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a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 
Zastavěné území bylo vymezeno v rámci zpracování tohoto územního plánu a je zakresleno 
ve Výkrese základního členění území P1 i v ostatních výkresech. Hranice zastavěného území 
byla vymezena v souladu se Stavebním zákonem a zachycuje stav k 31.8.2019. 
 
 

b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

b.1)   Koncepce rozvoje území 
 
Koncepce rozvoje obce Hostín spočívá ve vytváření kvalitních podmínek pro bydlení. 
Rozvojové předpoklady jsou dány zejména blízkostí a dostupností Mělníka, jako centra 
vybavenosti a zdroje četných pracovních příležitostí. 
Veškerý rozvoj je podmíněn ochranou přírodních a kulturních hodnot území. 
 

b.2)  Ochrana a rozvoj hodnot území 
 
Návrh územního plánu zachovává všechny hodnoty území, především kulturní, historické 
a přírodní. Návrh zastavitelných ploch se nedotýká uvedených hodnot, případně je využití 
plochy podřízeno ochraně příslušné hodnoty.   
 

b.2.1) Kulturní a architektonické hodnoty 
 
 památky, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR:  
 drobné památky (křížky kapličky) 
 další stavby tradiční venkovské zástavby 
 území s archeologickými nálezy  

 
Kromě těchto památek územní plán dále chrání rostlou urbanistickou strukturu jádra Hostína 
s řadou původních zemědělských usedlostí se zázemím zahrad. 
 
     
b.2.2) Přírodní hodnoty 
 plochy ochrany přírody 
 ÚSES 
 přírodní zdroje 
 lesy 
 kvalitní zemědělská půda  
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c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

c.1) Urbanistická koncepce  
 
Hostín se bude i nadále rozvíjet jako ucelené sídlo, veškeré zastavitelné plochy jsou navrženy 
v návaznosti na zastavěné území. Krajina je územním plánem chráněna před zástavbou 
s výjimkou staveb uvedených v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
Územní plán zachovává, případně navrhuje doplnění zeleně na přechodu zástavby do krajiny, 
aby došlo k lepšímu zapojení sídla do krajiny.  
Územní plán navrhuje rozvoj zejména obytné funkce obce. Navržena je výstavba izolovaných 
rodinných domů se zahradami. Obytná zástavba venkovského charakteru s možností 
nerušícího hospodářského zázemí, ev. příměsí vybavenosti a služeb je ponechána hlavně 
v původní zástavbě.  
Územní plán stabilizuje plochy občanského vybavení včetně sportovních ploch, sloužících pro 
obyvatele obce. 
Stabilizovány jsou rovněž plochy pro zemědělskou výrobu v jihovýchodní části sídla, další 
rozvojové plochy navrhovány nejsou, aby nebyla znehodnocena kvalita obytného prostředí.  
Území plán posiluje rekreační nepobytovou funkci krajiny.  
Pro novou zástavbu budou využity přednostně jednotlivé volné parcely uvnitř zastavěného 
území, které jsou přístupné ze stávajících komunikací a dále volné enklávy v návaznosti na 
zastavěné území. Západně od centra je dále vymezena jedna územní rezerva pro bydlení. 
Rozsáhlejší rozvoj zástavby, zejména mimo zastavěné území, je podmíněn úpravou 
a vybudováním vhodných přístupových komunikací k lokalitám pro výstavbu, proto jsou do 
zastavitelných ploch zařazeny zejména pozemky na jihovýchodním okraji Hostína, které jsou 
přístupné ze silnice III. třídy.   
Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny tak, aby ochránily vzhled a strukturu 
stávající zástavby a aby nová zástavba nenarušila celkový vzhled obce a krajinný ráz.  
Územní plán stabilizuje veřejná prostranství a vytváří podmínky pro vznik dalších v plochách 
nové zástavby. 
  

c.2) Vymezení zastavitelných ploch 
Z01  Hostín sever - ČOV 

- technická infrastruktura (TI) 
- podmínky využití plochy: 

 respektování ochranného pásma silnice III. třídy 
 respektování ochranného pásma vodních zdrojů II 

 
Z02  Hostín severozápad -   

- bydlení v rodinných domech venkovské (BV) 
- podmínky využití plochy: 

 respektování ochranného pásma silnice III. třídy 
 respektování ochranného pásma vodních zdrojů II 
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Z03  Hostín sever 
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV), zeleň sídelní soukromá (ZS) 
- podmínky využití plochy: 

 respektování nadzemního vedení VN 22 kV a jeho ochranného pásma 
 
Z04  Hostín severovýchod  

- bydlení v rodinných domech venkovské (BV), zeleň sídelní soukromá (ZS) 
- podmínky využití plochy: 

 respektování ochranného pásma vodních zdrojů II 
 respektovat plochu zeleně přírodního charakteru na západním okraji lokality   

