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 I.      ZM�NA �. 5b ÚPO OSE�NÁ 

Zastupitelstvo m�sta Ose�ná, p�íslušné podle §6 odst. 5 písm. c) zákona �.183/ 
2006 Sb. v platném zn�ní, o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), 
za použití §43 odst. 4 a §55 odst. 2 stavebního zákona, §13 a p�ílohy �. 7 vyhlášky       
�. 500/2006 Sb. v platném zn�ní, o územn� analytických podkladech, územn�     
plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti,  §171 a  
následujících zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád v platném zn�ní, ve spojení s 
ustanovením §188 odst. 4 stavebního zákona 

vydává 

Zm�nu �. 5b ÚPO (územního plánu obce) Ose�ná, schváleného v Zastupitelstvu 
obce Ose�ná usnesením �. 8/2000 dne 27.12.2000, jehož závazná �ást byla vydána 
obecn� závaznou vyhláškou Obce �. 1/2000 o vymezení závazné �ásti ÚPO, zm�-
n�ného následujícími zm�nami: 

1. zm�na, schválená usnesením �. 3/2005 ze dne 26.4.2005 
2. zm�na, schválená usnesením �. 11/2006 ze dne 14.11.2006 
3. a 4. zm�na, schválená usnesením �. 7/2008 ze dne 15.9.2008 
5a.  zm�na, schválená usnesením �. 4/2010 ze dne 19.5.2010 

Závazná �ást dokumentace ÚPO se m�ní v následujícím obsahu dokumentace  
Zm�ny �. 5a ÚPO takto: 
-  dle �lánku 3, odst. 2 vyhl. �. 1/2000 se dopl�uje plocha s využitím - Z ve�ejná zele�  

- dle �lánku 3, odst. 4 vyhl. �. 1/2000 plochy neurbanizované tvo�í nezastavitelné 
plochy, vy�azení zastavitelných ploch se navrhuje u lokalit 5b/a - 5b/d 

-  dle �lánku 5, odst. 1 vyhl. �. 1/2000 se u funk�ní plochy  „Z ve�ejná zele�“ stanovují 
podmínky využití plochy, viz kap. f) dokumentace Zm�ny �. 5b ÚPO        

- dle �lánku 8, odst. 1 a 2 vyhl. �. 1/2000 s odkazem na limity využití území uvede-
ných v p�íloze �. 1 této vyhlášky se uvád�jí aktualizované údaje s vazbou na právní 
p�edpisy a správní rozhodnutí s up�esn�ním jejich polohy, viz kap. e) od�vodn�ní   
a výkresy dokumentace Zm�ny �. 5b ÚPO  

- dle �lánku 10, odst. 1 vyhl. �. 1/2000 týkajícího se využití ploch pro bydlení a     
výrobu bude výstavba provád�na v plochách Zm�ny �. 5b ÚPO, v navrhovaných 
zastavitelných plochách  

-  dle �lánku 16, odst. 1 vyhl. �. 1/2000 s odkazem na ve�ejn� prosp�šné stavby se 
navrhuje zm�na v umíst�ní �OV v Ose�né a trasy p�ší stezky do areálu lázní    

a)     Vymezení zastav�ného území.
Vymezení zastav�ného území dle platné dokumentace ÚPO, ve  Zm�n� �. 5b ÚPO 
nedochází ke zm�n� hranic zastav�ného území. 

b)     Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.

*    Rozvoj území obce
V dokumentaci Zm�ny �. 5b ÚPO Ose�ná se navrhují zastavitelné plochy jako zm�- 
ny ve funk�ním využití ploch, které vycházejí z aktuálních pot�eb žadatel� o zm�nu 
s návrhem ploch mimo již vymezené zastav�né a zastavitelné plochy. Do nezastavi-
telných ploch se navrací zastavitelné plochy nacházející se v záplavovém území �e-
ky Plou�nice a dlouhodob� nevyužité návrhové plochy dohodnuté ze strany obce s 
vlastníky pozemk�.  
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P�ehled a charakteristika ploch Zm�ny �. 5a ÚPO, s vymezením v grafické �ásti 
dokumentace: 

Zastavitelné plochy
Lokality 5b/2 - 5b/6,  5b/8 - 5b/18.   

Lokalita 5b/2 

-  plocha zahrnující pozemek p.�. 81/1, k.ú. Chrastná 
-  situování plochy p�i silnici III. t�ídy v Chrastné s vazbou na stávající a navrhovanou 

zástavbu rodinných a rekrea�ních dom�  
-  dle platného ÚPO vymezení plochy nezastavitelné s využitím louky, pastviny; na-     

vazuje na navrhované zastavitelné plochy v 2. a 4. zm�n� ÚPO 
-  navrhuje se zm�na na plochu zastavitelnou s využitím bydlení, rodinné domy, vy-    

mezení plochy s vazbou k situování zástavby umož�uje zachování hodnotné zele-
n� na okolních pozemcích 

-  d�vodem je zám�r vlastníka pozemku k výstavb� rodinného domu 

Lokalita 5b/3 

-  plocha zahrnující pozemky p.�. 222 a �ást 244/3, k.ú. Druzcov 
- situování plochy p�i severním okraji zástavby ve st�ední �ásti sídla v Druzcov� v        

sousedství p�vodního rodinného domu a nových rodinných dom�     
-  dle platného ÚPO vymezení plochy nezastavitelné s využitím louky, pastviny 
-  navrhuje se zm�na na plochu zastavitelnou s využitím bydlení, rodinné domy, za-    

rovnání severní hranice plochy na �ásti pozemku p.�. 244/3  
-  d�vodem je zám�r vlastníka pozemku k výstavb� rodinného domu 

Lokalita 5b/4 

-  plocha zahrnující pozemek p.�. �ást 356/3, k.ú. Druzcov 
- situování plochy p�i jižním okraji stávající a navrhované zástavby rodinných a re-

krea�ních dom� ve st�ední �ásti sídla v Druzcov� p�i místní komunikaci   
-  dle platného ÚPO vymezení plochy nezastavitelné s využitím louky, pastviny 
-  navrhuje se zm�na na plochu zastavitelnou s využitím bydlení, rodinné domy, vy-

mezení plochy s vazbou na již navrhovanou plochu v platném ÚPO   
-  d�vodem je zám�r vlastníka pozemku k výstavb� rodinných dom�

Lokalita 5b/5 

- plocha zahrnující pozemky p.�. 35/1,170/1,174/1,176/2, 178/1,178/2 a 802, k.ú. 
Druzcov, dále �ásti p.�. 174/1 a 176/2 zahrnující vymezení ú�elové komunikace 

-  situování plochy v okolí zbo�eništ� bývalé zem�d�lské usedlosti s vazbou na okol-
ní stávající a navrhovanou zástavbu rodinných dom� ve st�ední �ásti sídla v Druz-
cov�        

- dle platného ÚPO vymezení plochy nezastavitelné s využitím louky, pastviny; na-     
vazuje na navrhovanou zastavitelnou plochu v 1. zm�n� ÚPO  

- navrhuje se zm�na na plochu zastavitelnou s využitím bydlení, rodinné domy, vy-
mezení plochy v�etn� návrhu p�ístupové komunikace, vedené p�es pozemky p.�. 
174/1 a 176/2 k.ú. Druzcov; p�i odstran�ní d�evin na zbo�eništi kompenzace nové 
výsadby  

- d�vodem je zám�r vlastník� pozemk� k výstavb� rodinných dom�

Lokalita 5b/6 

-  plocha zahrnující pozemek p.�. �ást 513/9, k.ú. Druzcov 
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-  situování plochy p�i k�ižovatce silnic III. t�ídy v sousedství návsi v Druzcov�  
-  dle platného ÚPO vymezení plochy nezastavitelné s využitím louky, pastviny 
-  navrhuje se zm�na na plochu zastavitelnou s využitím bydlení, rodinné domy, 

omezení severní hranice plochy PHO velkovýkrmny prasat Druzcov     
-  d�vodem je zám�r vlastníka pozemku k výstavb� rodinného domu 

Lokalita 5b/8 

-  plocha zahrnující pozemky  p.�. �ásti 1215/4 a 1215/5, k.ú. Lázn� Kundratice 
 -  situování plochy p�i západním okraji Ose�né p�i dnešní silnici II. t�ídy ve sm�ru na  

 Chrastnou v sousedství lokality rodinných dom�
-  dle platného ÚPO vymezení plochy nezastavitelné s využitím louky, pastviny 
-  navrhuje se zm�na na plochu zastavitelnou s využitím bydlení, rodinné domy    
-  d�vodem je zám�r vlastníka pozemku k výstavb� rodinného domu 

Lokalita 5b/9 

- plocha zahrnující pozemek �ást p.�. 1448/1, k.ú. Lázn� Kundratice 
- situování plochy p�i místní komunikaci jižn� areálu lázní s vazbou na okolní rozptý-

lenou zástavbu     
- dle platného ÚPO vymezení plochy nezastavitelné s využitím louky, pastviny 
- navrhuje se zm�na na plochu zastavitelnou s využitím bydlení, rodinné domy, vy-    

mezení hranic plochy ve vzdálenosti min. 50 m od lesních pozemk�  
- d�vodem je zám�r vlastníka pozemku k výstavb� rodinného domu 

