. 0,067
E A BV 5.53.11 IV. 0,235
I N DS1D 5.53.11 IV. 0,015
E N DS1D 5.53.11 IV. 0,042
E A DS1D 5.53.11 IV. 0,007

0,387

43



Obec Chocn jovice  Opat!ení obecné povahy ". 1/2011
ze dne 16.11.2011

zábor E/I M F BPEJ T O
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nezabírá 
ZPF

orná 
p!da zahrada sad louka pastvina

Z06 E A BV 5.14.00 I. 0,124
E N BV 5.14.00 I. 0,106
E A BV 5.43.10 II. 0,016

0,246

Z08 I N BV 5.14.00 I. 0,403
I N ZV 5.14.00 I. 0,015
E N BV 5.14.00 I. 1,694 0,661
E N DS1D 5.14.00 I. 0,07 0,082 0,054

2,979

Z09 I N BV 5.14.00 I. 0,325
0,325

Z10 E N BV 5.14.00 I. 0,251
0,251

Z11 I N BV 5.31.01 III. 0,136
I N BV 5.53.11 IV. 0,002

0,138

Z12 E N BV 5.31.01 III. 0,384
0,384

Z13 I N SV 5.31.11 IV. 0,194
I N SV 5.41.99 V. 0,007 0,103
E N SV 5.31.11 IV. 0,014 0,206
E N SV 5.41.99 V. 0,141

0,665

Z14 E N BV 5.14.00 I. 0,041 0,623
E N BV 5.31.11 IV. 0,113 1,587 0,102
E N BV 5.41.99 V. 0,040
E N DS1D 5.14.00 I. 0,086
E N DS1D 5.31.11 IV. 0,358
E N DSU 5.14.00 I. 0,024

2,974

Z15 E N BV 5.14.00 I. 0,019
I N BV 5.31.11 IV. 0,016 0,164 0,011
E N BV 5.31.11 IV. 1,357

1,567

 Z16 I N DS1D 5.31.11 IV. 0,009 0,024
E N DS1D 5.31.11 IV. 0,007 0,084 0,001 0,017
E N BV 5.31.11 IV. 0,097 0,768 0,162 0,454

1,623

Z17 I N SV 0,653
0,653

Z18 I N BV 5.31.01 III. 0,122
I N BV 5.41.99 V. 0,057

0,179
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nezabírá 
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orná 
p!da zahrada sad louka pastvina

Z20 E N OS 5.14.00 I. 0,147
0,147

zábory kultur ZPF 20,030 1,643 4,935 3,894 2,775
zábory mimo ZPF 3,879
celkové zábory 37,156

CELKOVÉ ZÁBORY ZPF 33,277
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Zábory ZPF dle BPEJ 

BPEJ T O lokalita kultura ZPF vým ra (ha) celkem (ha)

Zastav né území obce (I) 

5.14.00 I.
PP 01 sad 0,198
PZ 03 zahrada 0,098
PZ 17 zahrada 0,070
PZ 17 louka 0,005
Z 09 sad 0,325

PP 01 sad 0,004
PZ 13 zahrada 0,009
WD 16 zahrada 0,005

Z 08 zahrada 0,015
Celkem 0,729

5.31.01 III.
PU 03 pastvina 0,009

Celkem
0,009

5.31.01 III.
PZ 31 zahrada 0,194

Z 11 orná p da 0,136
Z 18 zahrada 0,122

Celkem 0,452

5.31.11 IV. 
Z 15 zahrada 0,164
Z 15 louka 0,011

PZ 31 zahrada 0,104
Z 13 louka 0,194

Z 16 zahrada 0,024
Celkem 0,497

5.41.77 V.
WD 02 louka 0,034

Celkem 0,034

5.41.99 V.
Z 13 louka 0,103

Z 18 zahrada 0,057
Celkem 0,160

5.43.10 II.
PZ 09 sad 0,043

Celkem 0,043

BV - bydlení v rodinných domech - venkovské

DS1D - místní komunikace IV.t!. -  funk"ní t!ída D1

LBK - lokální biokoridor 

SV - plochy smíšené obytné venkovské

ZV - plochy systému sídelní zelen , zele# na ve!ejných prostranstvích

BV - bydlení v rodinných domech - venkovské

BV - bydlení v rodinných domech - venkovské

SV - plochy smíšené obytné venkovské

DS1D - místní komunikace IV.t!. -  funk"ní t!ída D1

DSU - místní komunikace IV.t!. - ú"elové komunikace, polní a lesní cesty

SV - plochy smíšené obytné venkovské

OV - plochy ob"anského vybavení - ve!ejná infrastruktura

BV - bydlení v rodinných domech - venkovské
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BPEJ T$O lokalita kultura ZPF vým ra (ha) celkem (ha)