 
Z05  Hostín u hřiště 

- bydlení v rodinných domech příměstské (BI), veřejná prostranství (PV)  
- podmínky využití plochy: 

 respektování ochranného pásma vodních zdrojů II 
 úprava stávajících komunikací 

 
Z06  Hostín západ  

- bydlení v rodinných domech příměstské (BI), veřejná prostranství (PV)  
- podmínky využití plochy: 

 respektování ochranného pásma vodních zdrojů II 
 úprava stávajících komunikací 

 
Z07  Hostín západ, k lesu 

- bydlení v rodinných domech příměstské (BI)  
- podmínky využití plochy: 

 respektování ochranného pásma vodních zdrojů II 
 
Z08  Hostín jihozápad  

- bydlení v rodinných domech příměstské (BI), veřejná prostranství (PV)  
- podmínky využití plochy: 

 respektování ochranného pásma vodních zdrojů II 
 vybudování pěšího propojení přes lokalitu 

 
Z09  Hostín východ  

- bydlení v rodinných domech příměstské (BI), zeleň sídelní soukromá (ZS), veřejná 
prostranství (PV)   

- podmínky využití plochy: 
 respektování vodovodního přivaděče s ochranným pásmem 
 úprava a doplnění místních komunikací, ze kterých je plocha přístupná 
 vybudování obratiště na místní komunikaci 
 minimální velikost parcely: 3000 m2 

 
Z10  Hostín východ, u vodojemu 

- bydlení v rodinných domech příměstské (BI),     
- podmínky využití plochy: 

 přístup výhradně z komunikace na jižním okraji plochy 
 úprava místní komunikace, ze které je plocha přístupná 
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Z11  Hostín u vodojemu 
- bydlení v rodinných domech venkovské (BV), veřejná prostranství (PV) 
- podmínky využití plochy: 

 úprava a rozšíření místních komunikací na západním a severním okraji, ze kterých 
je plocha přístupná 
 

Z12  Hostín jihozápad  
- bydlení v rodinných domech příměstské (BI), veřejná prostranství (PV), zeleň 

soukromá a vyhrazená (ZS)  
- podmínky využití plochy: 

 respektování vodovodního přivaděče 
 respektování ochranného pásma silnice III. třídy 
 úprava místní komunikace na severním okraji plochy 
 respektování biokoridoru na východním okraji plochy 

 
Z13  Hostín jih  

- bydlení v rodinných domech příměstské (BI), veřejná prostranství (PV)  
- podmínky využití plochy: 

 úprava a rozšíření místní komunikace na rozhraní plochy Z13 a Z14, úprava 
křižovatky se silnicí III. třídy 

 
Z14  Hostín jihovýchod, pod silnicí 

- bydlení v rodinných domech příměstské (BI), zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)  
- podmínky využití plochy: 

 respektování vodovodního přivaděče s ochranným pásmem a dálkového 
sdělovacího kabelu 

 úprava přístupové komunikace a křižovatky se silnicí III. třídy 
 pás veřejné zeleně PV podél silnice III. třídy 

 
Z15 Hostín jih  

- veřejná prostranství (PV) úprava a rozšíření místní komunikace pro přístup k plochám 
Z13 a Z14, úprava křižovatky se silnicí III. třídy 
 

Z16  Hostín severozápad 
- veřejná prostranství (PV) - místní komunikace pro zlepšení dopravní obsluhy na 

západním okraji Hostína 
 

c.3)  Vymezení ploch přestavby 
Územní plán Hostín nevymezuje žádné plochy přestavby. 
 

c.4)  Systém sídelní zeleně 
 

Systém sídelní zeleně tvoří jednak plochy veřejně přístupné zeleně na veřejných 
prostranstvích, dále pak zeleň zahrad a drobnějších ploch zeleně přírodního charakteru. 
Stávající plochy zeleně, zejména veřejně přístupné, jsou územním plánem stabilizovány. 
Nejvýznamnější plochou stabilizované veřejné zeleně vyčleněné do samostatné plochy je 
zeleň na návsi. 
V maximální míře musí zůstat zachována i stávající zeleň u obytné zástavby, tvořící kulisu 
zástavby směrem do krajiny. 
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d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMÍSŤOVÁNÍ 

d.1)  Dopravní infrastruktura 
Silniční doprava 

• Územím obce prochází silnice III/2731, která se v Liblicích napojuje na silnici I/16 
a v Mělnické Vrutici na silnici III/27314. 

• Trasa silnice je v území stabilizována. Úpravy na stávající trase nejsou vzhledem k malé 
dopravní zátěži navrhovány. 

 

Místní komunikace 

• Další rozvoj zástavby je podmíněn vybudováním vhodných místních komunikací, 
případně úpravou stávajících nevyhovujících komunikací na vyhovující parametry. 

• Územním plánem jsou navrženy nezbytné místní komunikace zpřístupňující zastavitelné 
plochy, pokud nejsou přístupné ze stávajících komunikací. Komunikace pro dopravní 
obsluhu uvnitř nově navržených lokalit zástavby jsou navrženy pouze v případech, kdy je 
řešení jednoznačné. V ostatních případech bude dopravní obsluha řešena následnou 
dokumentací. 

• Kde to prostorové podmínky umožní, musí být šířka veřejných prostranství, jejichž 
součástí je komunikace, v souladu s platnou legislativou minimálně 8 m pro obousměrné 
komunikace, minimálně 6,5 m pro jednosměrné komunikace. 