Lokalita 5b/10 

-  plocha zahrnující pozemky p.�. �ásti 717 a 719/1, k.ú. Lázn� Kundratice 
- situování plochy s vazbou na stávající areál kravín� a haly p�i severním okraji zá-

stavby Ose�né   
- dle platného ÚPO vymezení plochy nezastavitelné s využitím louky, pastviny; na-     

vazuje na navrhovanou zastavitelnou plochu ve 4. zm�n� ÚPO západn� od objek-
tu haly  

- navrhuje se zm�na na plochu zastavitelnou s využitím zem�d�lská výroba, vyme-
zení plochy pouze v návaznosti na zpevn�nou plochu v pruhu p�ed stávající ocelo-
kolnou 

- d�vodem je zám�r vlastníka pozemk� k výstavb� zpevn�né plochy pro zem�d�l-
ské využití  

Lokalita 5b/11 

- plocha zahrnující pozemky p.�. �ásti 122/1 a 1239/4,  k.ú. Lázn� Kunratice, �ásti 
p.�. 1239/4 a 1239/5 zahrnující vymezení ú�elové komunikace   

- situování plochy p�i západním okraji Ose�né na levém b�ehu Plou�nice dle doku-
mentace k územnímu �ízení z r. 2006 

-  dle platného ÚPO vymezení plochy zastavitelné s využitím výroba a služby  
-  navrhuje se zm�na na plochu s využitím �istírna odpadních vod, vymezení plochy 

z jižní strany ohrani�ené svahem p�vodní skládky, návrh p�ístupové komunikace 
vedené p�es pozemky  p.�. 174/1 a 176/2, k.ú. L. Kundratice    

-  d�vodem je zám�r obce k výstavb� kanalizace a �OV 

Lokalita 5b/12 

- plocha zahrnující pozemky p.�. �ást 744/7, k.ú. Ose�ná a p.�. �ást 1353, k.ú. Láz- 
n� Kundratice 
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- situování  plochy p�i jižním okraji Ose�né  v sousedství stávajícího bytového domu  
- dle platného ÚPO vymezení plochy zastavitelné pro p�ší stezku a plochy nezasta-

vitelné s využitím pole 
- navrhuje se zm�na na plochu zastavitelnou s využitím bydlení, rodinné domy, vy-    

mezení dopl�ující plochy pro místní komunikaci s chodníkem a ve�ejnou zele�, 
související návrh na rozší�ení stávající komunikace ve sm�ru do ul. Láze�ské  

- d�vodem je zám�r obce k výstavb� rodinných dom�  

Lokalita 5b/13 

-  plocha zahrnující pozemky p.�. 45/3 a 431, k.ú. Ose�ná   
-  situování plochy v proluce zástavby za kostelem sv. Víta a hotelem  
-  dle platného ÚPO vymezení plochy zastavitelné s využitím ob�anské vybavení  
- navrhuje se zm�na na plochu s využitím bydlení, rodinné domy  
- d�vodem je zám�r vlastníka pozemku k výstavb� rodinného domu  

Lokalita 5b/14 

- plocha zahrnující pozemek �ást p.�. 319, k.ú. Ose�ná 
- situování plochy p�i severním okraji Ose�né  východn� od silnice III. t�ídy ve sm�ru 

na Jan�v D�l  
- dle platného ÚPO vymezení plochy zastavitelné s využitím výroba a služby; na 

pro-  tilehlé stran� silnice v 2. zm�n� ÚPO návrh využití plochy pro ob�anské vy-
bavení  

- navrhuje se zm�na na plochu zastavitelnou s využitím bydlení, rodinné domy; 
omezení rozsahu zastavitelné plochy mimo záplavové území (Q 100) v severní 
�ásti lokality; dopl�ující �ást lokality se navrácí do nezastavitelných ploch, viz loka-
lita 5b/a 

- d�vodem je zám�r vlastník� pozemk� k jejich využití k výstavb� rodinných dom�  

Lokalita 5b/15 

- plocha zahrnující pozemek p.�. 31, k.ú. Ose�ná 
- situování plochy p�i východním okraji Ose�né p�i údolí Plou�nice 
- dle platného ÚPO vymezení plochy nezastavitelné s využitím zahrady, sady 
- navrhuje se zm�na na plochu zastavitelnou s využitím bydlení, rodinné domy  
- d�vodem je zám�r vlastníka pozemku k výstavb� rodinného domu  

Lokalita 5b/16 

-  plocha zahrnující pozemky p.�. 511/3 a �ásti 511/2, k.ú. Ose�ná, p.�. 511/11  za-
hrnující vymezení ú�elové komunikace   

-  situování plochy severn� silnice III. t�ídy v proluce východní �ásti zástavby Ose�né   
-  dle platného ÚPO vymezení plochy nezastavitelné s využitím zahrady, sady 
-  navrhuje se zm�na na plochu zastavitelnou s využitím bydlení, rodinné domy,    

vymezení severní hranice plochy dle ohrani�ení pozemku p.�. 511/3, vzdálenost 
min. 18 m od lesních pozemk� nezasahuje do lokality, návrh p�ístupové komunika-
ce vedené p�es pozemek  p.�. 511/3, k.ú. Ose�ná,   

-  d�vodem je zám�r vlastníka pozemku k výstavb� rodinného domu 

Lokalita 5b/17 

-  plocha zahrnující pozemek p.�. �ást 496/3, k.ú. Ose�ná 
-  situování plochy severn� silnice III. t�ídy p�i východním okraji Ose�né 
-  dle platného ÚPO vymezení plochy nezastavitelné s využitím louky, pastviny 
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-  navrhuje se zm�na na plochu zastavitelnou s využitím bydlení, rodinné domy,    
vymezení východní hranice plochy ve vzdálenosti min. 18 m od lesních pozemk�  

-  d�vodem je zám�r vlastníka pozemku k výstavb� rodinného domu 

Lokalita 5b/18 

-  plocha zahrnující pozemek p.�. �ást 104, k.ú. Ose�ná 
-  situování plochy zahrady SZ od areálu školy 
-  dle platného ÚPO vymezení plochy nezastavitelné s využitím zahrady, sady 
-  navrhuje se zm�na na plochu zastavitelnou s využitím bydlení, rodinné domy, s 

vazbou na již navrhovanou plochu v platném ÚPO, v�etn� návrhu p�ístupové ko-
munikace vedené p�es pozemky  p.�. 760 a 76, k.ú. Ose�ná, zastavitelnost  sever-
ní �ásti lokality pro 1 rodinný d�m s p�ímým kontaktem plochy na prostor stávající 
silnice    

-  d�vodem je zám�r vlastníka pozemku k výstavb� rodinných dom�  

Nezastavitelné plochy
Lokality 5b/a - 5b/d.   

Lokalita 5b/a 

-  plocha zahrnující pozemky p.�. 318/2, 323/2, �ást 319, k.ú. Ose�ná 
- situování plochy p�i severním okraji Ose�né ve sm�ru na Jan�v D�l  
- dle platného ÚPO vymezení plochy zastavitelné s využitím výroba a služby 
-  navrhuje se v souvislosti s vymezením lokality 5b/14 plochy zastavitelné s využitím 

bydlení, rodinné domy navrácení dalších okolních ploch do nezastavitelných ploch 
s využitím louky, pole, odpovídající sou�asnému využití  

-  d�vodem je situování pozemk� ve stanoveném záplavovém území �eky Plou�nice

Lokalita 5b/b 

-  plocha zahrnující pozemky 162/1, 165/2, 165/3, 211/1, �ást 163, k.ú. Ose�ná 
-  situování ploch zahrad levého b�ehu Plou�nice SZ od nám�stí  
-  dle platného ÚPO vymezení plochy zastavitelné s využitím bydlení, rodinné domy 
-  navrhuje se zm�na na plochu nezastavitelnou s využitím zahrady, sady 
-  d�vodem je situování pozemk� ve stanoveném záplavovém území �eky Plou�nice

Lokalita 5b/c 

-  plocha zahrnující pozemek p.�. 1237, k.ú. L. Kundratice 
-  dle platného ÚPO vymezení plochy zastavitelné s využitím technické vybavení - 
�istírna odpadních vod 

-  navrhuje se zm�na na plochu nezastavitelnou s využitím louky, odpovídající sou-
�asnému využití  

-  d�vodem je zm�na umíst�ní �istírny odpadních vod v území podmín�né mimo   
aktivní zónu záplavového území �eky Plou�nice na jiném míst�, viz lokalita 5b/11   

Lokalita 5b/d 

-  plocha zahrnující pozemky p.�. 571/4, 574/1, �ást 582, k.ú. Ose�ná 
-  situování ploch zahrady a pole v sousedství fotbalového h�išt�  
-  dle platného ÚPO vymezení plochy zastavitelné s využitím bydlení, rodinné domy 
-  navrhuje se zm�na na plochu nezastavitelnou s využitím zahrady, sady a pole,  

odpovídající sou�asnému využití  
-  d�vodem jsou dlouhodob� nevyužité návrhové plochy  
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*    Ochrana a rozvoj hodnot území obce
Návrh ploch lokalit 5b/3 - 5b/6, 5b/12 - 5b/18 v území s archeologickými nálezy. Pro 
stavebníka vyplývá povinnost oznámit již v dob� p�ípravy stavební a jiné �innosti 
sv�j zám�r Archeologickému ústavu Akademie v�d �R. 