5.53.11 IV.
Z 11 orná p da 0,002

Celkem 0,002

Celkové zábory v zastav ném území obce 1,926

Mimo zastav né území obce (E) 

5.11.10 I.
PZ 33 orná p da 1,700

WD 19 orná p da 0,004
Celkem 1,704

5.13.00 II
PZ 22 orná p da 0,027

Celkem 0,027

5.14.00 I.
PZ 03 zahrada 0,138
PZ 05 sad 0,925
PZ 08 orná p da 0,168
PZ 11 orná p da 0,388
PZ 13 sad 0,242
PZ 13 pastvina 1,382
PZ 14 orná p da 1,221
PZ 15 orná p da 0,949
PZ 16 orná p da 2,564
PZ 18 orná p da 0,204
PZ 18 zahrada 0,070
PZ 21 sad 0,368
Z 02 orná p da 1,283
Z 05 orná p da 0,021
Z 06 sad 0,124
Z 06 sad 0,106
Z 08 sad 1,694
Z 08 louka 0,661
Z 10 sad 0,251
Z 14 orná p da 0,623
Z 15 orná p da 0,019

PZ 22 orná p da 0,902
Z 01 orná p da 0,719

Z 03 orná p da 0,459
Z 20 orná p da 0,147

PZ 01 orná p da 0,038

PZ 15 orná p da 0,106
KU33WR01orná p da 0,576

PZ 01 orná p da 0,018

SV - plochy smíšené obytné venkovské

OS - plochy ob"anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za!ízení

OS - plochy ob"anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za!ízení

ZV - plochy systému sídelní zelen  - zele# na ve!ejných prostranstvích

ZO - plochy systému sídelní zelen  - zele# ochranná a izola"ní

BV - bydlení v rodinných domech - venkovské

SZ - plochy systému sídelní zelen  - sídelní zele#

DS3C - místní komunikace III.t!. -  funk"ní t!ída C3

SV - plochy smíšené obytné venkovské

BV - bydlení v rodinných domech - venkovské
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BPEJ T$O lokalita kultura ZPF vým ra (ha) celkem (ha)

PZ 01 orná p da 0,344
PZ 14 orná p da 0,012

PZ 10 sad 0,003

PZ 01 orná p da 0,050
PZ 05 sad 0,098
PZ 08 orná p da 0,026
PZ 11 orná p da 0,091
PZ 13 sad 0,060
PZ 13 pastvina 0,173
PZ 15 orná p da 0,165
PZ 15 zahrada 0,001
PZ 16 orná p da 0,172
PZ 16 sad 0,002
PZ 21 sad 0,047
PZ 22 orná p da 0,059
WD 08 orná p da 0,167
WD 08 zahrada 0,017
WD 08 sad 0,012
WD 16 orná p da 0,078
Z 01 orná p da 0,164
Z 02 orná p da 0,277
Z 08 sad 0,082
Z 08 louka 0,054
Z 14 orná p da 0,086
DSU - místní komunikace IV. t!. - ú"elové komunikace, polní a lesní cesty

Z 14 orná p da 0,024
DSV - plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavení

PZ 01 orná p da 0,049

PU 01 orná p da 0,064
PU 01 louka 0,206
PU 02 orná p da 0,437
PU 03 orná p da 0,154
PU 03 louka 0,280

Celkem 19,820

5.31.01 III.
PZ 24 zahrada 0,060
PZ 24 louka 0,046
PZ 25 zahrada 0,251
PZ 26 louka 0,186
Z 12 louka 0,384

PZ 23 orná p da 0,254

WD 19 orná p da 0,001

PU 03 orná p da 0,274
PU 03 sad 0,060
PU 03 louka 0,045

Celkem 1,561

LBK - lokální biokoridor

BV - bydlení v rodinných domech - venkovské

TI - plochy technické infrastruktury - inženýrské sít 

DS1D - místní komunikace IV.t!. -  funk"ní t!ída D1

LBK - lokální biokoridor

SV - plochy smíšené obytné venkovské

DS3C - místní komunikace III.t!. -  funk"ní t!ída C3

DS3C - místní komunikace III.t!. -  funk"ní t!ída C3
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BPEJ T$O lokalita kultura ZPF vým ra (ha) celkem (ha)