• Navržené, případně upravované místní komunikace jsou zařazeny do veřejně prospěšných 
staveb.  

 
Doprava v klidu 

• Stávající parkovací stání v centru jsou stabilizována. 

• Další parkovací místa je možné zřizovat v rámci stávajících veřejných prostranství. 
 

Pěší doprava  

• Kde to šířkové poměry umožňují, je podél silnice III. třídy navrženo doplnění chybějících, 
alespoň jednostranných chodníků, které budou umístěny v rámci stávajících ploch 
dopravní infrastruktury.  

• Stávající turistické trasy jsou v území stabilizovány. Další pěší a vycházkové trasy je 
možné zřídit se stávajících či navržených účelových cest v krajině. 

 
Cyklistická doprava  

• Územím procházejí dvě cyklotrasy, další je možné vést nejlépe po účelových 
komunikacích v krajině.  
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d.2)  Technická infrastruktura 
 

d.2.1) Koncepce zásobování elektrickou energií 

• Stávající rozvody a transformační stanice odpovídají současným potřebám. 

• Navržená zástavba bude napojena na stávající TS, které se nacházejí v blízkosti 
navržených zastavitelných ploch. U rozsáhlejších zastavitelných ploch bude v dalším 
stupni dokumentace posouzena možnost výměny trafa u stávajících TS, či eventuální 
potřeba nové trafostanice a bude řešeno i její umístění. 

• Řešení navržené zástavby bude respektovat stávající rozvodná zařízení, případně bude 
v dalším stupni dokumentace navrženo jejich přeložení. 

• Rozvody NN v nově navržených lokalitách budou provedeny kabely v zemi.   

 
d.2.3) Koncepce zásobování plynem 

• Obec není dosud plynofikována.  

• Je navrženo napojení Hostína středotlakým plynovodem od obce Liblice z regulační 
stanice na vysokotlakém plynovodu pro zásobování Mělníka.  

 
 
d.2.4) Koncepce zásobování vodou 

• Hostín je zásobován z veřejného vodovodu vodárenské soustavy KSKM.  

• Nově navržené lokality zástavby budou napojeny buď přímo ze stávajících vodovodních 
řadů, nebo jejich prodloužením, případně novými řady navrženými v uvažovaných ulicích.   

• Zdroj vody – vodojem Hostín má dostatečnou kapacitu pro napojení stávající i navržené 
zástavby. 

• Navržená zástavba respektuje vodovodní řady i přivaděče a jejich ochranná pásma.    

• Voda pro požární účely bude zajištěna z hydrantů a požární nádrže na návsi.  
 

 

d.2.5) Koncepce odkanalizování 
Splaškové vody 

• V Hostíně je navržena splašková kanalizace a biologická čistírna odpadních vod 
s dočišťovacími nádržemi, umístěná na severním okraji Hostína.  

• Předpokládá se napojení stávající zástavby i nových zastavitelných ploch na obecní 
kanalizaci a ČOV, která má kapacitu navrženou pro 300 obyvatel. Většina zastavitelných 
ploch bude odkanalizovatelná gravitačně, pouze z ploch  Z13 a Z14 budou muset být 
splaškové vody přečerpávány. 

• Do realizace ČOV a splaškové kanalizace musí být splaškové vody z nově realizované 
zástavby likvidovány individuálně - v domovních čističkách.  

• Po dokončení obecní kanalizace na ni budou napojeny všechny objekty v obci. 
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Srážkové vody 

• Srážkové vody budou likvidovány pokud možno vsakem na pozemku majitele 
nemovitosti. 

• Čisté srážkové vody ze střech objektů budou přednostně likvidovány na vlastním 
pozemku, případně využívány pro zálivku. 

• Srážkové vody z komunikací a veřejných ploch budou odváděny s využitím přírodní 
i umělé retence mělkými stokami či otevřenými mělkými příkopy do vodních toků. Před 
zaústěním do vodoteče budou po vyhodnocení možného znečištění na stokách osazeny 
lapače štěrku, ropných látek a vybudovány usazovací nádrže. 

 

d.3) Občanské vybavení 
 

• Stávající zařízení občanského vybavení, spadající do kategorie veřejné infrastruktury jsou 
stabilizována.  

• Požadavky na nové plochy pro občanské vybavení nejsou. 
 
 

e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 
OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ  
LOŽISEK  NEROSTNÝCH SUROVIN 

e.1) Koncepce uspořádání krajiny 
 

Cílem koncepce uspořádání krajiny je koordinace zájmů a vztahů v nezastavěném území 
z hlediska rozdílných možností využití jeho potenciálu, ochrany hodnot a zejména ochrany 
přírody.  
Územní plán chrání krajinu před zástavbou a dalším nevhodným využitím, které by se dotklo 
hodnot území (viz kap. b.2.2).  
Územní plán posiluje nepobytové rekreační využití krajiny - kromě pěší a cykloturistiky 
umožňuje v plochách smíšených s indexem „r“, v návaznosti na sídlo - v lokalitě Hostinná, 
umísťování nezbytně nutného vybavení a staveb pro nepobytovou rekreaci a sport např. 
lesopark, pobytové louky, lavičky, přístřešky a altánky, rozhlednu.  
Využití musí být vždy v souladu s požadavky ochrany přírody. 
Plochy nezastavěného území jsou členěny podle charakteru využití, limitujících jevů 
a utváření krajiny na:  
 Plochy přírodní (NP) – s nejvyšším přírodním potenciálem v území a potřebou ochrany 