Ochrana láze�ského místa Lázn� Kundratice. Lokality Zm�ny 5b ÚPO nezasahují 
do vnit�ního území láze�ského místa, ve vn�jším území jsou situovány lokality 5b/10 
- 5b/12, na území láze�ského místa podmínky a omezení vymezené ve Statutu       
z r. 1989. U lokality 5b/11 - �OV, zp�sob likvidace odpadních vod nesmí ovlivnit  
p�írodní lé�ivý zdroj.   

c)     Urbanistická koncepce.
Zm�nou �. 5b ÚPO nedochází ke zm�n� urbanistické koncepce platného ÚPO     
ur�ující uspo�ádání území, týkající se koncepce sídelní struktury a uspo�ádání kra-      
jiny. 

Navrhované lokality v rámci regulativ� stávajícího ÚPO se vymezují na okraje za-      
stav�ného území s vylou�ením rozptýlené zástavby ve volné krajin�.     

d)     Koncepce ve�ejné infrastruktury.
Dopravní infrastruktura
Základní koncepce dopravy dle platného ÚPO se nem�ní, pouze dochází k návrhu 
díl�ích úsek� komunikací. Návrh lokalit zm�n se zajišt�ním dopravní p�ístupnosti k 
pozemk�m. 
U lokality 5b/12 návrh nové místní komunikace p�ed bytovým domem, která bude 
zajiš	ovat dopravní p�ístupnost k navrhovaným rodinným dom�m, západním sm�-      
sm�rem návrh na rozší�ení stávající komunikace v úseku do ul. Láze�ské. Podél 
nové komunikace návrh chodníku, v širších vazbách jižního okraje Ose�né souvis-          
lost s vymezením p�ší stezky láze�ské relaxa�ní turistiky. 

U lokalit 5b/5, 5b/11, 5b/16 návrh ú�elových komunikací zajiš	ujících dopravní p�í-     
stupnost k navrhovaným zastavitelným plochám. U dalších lokalit dopravní p�ístup-
nost ze stávajících komunikací. 

Technická  infrastruktura
Zásobování vodou 
Koncepce zásobování pitnou vodou dle stávajícího systému vodovodní sít�, s mož-    
ností využití lokálních zdroj� pitné vody. 

U lokalit 5b/2, 5b/4, 5b/5, 5b/8, 5b/12, 5b/14, 5b/16, 5b/17 návrh na prodloužení  
vodovodních �ad�. Sousedství vodovodních �ad� u dalších lokalit zm�n. 

U lokality 5b/2 napojení na studnu, situovanou na pozemku p.�. 67/2 v k.ú. Chrast-
ná s možností protažení vodovodu po komunikaci ze západního sm�ru.

Odvád�ní a �išt�ní odpadních vod 
 Dle platného ÚPO návrh kanalizace s objekty �OV v Ose�né a v Druzcov�. P�ed-

m�tem zm�ny je nové umíst�ní �OV v Ose�né. V územích mimo dosah  kanalizace 
návrh domovních �istíren p�i spln�ní podmínek hydrogeologického posudku, dopadu 
na životní prost�edí; návrh individuální likvidace odpadních vod v bezodtokových 
jímkách s následným vyvážením na kapacitní �OV.  

U lokality 5b/12 napojení na stávající kanalizaci situovanou západním sm�rem od 
bytového domu, po vybudování kanalizace v Ose�né propojení na v�tev kanalizace 
A3.  



8

P�i spln�ní ur�itých podmínek je možné akceptovat využití malých domovních �istí-
ren (dle hydrogeologického posudku s posouzením a dopadem na životní prost�edí).  

Zásobování elektrickou energií 
V území lokalit Zm�ny �. 5b ÚPO se zachovává stávající systém vedení VN  i umís-
t�ní trafostanic dle platného ÚPO. 
V Druzcov� situování kabelového vedení VN 35 kV podél páte�ní silnice v zastav�-
ném území. Návrhem venkovního vedení VN 35 kV a umíst�ním trafostanice není 
omezena lokalita 5b/3.

Zásobování plynem 
U lokalit 5b/14, 5b/15, 5b/17, 5b/18 návrh na prodloužení STL plynovod�. U dalších 
lokalit mimo plynofikované území Ose�né bez návrhu plynofikace.  

Zásobování teplem 
Využití elektrické energie, v dosahu plynofikace využití plynu. Návrh individuálního 
�ešení p�i vytáp�ní objekt� za užití alternativních a obnovitelných zdroj� energie. 

e)     Koncepce uspo�ádání krajiny.
Návrh ploch lokalit Zm�ny �. 5b ÚPO s vazbou na okolní strukturu zástavby bez 
zásahu do území volné krajiny, vymezení lokalit neovliv�uje v širším pohledu uspo-
�ádání krajiny. 

U lokality 5b/2 v Chrastné p�i situování objektu rodinného domu zajišt�ní odstupu od 
hodnotné zelen�. 

U lokalit 5b/4,  5b/10 a 5b/12 vymezení nezbytn� nutných hloubek pozemk� zasahu-
jících volné území krajiny. 

U lokality 5b/12 v Ose�né p�ed stávajícím bytovým domem a v širších vazbách se 
vymezuje dle koncepce platného ÚPO p�ší stezka pro relaxa�ní turistiku a to v trase 
p�i jižním okraji Ose�né s pruhem pro ve�ejnou zele�. 

f)    Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití a 
stanovení podmínek prostorového  uspo�ádání.

Pro lokality Zm�ny �. 5b ÚPO se vymezují funk�ní plochy:  

- vyhláška obce �. 1/2000: 

�lánek 3 - vymezení pojm�

                            -  Br    bydlení, rodinné domy 
                            -  Vz   zem�d�lská výroba 

�lánek 3 - dopln�ní pojm�

                            -  Z     ve�ejná zele�  (funk�ní plocha vymezena v platném ÚPO)   

Z  ve�ejná zele�
Hlavní využití  -  plochy ve�ejn� p�ístupné sloužící k obecnému užívání  
P�ípustné využití              -  ve�ejná zele�, odpo�inkové plochy, d�tské h�išt�   
                             - stavby technické a dopravní infrastruktury, (nap�íklad ve- 

�ejné osv�tlení, chodníky)      
                                        - drobné služby dopl�ující funkci hlavního využití, (nap�í-

klad informa�ní a reklamní za�ízení) 
Nep�ípustné využití - stavby a �innosti nesouvisející s hlavním a p�ípustným 

využitím  
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U lokality 5b/5 - odstran�ní d�evin na zbo�eništi za p�edpokladu kompenzace ná-
hradní výsadby ovocných a dlouhov�kých listnatých d�evin na pozemcích navrhova-
ných rodinných dom�.  

g) Vymezení ve�ejn� prosp�šných staveb, ve�ejn� prosp�šných opat�ení a 
asanace.   

�ešení Zm�ny �. 5b ÚPO vyvolává zm�nu v umíst�ní navrhované �istírny odpad-
ních vod a související zm�nu trasy p�ší stezky do Lázní Kundratice. Dle platného 
ÚPO v území výroby a služeb p�i silnici bylo zrealizováno st�edisko autodopravy a 
�erpací stanice pohonných hmot. 

Ve�ejn� prosp�šné stavby

T1 -  nové umíst�ní �istírny odpadních vod 
D1 -  nové situování p�ší stezky 

Zm�na �. 5b ÚPO nevyvolává vymezení ve�ejn� prosp�šných opat�ení a asanací. 

h)  Vymezení dalších ve�ejn� prosp�šných staveb a ve�ejn� prosp�šných   
opat�ení, pro které lze uplatnit p�edkupní právo.

�ešení dokumentace Zm�ny �. 5b ÚPO nevyvolává další požadavky na úpravu vzta-
h� v území z pohledu p�edkupního práva. 

i)     Údaje o po�tu list� zm�ny územního plánu a po�tu výkres� k n�mu p�ipo-
jené grafické  �ásti.

Zm�na ÚPO titulní list     1x A4 
 základní údaje, obsah 1x A4   
 textová �ást 8x A4 
 grafická �ást              výkresy 1a, 1b, 2a, 2b, 3 

Od�vodn�ní zm�ny ÚPO   obsah                                  1x A4 
                                           textová �ást                       14x A4 
                                           grafická �ást              výkresy 4a, 4b, 5a, 5b 
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 II.     OD�VODN�NÍ  ZM�NY �. 5b ÚPO OSE�NÁ 

a)     Postup p�i po�ízení zm�ny.
Po�ízení Zm�ny �. 5 ÚPO schválilo Zastupitelstvo m�sta Ose�ná usneseními �.           
8/2008 dne 06.10.2008 a �. 9/2008 dne 26.11.2008, rozd�lení Zm�ny �. 5b ÚPO pak 
usnesením �. 6/2009 dne 16.9.2009. 