5.31.11 IV.
PZ 30 louka 0,049
PZ 30 pastvina 0,004
Z 14 orná p da 1,587
Z 14 louka 0,102
Z 15 orná p da 1,357
Z 16 orná p da 0,768
Z 16 zahrada 0,162
Z 16 louka 0,454

PZ 33 orná p da 0,017

Z 13 louka 0,206

PZ 30 pastvina 0,005
Z 14 orná p da 0,358
Z 16 orná p da 0,084
Z 16 zahrada 0,001
Z 16 louka 0,017

Celkem 5,171

5.41.77 V.
WD 02 louka 0,002

WD 02 louka 0,055
Celkem 0,057

5.41.99 V.
Z 14 louka 0,040

Z 13 louka 0,141

PZ 34 pastvina 0,760

PZ 30 pastvina 0,002
Celkem 0,943

5.43.10 II.
PZ 10 pastvina 0,052
PZ 10 pastvina 0,208

Z 06 sad 0,016

PZ 10 sad 0,003
PZ 10 pastvina 0,006

Celkem 0,285

5.53.11 IV.
PZ 05 sad 0,209
PZ 24 zahrada 0,081
PZ 24 louka 0,109
Z 05 orná p da 0,067
Z 05 orná p da 0,235

DS3C - místní komunikace III.t!. -  funk"ní t!ída C3

BV - bydlení v rodinných domech - venkovské

BV - bydlení v rodinných domech - venkovské

RH - plochy rekreace - hromadná rekreace

BV - bydlení v rodinných domech - venkovské

DS1D - místní komunikace IV.t!. -  funk"ní t!ída D1

VK - plochy skladování zem d lské techniky

DS1D - místní komunikace IV.t!. -  funk"ní t!ída D1

DS1D - místní komunikace IV.t!. -  funk"ní t!ída D1

SV - plochy smíšené obytné venkovské

DSU - místní komunikace IV.t!. - ú"elové komunikace, polní a lesní cesty

SV - plochy smíšené obytné venkovské

OS - plochy ob"anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za!ízení

BV - bydlení v rodinných domech - venkovské
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BPEJ T$O lokalita kultura ZPF vým ra (ha) celkem (ha)

PZ 07 louka 0,076
PZ 07 orná p da 0,280

PZ 05 sad 0,063
PZ 07 louka 0,016
PZ 07 orná p da 0,055
WD 03 pastvina 0,046
Z 05 louka 0,042
Z 05 louka 0,007

WD 01 pastvina 0,008
WD 03 louka 0,008
WD 03 pastvina 0,010

Celkem 1,312

5.55.00 III.
PZ 12 louka 0,156
Z 04 sad 0,128

WD 02 louka 0,056
WD 02 pastvina 0,005
WD 03 pastvina 0,105

WD 01 louka 0,021
Celkem 0,471

Celkové zábory mimo  zastav né území obce 31,351

Celkové zábory ZPF 33,277

DSU - místní komunikace IV.t!. - ú"elové komunikace, polní a lesní cesty

DSU - místní komunikace IV.t!. - ú"elové komunikace, polní a lesní cesty

VK - plochy skladování zem d lské techniky

DS1D - místní komunikace IV.t!. -  funk"ní t!ída D1

BV - bydlení v rodinných domech - venkovské

DS1D - místní komunikace IV.t!. -  funk"ní t!ída D1
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Zábory ZPF dle funk ních ploch 

funkce zábor BPEJ T!O kultura ZPF vým"ra (ha) celkem (ha)

Zastav"né území obce (I)  