přírodních prvků; přírodní plochy zahrnují zejména již vymezené nebo k vymezení určené 
prvky ochrany přírody a jejich nejbližší okolí a vybrané plochy systémů ekologické 
stability, v případě Hostína jde o EVL Kokořínsko a nadregionální biocentrum Řepínský 
Důl, přírodně nejcennější plochy se nacházejí v severní části a na východním okraji 
řešeného území 
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 Plochy smíšené nezastavěného území (NSX) – v nichž není možné nebo nezbytné 
stanovit převažující účel využití; přípustné formy využití jsou vyznačeny příslušným 
indexem a musí být využívány vždy ve vzájemném souladu. Do smíšených ploch je 
zařazena zbývající část území, do které zasahují lesy a ochranná pásma vodních zdrojů, 
jejichž existenci se musí přizpůsobit využití všech ploch a dále i přírodně cenné plochy, 
nezařazené do ploch přírodních 

 
Pro takto vymezené plochy v nezastavěném území jsou územním plánem stanoveny 
podmínky pro stabilizaci nebo změny v jejich využití (regulativy využití - viz kap. f), které 
jsou prostředkem pro usměrnění budoucího utváření krajiny.  
Zemědělské plochy nejsou územním plánem vymezeny, protože na celém území je omezeno 
obhospodařování pozemků polohou obce v CHOPAV a ochrannými pásmy vodních zdrojů, 
které zasahují na velkou část území. 
 

e.2)  Prostupnost krajiny 
Cestní síť 
Stávající síť účelových komunikací, které mimo jiné zpřístupňují lesní a zemědělské plochy, 
je v území stabilizována.  Cesty jsou významné i pro turistické využití. 
Územní plán navrhuje v souladu se zpracovanými pozemkovými úpravami doplnění 
některých nových cest, případně obnovu zaniklých cest, které jsou zařazeny do ploch změn 
v krajině.  
 

e.3) Plochy změn v krajině 

K01    
- suchá retenční nádrž 
- veřejně prospěšné opatření VR01  

  

K02, K03, K04    
- navržené cesty v krajině 
 

e.4)  Územní systém ekologické stability 
Návrh územního plánu Hostín vymezuje nadregionální a lokální prvky ÚSES.  Jde o jedno 
nadregionální biocentrum, doplněné lokálními prvky, které jsou z části funkční, z části 
navržené.  
Navržené skladebné části ÚSES jsou zařazeny do veřejně prospěšných opatření nestavební 
povahy.  

Nadregionální biocentrum: 
• NRBC 4 Řepínský důl - nadregionální  biocentrum funkční, do řešeného území 

zasahuje pouze jeho část  
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Lokální biocentra: 
• LBC 128, U stráže - lokální biocentrum funkční 

• LBC 130, Hostinná - lokální biocentrum částečně funkční 

 
Lokální biokoridory: 
• LBK 80 - lokální biokoridor funkční 

• LBK 81 - lokální biokoridor částečně funkční (v řešeném území nefunkční - navržen 
k založení) 

 

e.5)   Ochrana nerostných surovin 
• Území obce leží v chráněném ložiskovém území Bezno 07530000, které bylo 

stanoveno pro ochranu výhradního ložiska černého uhlí B3 075300 Mělnická pánev.   
V případě realizace staveb a zařízení netěžebního charakteru uvnitř CHLÚ je třeba 
postupovat dle §18 a 19 horního zákona  a  dle  rozhodnutí  OBÚ  Kladno  
č.j. 1493/90/460.2/Ha/St z 26. 11. 1990.  S těžbou v řešeném území územní plán 
nepočítá. 

• Územní plán respektuje sesuvná území 
 1080  Hostín - sesuv potenciální 
 1081  Hostín - sesuv potenciální  
 Zástavba je navržena mimo tato sesuvná území. 

 
 

e.6)  Ochrana před povodněmi 
Na území Hostína nejsou stanovena žádná záplavová území. 
Pro snížení dešťového odtoku bude využita přirozená i umělá retence území. Územní plán 
navrhuje protipovodňové opatření a opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny - suchou 
retenční nádrž a podélná odvodnění, která jsou zařazena do ploch změn v krajině (více 
kapitola e.3). 
Význam pro snížení odtoku vod i protierozní význam má rovněž zatravňování a výsadby 
doprovodné zeleně, které umožňují stanovené podmínky pro vyžití ploch v nezastavěném 
území.  
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f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, 
VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

f.1)  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek  
prostorového uspořádání  

 

Celé území obce Hostín je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití:   

BYDLENÍ  
BV  Bydlení v rodinných domech - venkovské 
BI   Bydlení v rodinných domech – příměstské 
 
REKREACE 
RI Plochy staveb pro rodinnou rekreaci 
 
OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
OV  Veřejná infrastruktura  
OS  Tělovýchovná a sportovní zařízení  
 