Po�izovatel ve�ejnou vyhláškou z 2.2.2010 oznámil místo a den projednání návrhu 
Zadání zm�ny �. 5b ÚPO, které bylo vystaveno sou�asn� k ve�ejnému nahlédnutí. 
Dot�ené orgány uplatnily souhlasná stanoviska, orgány sousedních územních obvo-
d� neuplatnily požadavky, podn�ty z �ad ve�ejnosti nebyly uplatn�ny. 

Návrh Zadání zm�ny �. 5b ÚPO byl schválen v Zastupitelstvu m�sta Ose�ná usne-
sením �. 3/2010 dne 23.3.2010.   

b)   Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn� plánovací 
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území 
z hlediska  širších vztah�.

Území obce Ose�né se nachází z pohledu Politiky územního rozvoje �R 2008 (PÚR 
�R) mimo rozvojovou oblast OB7 Liberec a rozvojovou osu OS3 Praha - Liberec - 
hranice �R.  

Z hlediska koordinace a využívání území z hlediska širších vztah� se nachází území 
obce v rozvojové ose IV. �ádu ROS 10 Dubá - Hodkovice n. M. vymezené v doku-
mentaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) s vazbami na dostup-
nost a podporu rozvoje území. 

Lokality zm�ny ÚPO navazují na shodné funk�ní využití  okolního území a to bez po- 
žadavku na koordinaci využívání území.    

c)     Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování. 
�ešení dokumentace Zm�ny �. 5b ÚPO:  
- vytvá�ení p�edpoklad� pro výstavbu, návrh rozvojových ploch pro bydlení 

v rodinných domech v�etn� dopravní p�ístupnosti a technického vybavení 
-  zajišt�ní p�edpoklad� pro udržitelný rozvoj území, vymezení zastavitelných ploch  

dle konkrétních zám�r� vlastník� pozemk� s vylou�ením zastavitelných ploch v zá-   
plavovém území  

- koordinace zám�r� zm�n v území s již navrhovanými plochami v dokumentaci plat-
ného ÚPO a jeho 1. - 4. a 5a zm�ny 

-  stanovení koncepce rozvoje území, �ešení plošného rozvoje s ohledem na hodnoty 
a podmínky díl�ích území 

 Pot�eba vymezení nových zastavitelných ploch s vazbou na vyhodnocení využití    
zastavitelných ploch v platné dokumentaci ÚPO a vydaného vyjád�ení z hlediska 
ochrany ZPF ze strany KÚLK z 7.9.2009 s požadavky na minimalizaci nových       
rozvojových ploch. Navrhuje se vymezení zastavitelných ploch v rozsahu nezbytn�
nutném k realizaci požadovaných zám�r� s minimalizací zásah� do zem�d�lské   
p�dy a  vymezení ploch navrácených do nezastavitelných ploch. 

d)    Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád�cích 
právních p�edpis�.

S požadavky stavebního zákona v platném zn�ní a jeho provád�cích právních p�ed-
pis� je dokumentace Zm�ny �. 5b ÚPO v souladu.  
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Zohledn�n je obsah platné dokumentace ÚPO s požadavky na vymezování ploch a 
využívání území s aktualizací údaj� limit� využití území.  

Umíst�ní ploch se vymezuje v navrhovaných zastavitelných plochách, zm�na ÚPO 
stanovuje využití ploch pro bydlení v rodinných domech, zem�d�lskou výrobu a 
technické vybavení v�etn� návrhu p�ístupových komunikací. 

e)     Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních p�edpis� - soulad 
se stanovisky dot�ených orgán� podle zvláštních právních p�edpis�,     
pop�ípad� s výsledkem �ešení rozpor�.

*  KULTURNÍ LIMITY 
Zákon �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, v platném zn�ní. 

Území s archeologickými nálezy 
- dle státního archeologického seznamu (SAS), ochrana archeologického d�dictví 

typ - 2,  identifikace  62944891, 03 - 31 - 09/4, název lokality - Ose�ná 
typ - 2,  identifikace  62944890, 03 - 31 - 04/2, název lokality - Chrastná 
typ - 2,  identifikace  62944918, 03 - 31 - 05/4, název lokality - Druzcov 

Do území ÚAN nezasahují lokality 5b/2, 5b/8 - 5b/11, dále nezasahují �ásti lokalit 
5b/4 a 5b/14. 

Na území ÚAN p�i provád�ní stavební a jiné �innosti má stavebník povinnost ozná-
mit již v dob� p�ípravy sv�j zám�r Archeologickému ústavu Akademie v�d �R. 

*  OCHRANA P�ÍRODY A KRAJINY 
Zákon �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní 

Vypušt�ní �ásti lokality 5b/2 - pozemek p.�. 81/2, k.ú. Chrastná zahrnující vzrostlou 
hodnotnou zele�. K díl�í �ásti lokality 5b/5 p.�. 802, st.p. 35/1 odborné stanovisko ke 
skupin� d�evin ze strany AOPK �R (Liberec) z 19.4.2010 s výsledkem možnosti  
odstran�ní d�evin s p�im��enou náhradní výsadbou.  

*  GEOLOGIE 
Ochrana nerostných surovin 
Zákon �. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném zn�ní

chrán�né ložiskové území (CHLÚ)
-  CHLÚ Ose�ná - Kotel 
 CHLÚ stanoveno rozhodnutím MŽP Liberec �.j. 542/1059/G16/07/372 z 24.4.2008 
 název Ose�ná - Kotel, surovina - ložisko uranu �. 3240800  
-  CHLÚ Stráž pod Ralskem 

CHLÚ stanoveno rozhodnutím Obvodního bá�ského ú�adu v Liberci �.j. 3477/89 z 
22.1. 1990, mimo poddolované území. 
�íslo 24060000, název  - Stráž pod Ralskem, surovina - radioaktivní surovina, 
klí�_chl 38888, �íslo_gf 7240600000, organizace �GS - geofond             

ložisko radioaktivních surovin

-  B�evništ� pod Ralskem, �íslo_gf 324070000, organizace Diamo s.p., Stráž p. R.,  
 t�žba d�ív�jší hlubinná, nerost uraninit 
-  Ose�ná - Kotel, dosud net�ženo, nerost uraninit 

ložisko nerostných surovin Ose�ná - Kotel 

Omezení stavební �innosti dle stavebního zákona �. 183/2006 Sb. pro všechny  
stavby podle ust. § 103, u § 104 s výjimkou staveb uvedených pod písm. b), c),  e).   
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*  TECHNICKÉ LIMITY 
Ochrana dopravní infrastruktury 
Silni�ní doprava
Zákon �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném zn�ní 
ochranná pásma silnic
ochranné pásmo silnic II. a III. t�ídy  15 m 
kategorie silnic
Omezení zastavitelných ploch podél silnic s ochranou dopravních prostor silnic s 
vazbou na jejich návrhovou kategorii. Vymezení dopravních prostor krajských silnic 
(normová kategorizace krajských silnic II. a III. t�ídy , schválená Zastupitelstvem LK 
usn. �. 46/04/ZK) 
                                                                      ší�ka pasportní - vozovky - jízdního pásu  
silnice II/278  Ose�ná, �. Dub, Bílá, Hodkovice n. M. 
                      návrhová kategorie S 9,5/70                           6,30 m    6,10 m    6,00 m              
silnice II/592  Ose�ná, K�ižany, Kryštofovo Údolí, Chrastava, Nová Ves 
                       návrhová kategorie S 7,5/60, úsek Ose�ná - Chrastava se navrhuje k 
                      p�et�íd�ní do silnic III. t�ídy                              6,00 m    5,60 m    5,10 m 
silnice III/27240  Ose�ná   návrhová kategorie S 6,5/50      5,00 m    5,00 m    4,50 m 

Požadavek napojení zastavitelných ploch na navrhované komunikace (lokality 5b/5, 
5b/11, 5b/12, 5b/16, 5b/18). 

Ochrana technické infrastruktury 
Vodovody a kanalizace
Zákon �.167/2004 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pro ve�ejnou pot�ebu, v plat-
ném zn�ní 
- ochranné pásmo vodovodního �adu do pr�m�ru 500 mm 1,5 m, nad 500 mm  2,5 m 
- ochranné pásmo kanaliza�ní stoky do pr�m�ru 500 mm 1,5 m, nad 500 mm  2,5 m 
- ochranné pásmo �OV (�SN 74 6401)  100 m 

Zákon �. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném zn�ní 
Vedení VN 35 kV a trafostanice
- ochranné pásmo nadzemního vedení elektrické energie VN 35 kV a trafostanice 
  10 m,  pro za�ízení vybudovaná po 1.1.1995  7 m    
Vedení VTL plynovodu
- bezpe�nostní pásmo  VTL plynovod DN 100 mm  15 m 
                                     VTL regula�ní stanice 10 m 
Vedení STL plynovodu
- ochr. pásmo STL plynovodu v zastav�ném území 1 m, u ostatních plynovod� 4 m 

Elektronické komunikace
Zákon �.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném zn�ní 
- ochranné pásmo telekomunika�ních rozvod� 1,5 m  
Vedení kabelové sít� - nerozlišený datový kabel, komunika�ní vedení O2 Telefónica, 
identifikace 607806… 09, 27, 34. Sí� elektronických komunikací (SEK). 
- ochranné pásmo radioreléové trasy 

*  OSTATNÍ LIMITY 
Ochrana p�ed záplavami (záplavové území) 
-  záplavové území Q 100 
- aktivní zóna 
Zákon �.167/2004 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném zn�ní. Stanovené zápla-
vové území Plou�nice, KÚLK pod �.j. KÚLK/3281/2004/OLH, z 22.3.2004.
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Plochy pro požadované zám�ry se vymezují s omezením u lokality 5b/14 mimo zá-
plavové území (Q 100), u lokality 5b/11 mimo aktivní zónu záplavového území (po-
žadavky zadání). 
Ochranné pásmo lázní (ochrana láze	ského místa) 
- vnit�ní území láze�ského místa 
- vn�jší území láze�ského místa 
Zákon �. 164/2001 Sb., láze�ský zákon, v platném zn�ní. Vnit�ní a vn�jší území lá-
ze�ského místa Lázn� Kunratice (na území láze�ského  místa podmínky a omezení 
dle Statutu z r. 1989). 