PP 01 5.14.00 I. sad 0,198 0,198

PZ 03 5.14.00 I. zahrada 0,098 0,098

PZ 17 5.14.00 I. zahrada 0,070

louka 0,005 0,075

Z 09 5.14.00 I. sad 0,325 0,325

Z 11 5.31.01 III. orná p da 0,136

5.53.11 IV. orná p da 0,002 0,138

Z 15 5.31.11 IV. zahrada 0,164
louka 0,011 0,175

Z 18 5.31.01 III. zahrada 0,122

5.41.99 V. zahrada 0,057 0,179

Celkem 1,188

PZ 31 5.31.01 III. zahrada 0,194

5.31.11 IV. zahrada 0,104 0,298

Z 13 5.31.11 IV. louka 0,194

5.41.99 V. louka 0,103 0,297

Celkem 0,595

PZ 09 5.43.10 II. sad 0,043 0,043

Celkem 0,043

Z 08 5.14.00 I. zahrada 0,015 0,015

Celkem 0,015

PP 01 5.14.00 l. sad 0,004 0,004

PZ 13 5.14.00 I. zahrada 0,009 0,009

WD 16 5.14.00 I. zahrada 0,005 0,005

Z 16 5.31.11 IV. zahrada 0,024 0,024

Celkem 0,042

WD 02 5.41.77 V. louka 0,034 0,034

Celkem 0,034

PU 03 5.31.01 III. pastvina 0,009 0,009

Celkem 0,009

Celkové zábory v zastav"ném území obce 1,926

BV - bydlení v rodinných domech - venkovské

SV - plochy smíšené obytné venkovské

ZV - plochy systému sídelní zelen", zele# na ve$ejných prostranstvích

DS1D - místní komunikace IV.t$. -  funk ní t$ída D1

DSU - místní komunikace IV.t$. - ú elové komunikace, polní a lesní cesty

LBK - lokální biokoridor

OV - plochy ob anského vybavení - ve$ejná infrastruktura

51



Obec Chocn jovice Opat!ení obecné povahy ". 1/2011
ze dne 16.11.2011

funkce zábor BPEJ T!O kultura ZPF vým"ra (ha) celkem (ha)

Mimo zastav"né území obce (E)  

PZ 03 5.14.00 I. zahrada 0,138 0,138

PZ 05 5.14.00 I. sad 0,925

5.53.11 IV. sad 0,209 1,134

PZ 08 5.14.00 I. orná p da 0,168 0,168

PZ 11 5.14.00 I. orná p da 0,388 0,388

PZ 12 5.55.00 III. louka 0,156 0,156

PZ 13 5.14.00 I. sad 0,242

pastvina 1,382 1,624

PZ 14 5.14.00 I. orná p da 1,221 1,221

PZ 15 5.14.00 I. orná p da 0,949 0,949

PZ 16 5.14.00 I. orná p da 2,564 2,564

PZ 18 5.14.00 I. orná p da 0,204

zahrada 0,07 0,274

PZ 21 5.14.00 I. sad 0,368 0,368

PZ 24 5.53.11 IV. zahrada 0,081

louka 0,109

5.31.01 III. zahrada 0,060

louka 0,046 0,296

PZ 25 5.31.01 III. zahrada 0,251 0,251

PZ 26 5.31.01 III. louka 0,186 0,186

PZ 30 5.31.11 IV. louka 0,049

pastvina 0,004 0,053

Z 02 5.14.00 I. orná p da 1,283 1,283
Z 04 5.55.01 III. louka 0,128 0,128

Z 05 5.14.00 I. orná p da 0,021

5.53.11 IV. orná p da 0,067

orná p da 0,235 0,323

Z 06 5.14.00 I. sad 0,124

sad 0,106

5.43.10 II. sad 0,016 0,246

Z 08 5.14.00 I. sad 1,694

louka 0,661 2,355

Z 10 5.14.00 I. sad 0,251 0,251

Z 12 5.31.01 III. louka 0,384 0,384

Z 14 5.14.00 I. orná p da 0,623

5.31.11 IV. orná p da 1,587

louka 0,102

5.41.99 V. louka 0,040 2,352

Z 15 5.14.00 I. orná p da 0,019

5.31.11 IV. orná p da 1,357 1,376

Z 16 5.31.11 IV. orná p da 0,768

zahrada 0,162

louka 0,454 1,384

Celkem 19,852

SV - plochy smíšené obytné venkovské

BV - bydlení v rodinných domech - venkovské
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funkce zábor BPEJ T!O kultura ZPF vým"ra (ha) celkem (ha)

PZ 22 5.14.00 I. orná p da 0,902

5.13.00 II. orná p da 0,027 0,929

PZ 23 5.31.01 III. orná p da 0,254 0,254

Z 01 5.14.00 I. orná p da 0,719 0,719
Z 13 5.31.11 IV. louka 0,206

5.41.99 V. louka 0,141 0,347

Celkem 2,249

OS - plochy ob anského vybavení - t"lovýchovná a sportovní za$ízení

PZ 33 5.11.10 I. orná p da 1,700

5.31.11 IV. orná p da 0,017 1,717

Z 03 5.14.00 I. orná p da 0,459 0,459

Z 20 5.14.00 I. orná p da 0,147 0,147

Celkem 2,323

TI - plochy technické infrastruktury - inženýrské sít"