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
DS  Silniční 
 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
TI  Inženýrské sítě 
 
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ 
VZ  Zemědělská výroba 
 
PLOCHY SPECIFICKÉ 
X  Fotovoltaické elektrárny 
 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
PV Veřejná prostranství 
ZV   Veřejná zeleň 
 
ZELEŇ 
ZS  Soukromá a vyhrazená 
ZP   Přírodního charakteru 
 
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
W  Plochy vodní a vodohospodářské  
 
PLOCHY PŘÍRODNÍ 
NP  Plochy přírodní 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
NSX   Plochy smíšené nezastavěného území 
 
 
 



 

17 

 
PLOCHY BYDLENÍ 

 
 
BV  Bydlení v rodinných domech - venkovské 
Hlavní využití: 

- pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech venkovského charakteru 
Přípustné využití: 

- oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační a užitkovou, 
- veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu těchto ploch, pěších 

a cyklistických cest a ploch zeleně, dětských hřišť a sportovišť o výměře do 500 m2, 
- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,  
- pozemky staveb souvisejícího občanského vybavení (např. maloobchodní prodej, veřejné 

stravování a ubytovací zařízení s kapacitou do 20 lůžek, a další nerušící výrobní a nevýrobní 
služby), které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a jsou slučitelné 
s bydlením, 

- na pozemcích staveb pro bydlení je dále možné umísťovat stavby v souladu s Vyhláškou 
o obecných požadavcích na výstavbu v platném znění,  

- chovatelské a pěstitelské zázemí samozásobovacího charakteru, 
- nezbytná související technická vybavenost, 

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za hranicí 

pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných předpisech, 
- veškeré stavby a činnosti neuvedené v hlavním a přípustným využití, zejména stavby pro 

výrobu a skladování, zemědělské stavby, rušící výrobní služby (například pila, klempířství, 
lakovna…), čerpací stanice pohonných hmot, nákladní dopravu, supermarkety, stavby pro 
velkoobchod apod. 

Podmínky prostorového uspořádání v nových plochách zástavby:   
- počet nadzemních podlaží: do 2 + podkroví 
- výška římsy vzhledem k nejnižší části rostlého terénu: do 7 m,  
- výška ostatních staveb na pozemku RD: do 4,5 m, 
- minimální velikost pozemku u nové zástavby rodinnými domy: 800 m2; výjimečně 

u jednotlivých parcel (např. rohové parcely, zbytkové parcely po provedené parcelaci): 600m2  
- maximální velikost pozemku souvisejícího občanského vybavení: 1000 m2, 
- koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,30 (vztaženo k souvisejícím 

(stavebním) pozemkům 1 majitele) 
- koeficient nezpevněných ploch (částí pozemků schopných vsakování dešťových vod): 

minimálně 0,6, (vztaženo k souvisejícím pozemkům 1 majitele),   
- směrem do volné krajiny musí být součástí pozemků vysoká zeleň. 

Podmínky prostorového uspořádání pro dostavby a přestavby uvnitř zastavěného území:   
- nová zástavba a přestavby se musí přizpůsobit charakteru okolní zástavby (výška, struktura 

zástavby),  
- jiné podmínky prostorového uspořádání územní plán v těchto plochách nestanovuje. 
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BI    Bydlení v rodinných domech - příměstské 
Hlavní využití: 

- pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech příměstského charakteru 
Přípustné využití: 

- oplocené zahrady s funkcí okrasnou a rekreační, 
- veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu těchto ploch, pěších 

a cyklistických cest a ploch zeleně, dětských hřišť a sportovišť o výměře do 500 m2, 
- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,  
- na pozemcích staveb pro bydlení je dále možné umísťovat stavby v souladu s Vyhláškou 

o obecných požadavcích na výstavbu v platném znění,  
- nezbytná související technická vybavenost,  
výjimečně přípustné (po individuálním posouzení stavebním úřadem):  
- pozemky staveb souvisejícího občanského vybavení (např. maloobchodní prodej, veřejné 

stravování a ubytovací zařízení s kapacitou do 20 lůžek a další drobné nerušící nevýrobní 
služby), za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou 
slučitelné s bydlením, 

Nepřípustné využití: 
- řadové RD a dvojdomy, 
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za hranicí 

pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných předpisech, 
- veškeré stavby a činnosti neuvedené v hlavním a přípustným využití, zejména stavby pro 

výrobu a skladování, zemědělské stavby, rušící výrobní služby (například pila, klempířství, 
lakovna…), čerpací stanice pohonných hmot, nákladní dopravu, supermarkety, stavby pro 
velkoobchod apod. 