Lokalita 5b/11 - �OV, (dokumentace k územnímu �ízení - kanalizace a �OV Ose�-
ná, ve�ejná vyhláška obce v r. 2006). MZ �R , �eský inspektorát lázní a z�ídel, po-
žadavek k návrhu Zadání z 8.3.2010 na parametry vy�išt�né odpadní vody u navr-
hované �OV, která neovlivní negativn�  p�irodní lé�ivý zdroj láze�ského místa. 

Lokality Zm�ny 5b ÚPO nezasahují do vnit�ního území láze�ského místa, ve vn�j-
ším území jsou situovány lokality 5b/10 - 5b/12.   

Opat�ení k ochran� p�ed hlukem z provozu dopravy 
Zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví, v platném zn�ní; §11 na�ízení  
vlády �. 148/2006 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. 
U staveb pro bydlení požadavek na dodržování hygienických limit� hluku v budou-
cích chrán�ných venkovních prostorech staveb a v budoucích chrán�ných venkov-
ních prostorech. 

Ochranné pásmo vodního zdroje 
Ochranné pásmo 3. stupn� vodního zdroje Káraný 

Ochranné pásmo zem�d�lské výroby  
Údaje dle platného ÚPO Ose�ná (sm�rné vymezení hranice): 
- produk�ní stanice selat Druzcov, ochranné pásmo 320 m, plošné omezení zastavi- 
 telné plochy u lokality 5b/6 

Ochrana zem�d�lského p�dního fondu 
Zákon �. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�dního fondu, v platném zn�ní; 
vyhláška �. 13/1994 Sb., kterou se upravují n�které podrobnosti ochrany ZPF; BPEJ 
a t�ídy p�ednosti v ochran� ZPF, I. a II. t�ída  ochrany.

- hranice a údaje BPEJ (bonitovaných p�dn� ekologických jednotek) 
- t�ídy ochrany zem�d�lské p�dy 

Vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk� navrhovaného �ešení na zem�d�lský p�dní 
fond, viz údaje kap i). 

Ochrana lesa 
Zákon �. 289/1995 Sb., o lesích, v platném zn�ní, pásmo 50 m od hranice  pozemk�
ur�ených k pln�ní funkcí lesa, limitní vzdálenost objekt� pro bydlení u lokalit 5b/16 a 
5b/17 - 18 m, dle požadavku Státní správy les� (dle výšky lesního porostu), u lokality 
5b/9 vymezení plochy s hranicí ve vzdálenosti 50 m. U lokality 5b/11 (návrh �OV) 
vymezení vzdálenosti 18 m. 

f)      Údaje o spln�ní zadání.
Zm�na �. 5b  ÚPO byla zpracována v souladu s požadavky Zadání na zp�sob a roz-   
sah zpracování dokumentace a dále s vazbou na po�izování a vydávání zm�n územ-
ního plánu dle §55 stavebního zákona v platném zn�ní.  

Nebyl uplatn�n požadavek na zpracování vyhodnocení vliv� na životní prost�edí,  
nebylo požadováno zpracování konceptu �ešení.  
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Byly up�esn�ny následující údaje zadání se zd�vodn�ním:
-  dle bodu a) zadání s vazbou na dokumentaci Zásady územního rozvoje Liberecké 

ho kraje se týká p�edm�t lokality 5b/11 návrhu �istírny odpadních vod požadavku k 
rozvoji technické infrastruktury  

-  dle bodu c) zadání se navrhují lokality zm�n ÚPO s vymezením nových zastavitel-   
ných ploch u lokalit 5b/2 - 5b/6,  5b/8 - 5b/18. Návrh navrácení do nezastavitelných 
ploch lokalit 5b/a - 5b/d z d�vodu nemožnosti stav�t v záplavovém území, v míst�
p�vodního navrhovaného umíst�ní �istírny odpadních vod a u dlouhodob� nevyu-
žitých návrhových ploch, viz usnesení ZM Ose�ná �. 6/2009, bod 24. ze dne 16.9. 
2009    

-  dle bodu e) zadání se navrhují p�ístupové komunikace u lokalit 5b/5, 5b/11, 5b/12, 
5b/16 a 5b/18  

-  dle bodu f) zadání u lokality 5b/12 se vymezuje pruh zelen� p�ed bytovým domem 
v míst� dnes stávající výsadby strom�

-  dle bodu g) zadání se navrhují ve�ejn� prosp�šné stavby a to se zm�nou navrho-
vané polohy �istírny odpadních vod a trasy p�ší stezky v sousedství 

-  dle bodu h) zadání se respektuje stanovené záplavové území Plou�nice, vymezují 
se další limity ve využití území z hlediska ochrany ZPF, CHLÚ a ložiska nerostných 
surovin, území s archeologickými nálezy, území láze�ského místa a odstupové 
vzdálenosti od lesních pozemk�

-  dle bodu i) zadání se omezuje rozsah zastavitelných ploch mimo záplavové území 
Plou�nice, u lokality 5b/b p�e�azení území do nezastavitelných ploch 

-  dle bodu j) zadání se vymezují zastavitelné plochy v rozsahu nezbytn� nutném 
k realizaci požadovaných zám�r�, plocha lokality 5b/12 p�ed stávajícím bytovým 
domem se navrhuje s dopravní p�ístupností z navrhované komunikace  

g)     Komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení.
	ešení zm�ny nem�ní urbanistickou koncepci ani uspo�ádání krajiny platného ÚPO, 
jsou �ešeny díl�í území a p�evážn� vymezení ploch pro bydlení s vazbou na okolní 
plochy shodného využití.  

Z pohledu ochrany láze�ského místa lokality Zm�ny 5b ÚPO nezasahují do vnit�ního 
území láze�ského místa, ve vn�jším území jsou situovány lokality 5b/10 - 5b/12. Na 
území láze�ského místa podmínky a omezení vymezené ve Statutu z r. 1989 jsou 
specifikovány v požadavku MZ �R z 8.3.2010 u lokality 5b/11 - �OV ke zp�sobu 
likvidace odpadních vod který neovlivní p�írodní lé�ivý zdroj.   

Vyhodnocení využití zastavitelných ploch v ÚPO, zpracovatel MM Liberec, ú�ad 
územního plánování 07/2009 s vyjád�ením z hlediska ochrany ZPF ze strany KÚ LK 
z 7.9.2009 s výsledným návrhem nezastavitelných ploch, viz lokality 5b/a - 5b/d. 

Údaje využité v dokumentaci Zm�ny �. 5b ÚPO - Územn� analytické podklady obce 
s rozší�enou p�sobností statutárního m�sta Liberec, zpracovatel MM Liberec, ú�ad 
územního plánování, prosinec 2008. Použití údaj� platného stavu ÚPO a jeho 1. - 4. 
a 5a. zm�ny. 

Zastavitelné a nezastavitelné plochy                            
D�vodem pro po�ízení Zm�ny �. 5b ÚPO jsou požadavky ze strany vlastník� po-
zemk�, kte�í nemohou �ešit své zám�ry v rámci již vymezených zastav�ných a za-
stavitelných ploch.  
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Vymezení navrhovaných lokalit zm�n jako zastavitelné plochy pro rodinné domy res-   
pektují požadavky na rozvojové plochy pro bydlení, pro zem�d�lskou výrobu jako 
rozší�ení stávajícího areálu kravín� a pro technické vybavení z d�vodu nové polohy 
navrhované �OV.  
Z d�vodu nemožnosti stav�t ve stanoveném záplavovém území �eky Plou�nice se 
navrácejí do nezastavitelných ploch zastavitelné pozemky navržené v platném ÚPO, 
dále se do nezastavitelných ploch se navrácejí dlouhodob� nevyužité návrhové plo-
chy dohodnuté ze strany obce s vlastníky pozemk�. 

*   �ešení jednotlivých lokalit zm�n
Zastavitelné plochy
Lokality 5b/2 - 5b/6,  5b/8 - 5b/18.   