PZ 01 5.14.00 I. orná p da 0,344 0,344

PZ 14 5.14.00 I. orná p da 0,012 0,012

Celkem 0,356

RH - plochy rekreace - hromadná rekreace

PZ 34 5.41.99 V. pastvina 0,760 0,760

Celkem 0,760

VK - plochy skladování zem"d"lské techniky

PZ 07 5.53.11. IV. louka 0,076

orná p da 0,280 0,356

PZ 10 5.43.10 II. pastvina 0,052

pastvina 0,208 0,260

Celkem 0,616

ZV - plochy systému sídelní zelen" - zele# na ve$ejných prostranstvích

PZ 01 5.14.00 I. orná p da 0,038 0,038

Celkem 0,038

SZ - plochy systému sídelní zelen" - sídelní zele#

PZ 01 5.14.00 I. orná p da 0,018 0,018

Celkem 0,018

ZO - plochy systému sídelní zelen" - zele# ochranná a izola ní

PZ 15 5.14.00 I. orná p da 0,106 0,106

KU33

WR01 5.14.00 I. orná p da 0,576 0,576
Celkem 0,682

53



Obec Chocn jovice Opat!ení obecné povahy ". 1/2011
ze dne 16.11.2011

funkce zábor BPEJ T!O kultura ZPF vým"ra (ha) celkem (ha)

DSV - plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavení

PZ 01 5.14.00 I. orná p da 0,049 0,049

Celkem 0,049

DS3C - místní komunikace III.t$. -  funk ní t$ída C3

PZ 10 5.43.10 II. sad 0,003

pastvina 0,006

5.14.00 I. sad 0,003 0,012

WD19 5.11.10 I. orná p da 0,004

5.31.01 III. orná p da 0,001 0,005

Celkem 0,017

DS1D - místní komunikace IV.t$. -  funk ní t$ída D1

PZ 01 5.14.00 I. orná p da 0,050 0,050

PZ 05 5.14.00 I. sad 0,098

5.53.11 IV. sad 0,063 0,161

PZ 07 5.53.11 IV. louka 0,016

orná p da 0,055 0,071

PZ 08 5.14.00 I. orná p da 0,026 0,026

PZ 11 5.14.00 I. orná p da 0,091 0,091

PZ 13 5.14.00 I. sad 0,060

pastvina 0,173 0,233

PZ 15 5.14.00 I. orná p da 0,165

zahrada 0,001 0,166
PZ 16 5.14.00 I. orná p da 0,172

sad 0,002 0,174

PZ 21 5.14.00 I. sad 0,047 0,047

PZ 22 5.14.00 I. orná p da 0,059 0,059

PZ 30 5.31.11 IV. pastvina 0,005

5.41.99 V. pastvina 0,002 0,007

WD02 5.55.00 III. louka 0,056

pastvina 0,005

5.41.77 V. louka 0,002 0,063

WD03 5.55.00 III. pastvina 0,105

5.53.11 IV. pastvina 0,046 0,151

WD08 5.14.00 I. orná p da 0,167

zahrada 0,017

sad 0,012 0,196

WD16 5.14.00 I. orná p da 0,078 0,078

Z 01 5.14.00 I. orná p da 0,164 0,164

Z 02 5.14.00 I. orná p da 0,277 0,277
Z 05 5.53.11 IV. louka 0,042

louka 0,007 0,049

Z 08 5.14.00 I. sad 0,082

louka 0,054 0,136
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funkce zábor BPEJ T!O kultura ZPF vým"ra (ha) celkem (ha)