Podmínky prostorového uspořádání:   
- počet nadzemních podlaží: do 2 + podkroví 
- výška římsy vzhledem k nejnižší části rostlého terénu: do 7 m,  
- výška ostatních staveb na pozemku RD: do 4,5 m, 
- minimální velikost pozemku u nové zástavby rodinnými domy: 800 m2; výjimečně 

u jednotlivých parcel (např. rohové parcely, zbytkové parcely po provedené parcelaci): 600m2  
- minimální velikost pozemku u nové zástavby rodinnými domy v ploše Z09: 3000 m2 
- maximální velikost pozemku souvisejícího občanského vybavení: 800 m2  
- koeficient zastavění všemi stavbami na pozemku: maximálně 0,30  (vztaženo k souvisejícím 

stavebním pozemkům 1 majitele) 
- koeficient nezpevněných ploch (částí pozemků schopných vsakování dešťových vod): 

minimálně 0,6,  (vztaženo k souvisejícím  pozemkům 1 majitele),   
- směrem do volné krajiny musí být součástí pozemků vysoká zeleň. 

 
 
PLOCHY REKREACE 
RI   Plochy staveb pro rodinnou rekreaci 
Hlavní využití: 

- pozemky staveb pro rodinnou rekreaci. 
Přípustné využití: 

- oplocené zahrady,   
- veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu těchto ploch, včetně pěších 

a cyklistických cest a ploch veřejné zeleně, 
- na pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci je dále možné umísťovat stavby v souladu 

s Vyhláškou o obecných požadavcích na výstavbu v platném znění,  
- nezbytná související technická vybavenost. 

Nepřípustné využití 
- veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
- počet nadzemních podlaží: do 1 + podkroví, stávající zástavba nebude zvyšována. 
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
 
OV  Veřejná infrastruktura  
Hlavní využití: 

- pozemky staveb pro nekomerční občanské vybavení sloužící pro veřejnou správu, vzdělávání 
a výchovu, sociální služby, zdravotnictví, kulturu, ochranu obyvatelstva, apod. 

Přípustné využití: 
- další občanská vybavenost sloužící potřebám obyvatel, zpravidla provozovaná obcí, 
- veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu těchto ploch, pěších 

a cyklistických cest a ploch veřejné zeleně, 
- místa pro třídění odpadu v mobilních nádobách. 

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, 
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

uvedené v příslušných předpisech.  
Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 
 
OS  Tělovýchovná a sportovní zařízení  
Hlavní využití: 

- pozemky staveb pro tělovýchovu a sport, otevřená sportoviště a hřiště. 
Přípustné využití: 

- nezbytné zázemí (šatny, klubovny), 
- veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu těchto ploch a pěších cest, 
- související stravovací a ubytovací zařízení, 
- společenské a kulturní zařízení sloužící potřebám obce, 
- dětská hřiště, 
- plochy zeleně, 
- vodní plochy, 
- nezbytná související technická vybavenost, 
- nezbytná související dopravní vybavenost – parkoviště pro návštěvníky. 

Nepřípustné využití:   
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

uvedené v příslušných předpisech, 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, 
- motoristický sport.  

Podmínky prostorového uspořádání 
- nejsou stanoveny. 

 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

 
DS  Dopravní infrastruktura - silniční   
Hlavní využití: 

- pozemky silnic včetně součástí komunikací (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.),  
- pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, (např. autobusové zastávky, 

odstavná stání pro autobusy), 
- odstavné a parkovací plochy. 

Přípustné využití: 
- čerpací stanice pohonných hmot, 
- chodníky, cyklostezky, 
- doprovodná a izolační zeleň. 

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, 
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

uvedené v příslušných předpisech. 
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PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
TI  Technická infrastruktura - inženýrské sítě 
Hlavní využití: 

- čistírna odpadních vod. 
Přípustné využití: 

- plochy související dopravní a technické infrastruktury, 
zeleň. 

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním využitím, 
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 

uvedené v příslušných předpisech. 
Podmínky prostorového uspořádání: 

-  podmínky budou stanoveny individuálně. 
 
 
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 
 
VZ  Zemědělská výroba 
Hlavní využití: 

- plochy staveb pro zemědělskou výrobu,  
Přípustné využití: 

- výrobní a nevýrobní služby, 
- drobná výroba,  
- skladování související s hlavním využitím, 
- související administrativa a stravovací zařízení, 
- služební a pohotovostní byty, 
- plochy zeleně, 
- nezbytná související technická a dopravní vybavenost. 

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby zařízení a činnosti, jejichž negativní účinky za hranicí areálu, včetně 

související dopravní obsluhy, překročí limity uvedené v příslušných předpisech, 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,  
- výroba průmyslového charakteru, 
- zvyšování intenzity zemědělské živočišné výroby, které by mělo za následek překročení limitů 

uvedených v příslušných předpisech za hranicí areálu, 
- samostatné skladové areály a logistická centra s vysokými nároky na dopravní obsluhu. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
- výška římsy vzhledem k nejnižší části přilehlého rostlého terénu: do 6 m, 
- počet nadzemních podlaží: do 2 + podkroví, 
- výška a podlažnost stávajících staveb nebude zvyšována, 
- koeficient zastavění: max. 0,4,  
- koeficient nezpevněných ploch: minimálně 0,3, 
- maximální zastavěná plocha jednotlivých nových staveb: 1000 m2, 
- směrem k okolním plochám pro bydlení a směrem do volné krajiny bude součástí ploch pás 

liniové zeleně.  
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PLOCHY SPECIFICKÉ  
 
X   Fotovoltaické elektrárny 
Hlavní využití: 

- plocha fotovoltaické elektrárny. 
Přípustné využití: 

- nezbytná související dopravní a technická infrastruktura, 
- oplocení. 