-  Lokalita 5b/2
Dnes proluka zástavby rodinných a rekrea�ních dom� v Chrastné, na sousední par-    
cele p�i silnici se nachází hodnotná zele� (javor, 4lípy, jírovec) a k�íž na kamenném 
podstavci, jižním sm�rem od lokality soliterní strom (lípa).  

Vymezení zastavitelné plochy umož�uje p�i umíst�ní objektu rodinného domu zajiš-
t�ní odstupu od hodnotné zelen� a od silnice. 

-  Lokalita 5b/3
Lokalita p�i severním okraji zástavby ve st�ední �ásti sídla v Druzcov�. Lokalita není 
omezena návrhem venkovního vedení VN 35 kV a umíst�ním trafostanice v jejím 
bezprost�edním sousedství, situování kabelového vedení VN 35 kV s pr�b�hem tra-
sy podél páte�ní silnice v zastav�ném území.
Návrh k zarovnání severní hranice plochy na �ásti pozemku p.�. 244/3 z d�vodu  
prostorových pro umíst�ní objektu rodinného domu na daném míst�. 

-  Lokalita 5b/4
Návrh na rozší�ení již navrhované zastavitelné plochy dle platného ÚPO podél místní 
komunikace p�i jižním okraji zástavby ve st�ední �ásti sídla v Druzcov�.  
Vymezená zastavitelná plocha umož�uje situování rodinných dom� v prostorové 
vazb� k sousedním dom�m na protilehlé stran� komunikace. Navrhuje se vymezení 
nezbytn� nutné hloubky pozemku pro umíst�ní objekt� rodinných dom� ve sm�ru do 
volné krajiny a souvislé plochy zem�d�lské p�dy.    

-  Lokalita 5b/5
Vymezení plochy v�etn� návrhu p�ístupové komunikace p�i východním okraji lokality, 
vedené p�es pozemky p.�. 174/1 a 176/2 k.ú. Druzcov, umož�ující dopravní p�ístup-
nost ve sm�ru od mostku k jednotlivým parcelám budoucích stavebních pozemk�. 
Aktuelní je výstavba 1 rodinného domu, p�edpoklad k umíst�ní 4 objekt� rodinných 
dom�, doložený schématem zástavby ze strany vlastník� pozemk�.  

U lokality se podmi�uje odstran�ní d�evin na zbo�eništi bývalé zem�d�lské usedlosti 
situovaného v lokalit� a vzniklé ekologické újmy novou výstavbou objekt� za p�ed-
pokladu kompenzace náhradní výsadby ovocných a dlouhov�kých listnatých d�evin 
dle odborného stanoviska AOPK �R z 19.4.2010. 

Toto stanovisko bylo vydáno na základ� požadavku k vypušt�ní lokality s uvedením 
vzrostlé, ekologicky hodnotné zelen� ze strany MM Liberec, odboru životního pro-
st�edí v souhrnném stanovisku k zadání z 3.3.2010. 
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-  Lokalita 5b/6
Vymezení plochy p�i k�ižovatce silnic III. t�ídy v sousedství návsi v Druzcov�, do-        
pravní p�ístupnost z odbo�ující ú�elové komunikace, v nárožní poloze p�ítomnost 
náletu zelen� (b�ízy, olše) s p�edpokladem ponechání zelen�.  

Omezení k vymezení zastavitelné plochy na jižní �ásti pozemku dle hranice ochran-
ného pásma velkovýkrmny prasat Druzcov vymezené v platném ÚPO jako sm�rné  
umož�uje situování objektu rodinného domu na pozemku a s ohledem na dopravní 
pom�ry k�ižovatky a oblouku silnice ve vzdálen�jší poloze od silnice.     

-  Lokalita 5b/8
 Vymezení plochy s ohrani�ením prostoru živým plotem po obvod� pozemku, návrh 

zastavitelné plochy dopl�ující zastav�né území ve sm�ru k silnici II. t�ídy.  

   Vymezená zastavitelná plocha umož�uje umíst�ní objektu rodinného domu s vaz-
bou na skupinu stávajících rodinných dom� p�i západním okraji Ose�né mimo sníže-
nou východní �ást lokality, kde je situován p�íkop a ve vyvýšené vzdálen�jší poloze 
od silnice. 

-  Lokalita 5b/9
 Vymezení zastavitelné plochy jižn� areálu lázní v prostorové vazb� k okolní rozptý-

lené zástavb� umož�uje situování objektu rodinného domu do sousedství zastav�-
ného území.  

   Ohrani�ení zastavitelné plochy v západním sm�ru min. 50 m od lesních pozemk�
umož�uje umíst�ní objektu rodinného domu na pozemku. 

-  Lokalita 5b/10
Vymezení plochy v rovinaté poloze na míst� silážní jámy v sousedství objekt� kraví-
na a haly. Ocelokolna slouží ke skladování sena, slámy, obilí, v horní �ásti objektu 
pro odstavení stroj�.  

Plocha pro odstavení techniky se navrhuje pouze v návaznosti na zpevn�nou plochu 
p�ed ocelokolnou mimo území zasahující již volnou krajinu a souvislé plochy zem�-         
d�lské p�dy. Zám�rem vlastníka je realizace p�ístavby dojírny k sousednímu objektu 
kravínu, navrhuje se i možnost pokra�ování dopl�ujících staveb na ploše  lokality pro 
odstavení techniky, kup�. s dopln�ním p�íst�ešku pro odstavení stroj�, skladovacího 
objektu. 

-  Lokalita 5b/11
Návrh nové polohy �istírny odpadních vod a p�ístupové ú�elové komunikace dle do-    
kumentace k územnímu �ízení z r. 2006. 

Vymezeni plochy pro umíst�ní objektu �istírny odpadních vod p�i západním okraji 
Ose�né na levém b�ehu Plou�nice na rovinatém pozemku na míst� sanované sklád-   
ky odpad� ve sm�ru od silnice za areálem autodopravy Hauzr s.r.o. s umíst�ním �S 
pohonných hmot v areálu. Ze strany od koryta Plou�nice omezení zastavitelné plo-
chy pro umíst�ní objektu �istírny odpadních vod mimo aktivní zónu záplavového 
území a dále z jižní strany svahem p�vodní skládky.  

Návrh ú�elové komunikace s napojením objektu �istírny odpadních vod na silnici  
vedené p�es pozemky v mezilehlé poloze areálu autodopravy a koryta Plou�nice. 
Vymezení trasy p�ší stezky do areálu lázní podél východního okraje areálu autodo-
pravy. 

S ohledem na ochranu láze�ského místa Lázn� Kundratice zp�sob likvidace odpad-
ních vod nesmí ovlivnit p�írodní lé�ivý zdroj.   
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-  Lokalita 5b/12
Situování lokality v sousedství stávajícího bytového domu, požadavek obce na vy-     
mezení zastavitelné plochy pro rodinné domy v prostorové vazb� na nov� zrealizo-
vané 2 rodinné domy východním sm�rem. Ve sm�ru do volné krajiny a souvislé plo-
chy zem�d�lské p�dy se navrhuje pro umíst�ní objekt� rodinných dom� vymezení 
nezbytn� nutné hloubky pozemk�. Z pohledu prostorového uspo�ádání a podlažnosti 
zástavby jsou navrhované rodinné domy p�echodem zástavby bytového domu ve 
sm�ru do krajiny a k areálu lázní. 

Dle koncepce platného ÚPO se i nadále sleduje v širších vazbách p�i jižním okraji 
Ose�né vymezení dopl�ující p�ší stezky láze�ské relaxa�ní turistiky v systému dal-
ších tras v okolí Lázní Kundratice. Navrhovaná místní komunikace p�ed bytovým 
domem se vymezuje s jednostranným chodníkem. 

Návrh pruhu ve�ejné zelen� za ú�elem odclon�ní stávající obytné plochy p�ed byto-
vým domem od navrhované komunikace a pozemk� rodinných dom�, v pokra�ování 
do prostoru p�i západním okraji bytového domu.  

Související návrh na rozší�ení stávající místní komunikace západním sm�rem ve 
sm�ru do ul. Láze�ské s požadavkem na rozší�ení dopravního prostoru komunikace, 
jako hlavního dopravního p�ístupu k bytovému domu.   

-  Lokalita 5b/13
Situování objektu rodinného domu v proluce za kostelem sv. Víta mezi hotelem a 
stávajícím rodinným domem na samostatném odd�leném pozemku. 

-  Lokalita 5b/14
Území s mírným sklonem k Plou�nici s omezením zastavitelné plochy hranicí stano-
veného záplavového území dle zadání Q 100. Požadovaný zám�r vlastník� pozem-
k� k jejich využití k výstavb� rodinných dom� je proto plošn� redukován, vymezení 
zastavitelné plochy se navrhuje pouze v severní �ásti lokality. 

-  Lokalita 5b/15
Situování plochy p�i východním okraji Ose�né v proluce zástavby rodinných dom�. 
Vymezení zastavitelné plochy se navrhuje bez zbytkové plochy a to v�etn� pozemku 
p.�. 863, k.ú. Ose�ná p�i stávajícím rodinném domu. Vymezení zastavitelné plochy 
umož�uje umíst�ní objektu rodinného domu a dopln�ní stávající rozptýlené zástavby 
v míst�. 