Z 14 5.14.00 I. orná p da 0,086

5.31.11. IV. orná p da 0,358 0,444

Z 16 5.31.11 IV. orná p da 0,084

zahrada 0,001

louka 0,017 0,102

Celkem 2,745

DSU - místní komunikace IV.t$. - ú elové komunikace, polní a lesní cesty

WD01 5.53.11 IV. pastvina 0,008

5.55.00 III. louka 0,021 0,029

WD02 5.41.77 V. louka 0,055 0,055

WD03 5.53.11 IV. louka 0,008

pastvina 0,010 0,018

Z 14 5.14.00 I. orná p da 0,024 0,024

Celkem 0,126

LBK - lokální biokoridor

PU 01 5.14.00 I. orná p da 0,064

louka 0,206 0,270

PU 02 5.14.00 I. orná p da 0,437 0,437

PU 03 5.14.00 I. orná p da 0,154
louka 0,280

5.31.01 III. orná p da 0,274
sad 0,060
louka 0,045 0,81

Celkem 1,520

Celkové zábory mimo  zastav"né území obce 31,351

Celkové zábory ZPF 33,277
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Zábory rozvojových lokalit navrácené do ZPF
E zábory mimo zastav né území obce
I zábory uvnit! zastav ného území obce
M - A/N investice do zem d lské p"dy /odvodn ní/, ANO - NE 
F navrhovaná funkce lokality
BPEJ bonitovaná p"dn  ekologická jednotka  

zábor E/I M F BPEJ T$O

celkem
(ha)

nezabírá 
ZPF

orná 
p!da zahrada sad louka pastvina

PP01 E N 5.14.00 I. 0,195 0,195

PZ02 E N 5.14.00 I. 0,201 0,201

PZ04 E N 5.14.00 I. 1,144 1,144

PZ05 E A 5.53.11 IV. 0,496 0,496

PZ06 E N 5.14.00 I. 0,964
5.53.11 IV. 0,033

0,997

PZ20 E N 5.14.00 I. 0,533 0,271 0,262

PZ28 E N 5.31.11 IV. 0,488 0,488

PZ30 E N 5.41.99 V. 0,006 0,006

PZ32 I N 5.31.11 IV. 0,830
0,924

KU01 E N 5.14.00 I. 0,461 0,461

zábory kultur ZPF 3,787 0,466 1,098
celkové zábory 5,351

Celkové zábory navrácené do ZPF 5,351
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Vyhodnocení p edpokládaných d!sledk! navrhovaného  ešení na PUPFL 

p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n 

Vyhodnocení p edpokládaných d!sledk! navrhovaného  ešení  

p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

Návrh územního plánu Chocn jovice zasahuje do pozemk$ ur"ených k pln ní funkcí lesa (PUPFL) ve t!ech 
p!ípadech. Jedná se o zábory PUPFL ve prosp ch ve!ejn  prosp šných staveb, konkrétn  p!íjezdových 
a p!ístupových komunikací k již exitující zástavb . 

Zábory p!evzaté z platného územního plánu Chocn jovice 

Ozn. záboru   funkce       rozsah v ha kategorie lesa 

WD01  místní komunikace IV. t!. – ú"elové  
  komunikace, polní a lesní cesty – DSU  0,049  hospodá!ský les 
WD03  místní komunikace IV. t!. –  funk"ní  
  t!ída D1  – DS1D    0,004  hospodá!ský les 

Zábory navržené v rámci Zm ny ". 1 ÚPCh 

Ozn. záboru   funkce       rozsah v ha kategorie lesa 

Z16  místní komunikace IV. t!. - funk"ní       
  t!ída D1 - DS1D    0,010  hospodá!ský les 

Zábory pozemk$ ur"ených k pln ní funkcí lesa z d$vod$ ve!ejn  prosp šných staveb "inní 0,063 ha.  

Seznam pozemk!, které zasahují do pásma 50 m od hranice lesa  

p vodní text platného ÚPCh z stává nezm!n!n a je dopln!n následujícím textem: 

V zadání Zm ny ". 1 ÚPCh byla na základ  požadavku dot"eného orgánu u p!íslušných ploch zm n 
orienta"n  stanovena minimální vzdálenost umíst ní staveb od hranice lesa (hranice lesního pozemku dle 
KN). Tato vzdálenost byla v návrhu Zm ny ". 1 ÚPCh zohledn na. 

Výpis ploch nacházejících se ve vzdálenosti do 50 m od okraje PUPFL  

p vodní text platného ÚPCh je nahrazen následujícím textem: 

Zastavitelné plochy a plochy p!estavby dle platného ÚPCh: 

Jedná se o p!estavbovou plochu – PP02 

Jedná se o zastavitelné plochy - PZ12, PZ18, PZ24, PZ25, PZ30, PZ31, PZ34, PZ35 a PZ36. 

Plochy zm n navržené v rámci Zm ny ". 1 ÚPCh 

Jedná se o plochy zm n - Z04, Z08, Z10, Z12, Z13, Z16 a Z17. 