Nepřípustné využití: 
- veškeré další stavby neuvedené v hlavním a přípustném využití,  
- veškerá zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

 
 
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ    
 
PV  Veřejná prostranství   
Hlavní využití: 

-  návsi, ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné bez omezení. 
Přípustné využití: 

- místní komunikace, účelové komunikace, cyklostezky 
- parkovací stání, 
- zastávky autobusu, 
- prvky drobné architektury (přístřešky autobusových zastávek, sochy, altánky, kašny, fontány 

apod.), 
- telefonní budky, prodejní stánky, 
- drobná dětská hříště, 
- místa pro třídění odpadu v mobilních nádobách. 

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
- prostorové uspořádání musí koordinovat plochy pro bezpečný pohyb pěších a automobilový 

provoz, pokud je ve veřejném prostranství zastoupen. 
 

 
ZV  Veřejná zeleň 
Hlavní využití: 

- významné plochy veřejně přístupné zeleně na veřejných prostranstvích, většinou parkově 
upravené. 

Přípustné využití: 
- pěší, eventuelně cyklistické stezky, 
- drobná dětská hřiště, 
- vodní plochy, 
- prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny, fontány apod.), 
- veřejné osvětlení, 
- nezbytné liniové stavby technické infrastruktury. 

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 
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PLOCHY ZELENĚ 
 
ZS  Zeleň soukromá a vyhrazená 
Hlavní využití: 

- plochy většinou soukromé zeleně v zastavěném a zastavitelném území, obvykle oplocené 
(zejména zahrady nezahrnuté do jiných druhů ploch). 

Přípustné využití: 
- na pozemku lze umístit jednu stavbu do 12 m2 zastavěné plochy, sloužící pro uskladnění 

zahradního náčiní, 
- pergoly, zahradní grily. 

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, 
- do 25 m od okraje lesa jsou vyloučeny veškeré stavby. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
- nepodsklepené stavby o výškové hladině max.1 NP, 
- koeficient nezpevněných ploch (částí pozemků schopných vsakování dešťových vod): 

minimálně 0,9. 
 

 
ZP  Zeleň přírodního charakteru 
Hlavní využití: 

- plochy zeleně v sídlech udržované v přírodě blízkém stavu -  například průchod územního 
systému ekologické stability zastavěným územím apod. 

Přípustné využití: 
- nezbytné liniové stavby technické infrastruktury, 
- pěší a cyklistické stezky. 

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

 
 
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  
 
W  Plochy vodní a vodohospodářské  
Hlavní využití: 

- pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující 
vodohospodářské využití. 

Přípustné využití: 
- doprovodná zeleň - břehové porosty, 
- nezbytné vodohospodářské stavby a zařízení.  

Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním využitím a přípustným využitím. 

 
 
PLOCHY PŘÍRODNÍ 
 
NP   Plochy přírodní 
Hlavní využití: 

- plochy evropsky významné lokality, prvky ÚSES, zejména nadregionálního a související 
přírodně cenné pozemky. 

Přípustné využití: 
- vodní plochy, 
- výjimečně nezbytné stavby liniové technické infrastruktury, 
- účelové komunikace, 
- pěší cesty, cyklostezky, hipostezky,  
- vyhlídková místa. 
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Nepřípustné využití: 
- činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny, 
- stavby pro zemědělskou výrobu s výjimkou seníků, pastevních areálů, a přístřešků pro letní 

pastvu dobytka, 
- stavby pro těžbu nerostů, 
- stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu s výjimkou účelových cest a nezbytných 

liniových staveb technické infrastruktury, 
- oplocování s výjimkou oplocování, pastevních areálů a účelového oplocení lesních školek. 

 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 
NSX   Plochy smíšené nezastavěného území 
Hlavní využití: 

- není stanoveno. 
Přípustné využití: 

- územní rezervy,  
- vodní plochy, 
- oplocování sadů a zahrad v návaznosti na zastavěné území a pastevních areálů 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, 

nezbytné stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a technická opatření 
a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, 
například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra  

- indexem (x) je uvedena přípustná funkce v ploše: 
p -  přírodní: 
 pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, ÚSES, významné krajinné prvky - 

ochrana přírodních hodnot je nadřazena ostatním funkcím v dané ploše, 
 přípustné stavby: účelové komunikace, nezbytné liniové stavby technické infrastruktury, 
z -  zemědělská:  
 zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu, s výjimkou velkovýrobních forem 

obhospodařování, stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství (s výjimkou areálů 
zemědělské výroby), 

l -  lesnická: 
 pozemky určené k plnění funkcí lesa, nové zalesňování,  
 přípustná jsou nezbytně nutná opatření a stavby pro lesní produkci   
r - rekreační nepobytová: 
 nezbytně nutné vybavení a stavby pro nepobytovou rekreaci a sport - lesoparky, pobytové 

louky, lavičky, přístřešky a altánky, rozhledny, 
v -  vodohospodářská:  
 využití plochy je podřízeno existenci ochranných pásem vodních zdrojů a CHOPAV, 
o - ochranná a protierozní: 

opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území - suché 
poldry, protierozní meze, příkopy apod., 

x  - specifická: 
oplocené obory, výběhy, pastevní areály včetně nezbytných staveb pro zemědělskou 
výrobu a lesní produkci 