-  Lokalita 5b/16
Vymezení zastavitelné plochy v celém rozsahu proluky v hranici dnešního oplocení 
mezi areálem truhlá�ství a stodolou, p�i severním okraji lokality dle ohrani�ení po-       
zemku p.�. 511/3 umož�uje umíst�ní objektu rodinného domu. 

Dopravní p�ístupnost lokality se podmi�uje návrhem p�ístupové ú�elové komunikace 
v trase odbo�ující ze stávající komunikace pod areálem truhlárny. 

-  Lokalita 5b/17
Situování plochy severn� silnice III. t�ídy p�i východním okraji Ose�né, p�i komunika-
ci s vjezdy do stavební firmy O. Starý a Elektroservis s.r.o. Liberec s vazbou na zá-
stavbu 2 rodinných dom� umíst�ných dále SZ sm�rem.  

Omezení navrhované zastavitelné plochy pro umíst�ní rodinného domu ve vzdále-
nosti 18 m od lesního pozemku, možnost k umíst�ní dvou objekt� rodinných dom� v 
lokalit�. 
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-  Lokalita 5b/18
Vymezení zastavitelné plochy na dnešním pozemku zahrady uvnit� zastav�ného 
území. P�i silnici doporu�ení demolice stávající garáže a umíst�ní 1 objektu rodinné-
ho domu v severní �ásti zahrady v míst� náletové zelen� nad jámou s p�ístupností 
ze silnice.  

Další �ást zastavitelné plochy pro navazující zástavbu v ploše zahrady je podmín�na 
dopravní p�ístupností z navrhované komunikace situované p�i severním a západním 
okraji lokality s možností propojení na obvodovou komunikaci p�i okraji Ose�né v 
úseku zahrádek.

Nezastavitelné plochy
Lokality 5b/a - 5b/d.   

-  Lokalita 5b/a

V souvislosti s vymezením lokality 5b/14 jako plochy zastavitelné návrh k navrácení 
okolních ploch do nezastavitelných ploch s využitím odpovídající sou�asnému využití 
louky, pole. D�vodem je respektování požadavku k omezení zástavby ve stanove-
ném záplavovém území �eky Plou�nice v hladin� Q 100.  

-  Lokalita 5b/b
Navrácení ploch v rozsahu zahrad levého b�ehu Plou�nice SZ od nám�stí do ne-
zastavitelných ploch z d�vodu respektování stanoveného záplavového území �eky 
Plou�nice v hladin� Q 100. Zahrady se nacházejí ve snížené údolní poloze okolního 
terénu. 

-  Lokalita 5b/c
Navrácení plochy zastavitelné dle platného ÚPO do plochy nezastavitelné z d�vodu 
zm�ny v umíst�ní �istírny odpadních vod v území do sousední polohy levého b�ehu 
Plou�nice, viz lokalita 5b/11. Zm�na s využitím louky na plochu nezastavitelnou,   
odpovídající sou�asnému využití. Lokalita se nachází ve stanoveném záplavovém 
území �eky Plou�nice. 

-  Lokalita 5b/d
Navrácení lokality v sousedství fotbalového h�išt� jako dlouhodob� nevyužité návr-
hové plochy do nezastavitelných ploch dle dohody vlastníka pozemku s obcí, viz 
usnesení ZM Ose�ná �. 6/2009, bod 24. ze dne 16.9.2009. Návrh zm�ny s využitím 
zahrady, sady a pole, odpovídající sou�asnému využití. 

Dopravní infrastruktura
Dopravn� technické posouzení
Parametry komunika�ní sít� k navrhovaným zastavitelným plochám jsou vyhovující. 
Pouze u lokality 5b/12 návrh k rozší�ení místní komunikace západním sm�rem od 
bytového domu do ul. Láze�ské, s vazbou bytového domu k okolní zástavb� rodin-
ných dom� je hlavní dopravní p�ístupnost do území ze západního sm�ru. 

Komunika�ní napojení na pozemní komunikace
§23, odst. 1) vyhl. �. 501/2006Sb. v platném zn�ní - napojení staveb na pozemní ko- 
munikace. Plochy lokalit zm�n s dopravní p�ístupností ze stávajících a navrhovaných 
komunikací. 
Navrhované komunikace zajiš�ující dopravní p�ístupnost díl�ích ploch u lokalit 5b/5, 
5b/11, 5b/12, 5b/16 a 5b/18. 
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Technická  infrastruktura
Zásobování vodou 
Návrh zásobování pitnou vodou p�i zachování stávajících systém� v Ose�né (VDJ a 
pramenní jímka), Druzcov� (VDJ a pramenní jímka) a v Chrastné (studna) ze stáva-
jící vodovodní sít�. 

V Ose�né návrh na prodloužení vodovodních �ad� u lokalit 5b/8, 5b/12, 5b/14, 5b/ 
16 a 5b/17. U lokality 5b/9 napojení na v�tev vodovodu Lázn� Kundratice, u lokalit 
5b/9, 5b/13 a 5b/15 napojení na vodovodní �ady v sousedství. 
V Druzcov�  návrh na prodloužení vodovodních �ad� u lokalit 5b/4 a 5b/5, u lokalit 
5b/3 a 5b/6 napojení na vodovodní �ady v sousedství. 

V Chrastné  návrh na prodloužení vodovodního �adu ze západního sm�ru, p�ípadn�
využití studny na sousedním pozemku.  

Odvád�ní a �išt�ní odpadních vod 
Návrh kanalizace s centrálními �OV v Ose�né a v Druzcov�. V Ose�né se vychází 
ze zpracované dokumentace k územnímu �ízení „kanalizace a �OV Ose�ná“ z r. 
2006, s návrhem kanaliza�ní sít� a nového umíst�ní �OV. 

U lokality 5b/12 napojení na stávající samostatnou stoku a území bytového domu a 
sousedních rodinných dom� na �OV Lázn� Kundratice, po vybudování kanalizace a 
�OV v Ose�né propojení na v�tev kanalizace do Ose�né.  

 V územích mimo dosah  kanalizace návrh domovních �istíren p�i spln�ní ur�itých 
podmínek na základ� hydrogeologického posudku, posouzení dopadu �istírny na 
životní prost�edí, výskyt vyhovujícího recipientu s dalším �ešením návrhu individuální 
likvidace odpadních vod v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapa-
citní �OV.  

Zásobování elektrickou energií 
Dle platného ÚPO koncepce zásobování elektrickou energií v systému vrchního  
vedení VN 35 kV a stávajících trafostanic. V Druzcov� situování kabelového vedení 
VN 35 kV podél páte�ní silnice v zastav�ném území. Napojení díl�ích lokalit zm�n na 
venkovní a kabelový rozvod vedení NN.  

Zásobování plynem 
Plynofikace Ose�né s pr�b�hem VTL plynovodu DN 100 a RS VTL p�i ul. Láze�ské. 
Návrh na prodloužení STL plynovod� v dosahu stávajících plynovod�, u lokalit 5b/14 
a 5b/15 napojení na plynovod PE 63 a možnosti plynofikace i stávajících objekt�, u 
lokalit 5b/17 a 5b/18 napojení na plynovod jižn� silnice II/278.  
U dalších lokalit mimo plynofikovaná území bez návrhu plynofikace.   

Zásobování teplem 
Návrh individuálního �ešení p�i vytáp�ní objekt� s využitím plynu, elektrické energie, 
z obnovitelných zdroj� zejména odpadového d�eva. 

h)     Informace k vyhodnocení vliv� na udržitelný rozvoj území.
Lokality Zm�ny �. 5b ÚPO nezasahují do p�írodních hodnot území, zasahují do vy-     
mezených území s archeologickými nálezy.  

P�i uplatn�ní požadavk� KÚ Libereckého kraje k návrhu Zadání zm�ny 5b ÚPO z 
4.3.2010 z hlediska ochrany p�írody ve smyslu § 45i zák. �. 114/1992 Sb., o ochran�
p�írody a krajiny v platném zn�ní, bylo konstatováno že p�edm�t Zm�ny nem�že mít 
významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo pta�í oblast, z d�vodu že na 
území obce  neleží. 
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Sou�asn� z  hlediska vliv� na životní prost�edí ve smyslu §10i zák. �. 100/2001 Sb., 
o posuzování vliv� na životní prost�edí v platném zn�ní, nebyl uplatn�n požadavek 
na zpracování vyhodnocení vliv� na životní prost�edí. 

U lokality 5b/5 odstran�ní d�evin na zbo�eništi se navrhuje za p�edpokladu kompen-
zace náhradní výsadby d�evin ve smyslu stanoviska AO PK �R z 19.4.2010.  

i)  Vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk� navrhovaného �ešení na zem�-
d�lský p�dní fond.

Plochy zám�r� na provedení zm�n v území jsou obsahem Zadání zm�ny �. 5b ÚPO 
schváleného v Zastupitelstvu m�sta Ose�ná dne 23.3.2010.  

Zastavitelné plochy se vymezují dle požadavk� vlastník� pozemk� a obce (lokality 
5b/2 - 5b/6,  5b/8 - 5b/18).  