Rozhodnutí o námitkách a jejich od!vodn"ní 

V pr$b hu !ízení o Zm n  ". 1 ÚPCh byla p!ed konáním vlastního ve!ejného projednání návrhu Zm ny ". 1 
ÚPCh po!izovateli dne 03.10.2011 doru"ena námitka pana Josefa  esáka (nar. 19.10.1950, bytem Ou! 17, 
294 13 Mohelnice nad Jizerou). Námitka byla podána v souladu s ustanoveními § 22 a § 52 odst. 2 
stavebního zákona a bylo s ní jako s námitkou dále nakládáno. 

P"edm#tná námitka vyjad"ovala nesouhlas s vy"azením lokality Z19 (p.p.!. 480, k.ú. Rostkov) z návrhu 
Zm#ny !. 1 ÚPCh. Deklarovaný nesouhlas byl v námitce od$vodn#n následovn# (citace): „Údaje o 
nejcen!jší p d! je nep esná, jedná se v poctat! o nejhorší p"du v KÚ Rostkov (chybná bonita). Nesouhlasím 
oduvodn!ní vyjád ením odboru ochrany prírody M! úradu Mnichovo Hradišt!. Oblasti se nachází další d"m 
a je podhorského typu.“ 

Rozhodnutí o námitce:  
Námitka pana Josefa  esáka (nar. 19.10.1950, bytem Ou! 17, 294 13 Mohelnice nad Jizerou), uplatn#ná dne 
03.10.2011 k návrhu Zm#ny !. 1 ÚPCh, vyslovující nesouhlas s vy"azením lokality Z19 (p.p.!. 480, k.ú. 
Rostkov) z návrhu Zm#ny !. 1 ÚPCh se zamítá. 
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Od$vodn#ní rozhodnutí o námitce:  
P"edm#tná lokalita Z19 (p.p.!. 480, k.ú. Rostkov) byla z návrhu Zm#ny !. 1 ÚPCh vy"azena po spole!ném 
jednání s DO a to na základ# stanovisek orgánu ochrany zem#d#lského p$dního fondu KUSK (!.j.: 
107147/2011/KUSK, zn.: OŽP/ŠJ, ze dne 11.07.2011) a orgánu ochrany p"írody M#Ú MH (!.j.: 
VŽP/6180/2011/Ši, JID: 18753/2011/mumh, ze dne 18.07.2011), ve kterých byl souhlas s návrhem Zm#ny 
!. 1 ÚPCh podmín#n vy"azením p"edm#tné lokality Z 19, respektive byl vysloven nesouhlas se za"azením 
lokality Z19. 

Orgán ochrany zem!d!lského p dního fondu KÚSK nesouhlas s lokalitou Z19 od$vodnil tím, že (citace) 
„zem!d!lská p da na této lokalit! je za azena do I. t ídy ochrany dle BPEJ. Dle Metodického pokynu odboru 
ochrany lesa a p"dy MŽP ze dne 12.6.1996 #.j. OOLP/1067/96 se jedná o nejcenn!jší p"dy. Plocha 
nenavazuje na zastav!né území obce a jejím za azením by došlo k narušení organizace ZPF, a tím k porušení 
ustanovení § 4 zákona, kterým jsou stanoveny zásady ochrany ZPF.“ 

Orgán ochrany p írody a krajiny M!Ú MH nesouhlas s lokalitou Z19 od$vodnil tím, že (citace) „zám!r Z19 
p edstavuje požadavek op!tovn! za adit na pozemek parc. #. 480 v kat. území Rostkov plochu ur#enou pro 
plochu smíšenou obytnou venkovskou. K této ploše již byl ve vyjád ení ke zm!n! zadání územního plánu 
Chocn!jovice ze dne 30.06.2008 pod #. j.: VŽP/5728/2008/Ši orgánem ochrany p írody vysloven nesouhlas. 
V p edm!tném území nedošlo ke zm!n! pom!r", které by umož$ovaly úpravu našeho p"vodního vyjád ení, 
proto z"stává i nadále v platnosti. Tento pozemek se nachází v nezastav!ném území obce, navazuje plynule 
na okolní kulturní krajinu. Orgán ochrany p írody cílen! prosazuje ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné 
krajiny a ochranu krajiny pro ekologicky vhodné formy hospoda ení, turistiky a rekreace. Dle § 12 odst. 1/ 
zákona o ochran! p írody a krajiny, je krajinný ráz, kterým je zejména p írodní, kulturní a historická 
charakteristika ur#itého místa #i oblasti, chrán!n p ed #inností snižující jeho estetickou a p írodní hodnotu.“ 

Jelikož po"izovatel ve spolupráci s ur!eným zastupitelem vyhodnotili d$vody uvád#né DO jako relevantní 
a chránící ve"ejné zájmy, byl jejich požadavek na vy"azení lokality Z19 akceptován a dokumentace návrhu 
Zm#ny !. 1 ÚPCh byla v souladu s jejich stanoviskem upravena a p"edložena k ve"ejnému projednání.  