Nepřípustné využití: 
- stavby pro zemědělskou výrobu s výjimkou silážních žlabů, seníků, pastevních areálů, 

a přístřešků pro letní pastvu dobytka, 
- stavby pro těžbu nerostů, 
- stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu s výjimkou účelových cest a nezbytných 

liniových staveb technické infrastruktury, 
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- oplocování s výjimkou oplocování ploch s kulturou sad a zahrada v návaznosti na zastavěné 
území, pastevních areálů a účelového oplocení lesních školek a oplocení v plochách 
s indexem x,  

- v plochách s indexem „v“ je v ochranných pásmech vodních zdrojů zakázáno provádět 
činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního 
zdroje a v CHOPAV (celé území obce) není možné provádět odvodňování nebo zmenšovat 
rozsah lesních pozemků. 

f.2)  Stanovení podmínek ochrany krajinného rázu 
Dodržení stanovených podmínek prostorového uspořádání (kapitola f. 1) při výstavbě by mělo 
přispět k citlivému začlenění nově navržené zástavby do okolní zástavby i do krajiny, tak aby 
nedošlo k narušení krajinného rázu. 
Územní plán navrhuje výhradně nízkopodlažní obytnou zástavbu (max. do 2 nadzemních 
podlaží a podkroví) a jsou přípustné pouze izolované rodinné domy. Stanovené procento 
zastavění i podmínka pásu zeleně směrem do volné krajiny by měla zajistit lepší zapojení 
nové zástavby do krajiny. Při dostavbách uvnitř zastavěného území je stanovena podmínka 
přizpůsobit novou zástavbu charakteru okolní zástavby. 
Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují ve smíšené ploše 
nezastavěného území s indexem „r“ (přípustná funkce rekreační) v lokalitě Hostinná umístění 
rozhledny, která se stane novou dominantou území. 
K umísťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo 
změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánů ochrany přírody. 
 

g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY 
A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

g.1)  Veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit   
 

Územním plánem Hostín jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

Dopravní infrastruktura 
 VD01  úprava a rozšíření místní komunikace pro obsluhu plochy Z05 
 VD02 úprava a rozšíření místní komunikace pro obsluhu plochy Z06 
 VD04  místní komunikace pro obsluhu plochy Z09 
 VD05  úprava a rozšíření místních komunikací pro obsluhu plochy Z11 
 VD07  úprava místní komunikace pro obsluhu plochy  Z12 a zlepšení dopravní obsluhy 

dalších zastavitelných ploch ve východní části Hostína, u vodojemu 
 VD08  komunikace pro zlepšení dopravní obsluhy zastavitelných ploch v západní části 

Hostína 
 VD09 - VD11 účelové komunikace (polní cesty) v krajině 
 VD12  pěší propojení v jihozápadní části Hostína 

 
Poznámka: 
VD06 byla na základě výsledků veřejného projednání vypuštěna.. 
VD03 byla vypuštěna Změnou č.2. 
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Technická infrastruktura 
 VT01  - čistírna odpadních vod Hostín   

Opatření ke zvyšování retenční schopnosti území 
 VR01  - suchá retenční nádrž 

 

g.2)  Veřejně prospěšná opatření, pro která lze vyvlastnit  
Územním plánem Hostín jsou vymezena tato veřejně prospěšná patření, pro která lze práva 
k pozemkům vyvlastnit: 

Plochy pro založení prvků územního systému ekologické stability: 
 VULC 130  lokální biocentrum LBC 130 
 VULK 81   lokální biokoridor LBK 81 

 
 
 

h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

 

Územní plán Hostín nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro 
která lze uplatnit předkupní právo. 
 

 
 

i) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 
 

Územní plán Hostín vymezuje 1 plochu pro územní rezervu: 

R01  Hostín západ 
- Územní rezerva pro bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI)  
- Bez prověření vhodnosti budoucího využití a provedení změny územního plánu nelze 

plochy územních rezerv pro uvažované budoucí využití využívat.  
- Podmínkou zařazení do zastavitelných ploch změnou územního plánu je úprava 

komunikace napojující tuto část obce na silnici III. třídy severozápadně od Hostína.  
 
 
 

j) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE   

Územní plán Hostín nevymezuje žádné plochy, ve kterých je podmínkou pro rozhodování 
prověření změn jejich využití územní studií. 
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k) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

 
Textová část návrhu územního plánu Hostín obsahuje 26 číslovaných stran.  
 
Grafická část návrhu územního plánu Hostín obsahuje 3 výkresy:  
 
P1  Výkres základního členění území .....................................  1:5000 
P2  Hlavní výkres ....................................................................  1:5000 
P3  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací ...  1:5000 
  
 
Poznámka: 
Kompenzační opatření dle §50 odst.6  Stavebního  zákona nebyla stanovena. 
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