Po ve"ejném projednání, v rámci n#jž byla uplatn#na p"edm#tná námitka, požádal po"izovatel p"íslušné DO 
(orgán ochrany zem#d#lského p$dního fondu KUSK a orgán ochrany p"írody M#Ú MH), proti jejichž 
stanovisk$m námitka sm#"ovala, o zaslání nového stanoviska k podané námitce. 

Oslovené DO ve svých nových stanoviscích (orgán ochrany zem#d#lského p$dního fondu KUSK - !.j.: 
192298/2011/KUSK, zn.: OŽP/ŠJ, ze dne 20.10.2011, orgán ochrany p"írody M#Ú MH - !.j.: 
VŽP/11196/2011/Ši, JID: 36795/2011/mumh, ze dne 24.10.2011) op#tovn# potvrdily svá p"edchozí 
nesouhlasná stanoviska.  

Orgán ochrany zem!d!lského p"dního fondu KÚSK ve svém stanovisku k podané námitce uvedl, že (citace) 
„vydal své nesouhlasné stanovisko k za azení lokality #. 19 na základ! údaj" uvedených v katastru 
nemovitostí, kde je uvedeno, že pozemek dot#ený lokalitou #. 19 je z p evážné #ásti za azen do I. t ídy 
ochrany. Dále orgán ochrany ZPF vycházel z Metodického pokynu Odboru ochrany lesa a p"dy MŽP ze dne 
12.6.1996 #.j. OOLP/1067/96, z jehož ustanovení vyplývá, že: … „Do I. t ídy zem!d!lské p"dy jsou za azeny 
bonitn! nejcenn!jší p"dy v jednotlivých klimatických regionech, …, které je možno odejmout ze ZPF pouze 
výjime#n!,“ …. Vzhledem k výše uvedenému a skute#nosti, že lokalita #. 19 nenavazuje na zastav!né #i 
zastavitelné území, trvá orgán ochrany ZPF na svém stanovisku k návrhu zm!ny #. 1 územního plánu 
Chocn!jovice.“ 

Orgán ochrany p írody a krajiny M!Ú MH pak ve svém stanovisku k podané námitce uvedl, že (citace) 
„zám!r Z19 p edstavuje požadavek op!tovn! za adit na pozemek parc. #. 480 v kat. území Rostkov plochu 
ur#enou pro plochu smíšenou obytnou venkovskou. K této ploše již byl ve vyjád ení ke zm!n! zadání 
územního plánu Chocn!jovice ze dne 30.06.2008 pod #. j.: VŽP/5728/2008/Ši orgánem ochrany p írody 
vysloven nesouhlas. V p edm!tném území nedošlo ke zm!n! pom!r", které by umož$ovaly úpravu našeho 
p"vodního vyjád ení, proto z"stává i nadále v platnosti. Tento pozemek se nachází v nezastav!ném území 
obce, navazuje plynule na okolní kulturní krajinu a vyzna#uje se t!mito znaky bez negativního p"sobení 
lidské #innosti. Orgán ochrany p írody cílen! prosazuje ekologicky vyváženou a esteticky hodnotnou krajinu 
a ochranu této krajiny pro ekologicky vhodné formy hospoda ení, turistiky a rekreace. Dle § 12 odst. 1/ 
zákona o ochran! p írody a krajiny, je krajinný ráz, kterým je zejména p írodní, kulturní a historická 
charakteristika ur#itého místa #i oblasti, chrán!n p ed #inností snižující jeho estetickou a p írodní hodnotu. 
Ráz krajiny se v dot#eném krajinném prostoru vyzna#uje t!mito znaky a hodnotami p írodní charakteristiky 
krajinného rázu a hodnotami estetickými. Tyto hodnoty lze vesm!s klasifikovat jako význa#né. Navrhovaný 