Dále se navrhuje vymezení ploch navrácených do nezastavitelných ploch nacházejí-
cích se v záplavovém území �eky Plou�nice (lokality 5b/a, 5b/b), nevyužitých návr-
hových ploch dohodnutých ze strany obce s vlastníky pozemk� (lokalita 5b/c) a p�e-
vedení do nezastavitelné plochy pozemku v míst� p�vodního návrhu umíst�ní �OV 
(lokalita 5b/d). U lokality 5b/c navrácení nevyužitých návrhových ploch do nezastavi-
telných ploch pozemk� p.�. 571/4, 574/1 a �ásti 582 v k.ú. Ose�ná (dle usnesení MZ 
Ose�ná �. 6/2009). 

Dle vyhodnocení využití zastavitelných ploch v platné dokumentaci ÚPO (zpracova-
tel MM Liberec, 07/2009) a vydaného vyjád�ení z hlediska ochrany ZPF ze strany 
KÚLK z 7.9.2009 jsou nové rozvojové plochy minimalizovány, navrhuje se  dále 
zmenšení vým�r n�kterých zastavitelných ploch zobrazených v p�íloze Zadání zm�-
ny �. 5b ÚPO, zejména v místech chrán�né zem�d�lské p�dy I. a II. t�ídy ochrany 
ZPF. 

Vyhodnocení d�sledk� navrhovaného �ešení na zem�d�lský p�dní fond 
-  u lokality 5b/6 se omezuje zastavitelná plocha pouze na �ásti pozemku mimo 

ochranné pásmo velkovýkrmny prasat Druzcov (sm�rné vymezení v ÚPO) v roz-
sahu nezbytn� nutném pro umíst�ní objektu rodinného domu  

-  u lokalit 5b/9 a 5b/17 se vymezují zastavitelné plochy v bezprost�edním sousedství 
stávající zástavby mimo ochranné pásmo lesních pozemk�  

-  u lokality 5b/10 se vymezuje plocha pro odstavení techniky s omezením pouze 
v návaznosti na zpevn�nou plochu v pruhu p�ed stávající ocelokolnou i s možností 
staveb na této ploše v prostorové návaznosti na zám�r p�ístavby dojírny k soused-
nímu objektu kravínu  

-  u lokality 5b/11 se rozsah plochy omezuje pro umíst�ní objektu �istírny odpadních 
vod a p�ístupové komunikace na míst� sanované skládky odpad�  

-  u lokality 5b/12 je celkový rozsah zastavitelných ploch minimalizován s návrhem 
�ešení nové komunikace, ve�ejné zelen� (v míst� stávající výsadby strom� p�ed 
bytovým domem) a navazující plochy pro požadovanou výstavbu rodinných dom�  

-  u lokality 5b/14 se omezuje zastavitelná plocha pouze mimo záplavové území 
Plou�nice s navrácením sousedních pozemk� zastavitelné plochy v platném ÚPO 
do nezastavitelných ploch  

U lokality 5b/3 se navrhuje rozší�ení zastavitelné plochy s požadavkem na zarovnání 
severní hranice pozemku z d�vodu prostorových možností pro umíst�ní objektu ro- 
dinného domu, u lokality 5b/16 se navrhuje zcelení zastavitelné plochy v proluce zá-
stavby. Zastavitelné plochy nejsou navrhovány do volné krajiny, bez návaznosti na 
zastav�ná území.  
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Související údaje o investicích do p�dy za ú�elem zlepšení p�dní úrodnosti (odvod-
n�ných pozemcích) v území obce, zákres ploch viz výkres 5 dokumentace. Lokalita 
Druzcov, �íslo akce 136, vým�ra 432,3 ha, období realizace 1978, s ohledem ke 
stá�í a zp�sobu provedení stavby (užití keramických tvarovek) problematická funk�-
nost systému. Odvodn�né pozemky zasahují lokality zm�ny ÚPO 5b/4 a 5b/5. 

Tab. �.1      Vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk� navrhovaného �ešení    
na zem�d�lský p�dní fond podle lokalit a funkce 

lokalita  z toho zábor ZPF (m2) umíst�ní ZPF 
(m2) 

�íslo k.ú.,  
pozemek p.�. 

cel-
kem 
zábor 
(m2) 

cel-
kem 

orná TTP za-
hrady 

NZP 
(m2) 

Z     M 

BPEJ  T 

Br  bydlení v rodinných domech 
5b/2 Chrastná 81/1 1414 1414 1414 1414 7.47.00 II 

5b/3 Druzcov �ást 244/3 
222 

170
898

170 170
898

170 7.47.10 III 

5b/3  celkem 1068 170 170 898 170
5b/4 Druzcov �ást 356/3 6500 6500 6500 6500 7.15.10 III 

5b/5 Duzcov 170/1,178/1, 
178/2, �ást 176/2 
�ást 174/1 
35/1,802 

5784
    512

543

5784
    512

5784
    512

    543

5784
    512

7.47.10 
7.47.10 

III 
 III 

5b/5  celkem  6839 6296 5784 512 543 6296   

5b/6 Druzcov �ást 513/9 800 800 800 800 7.47.10 III 

5b/8 L.Kundratice 
�ást 1215/4 
�ásti 1215/4,1215/5 

87
870

87
870

87
870

87
870

7.30.11 
7.47.00 

I 
II 

5b/8  celkem 957 957 957 957
5b/9 L.Kundratice           

�ást 1448/1 
900
700

900
700

900
700

900
700

7.31.01 
7.31.11 

II 
III 

5b/9  celkem 1600 1600 1600 1600   

5b/12 Ose�ná �ást 744/7 
L.Kundratice �ást 1355 

1870
2860

1870
2860 2860

1870 1870
2860

7.43.00 
7.43.00 

II 
II 

5b/12  celkem 4730 4730 2860 1870 4730
5b/13 Ose�ná 45/3,431 1066 1066   

5b/14 Ose�ná �ást 319 1075 1075 1075 1075 7.44.00 II 

5b/15 Ose�ná 31 
863 

951
210

951 951
210

951 7.47.10 II 

5b/15 celkem 1161 951 951 210 951   

5b/16 Ose�ná 511/3 
              �ást 511/2 

445
370

445
370

445
370

445
370

7.30.11 
7.30.11 

I 
I 

5b/16  celkem 815 815 445 370 815   

5b/17 Ose�ná �ást 496/3 1900 1900 1900 1900 7.31.11 III 

5b/18 Ose�ná �ást 104 1600
964

1600
964

1600
964

1600
964

7.30.11 
7.43.00 

I 
II 

5b/18 celkem 2564 2564 2564 2564

Br  celkem 32489 29772 4550 22146 3076 2717 2564 27208   

Z  ve�ejná zele	
Ose�ná �ást 683/1 
�ást 744/7 

515
340

515
340

515
340

515
340

7.43.00 
7.43.00 

II 
II 

5b/12 

L.Kundratice  
�ásti 1353,1278/1 530 530 530 530 7.43.00 II 
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�ást 1278/1 
1340/5 
1348/1 

320
5

407

320
5

320
5

407

320
5

7.46.00 
7.43.00 

II 
II 

5b/12  celkem 2117 1710 1365 345 407 1710   

Z  celkem 2117 1710 1365 345 407 1710   

Vz  zem�d�lská výroba 
5b/10 L.Kundratice  

�ásti 717,719/1 3350 3350 3350 3350 7.43.10 II 

Vz  celkem 3350 3350 3350 3350   

Tv  technické vybavení 
5b/11 L.Kundratice  

�ást 122/1 
�ást 1239/4 

210
830

210 210
830

210 7.30.11 I 

5b/11  celkem 1040 210 210 830 210   

Tv  celkem 1040 210 210 830 210   

Mk  místní komunikace 
Ose�ná 683/6 
              �ást 744/7 

664
460

664
460

664
460

664
460

7.43.00 
7.43.00 

II 
II 

5b/12 

L.Kundratice �ást 1353 
                  42/9,1340/5
                  �ást 1348/1 

590
254
50

590
254

590
254

50

590
254

7.47.00 
7.47.00 

II 
II 

5b/12  celkem 2018 1968 1254 714 1968

Mk  celkem 2018 1968 1254 714 50 1968   

Úk  ú�elové komunikace 
5b/5 Druzcov �ást 176/2 

               �ást  174/1 
25

225
25

225
25

225
25

225

7.47.10 
7.47.10 

III 
III 

5b/5  celkem 250 250 25 225 250
5b/11 L.Kundratice 

�ásti 1239/4,1239/5 480 480
5b/16 Ose�ná 511/11 142 142
5b/18 Ose�ná �ást 104 

              �ást 43 
110
330

110 110
330

110 7.43.00 II 

5b/18  celkem 440 110 110 330 110   
Úk  celkem 1312 360 25 335 952 110 250   

celkem 42326 37370 7169 26790 3411 4956 2674 34696   

Pozn.: údaje vým�r ploch a bonitovaných p�dn� ekologických jednotek  
            zdroj Katastrální ú�ad pro Liberecký kraj, nahlížení do katastru nemovitostí                
           ZPF   trvale travní porosty 
           NZP    nezem�d�lská p�da 
           BPEJ  bonitované p�dn� ekologické jednotky 
              Z      lokality v zastav�ném území 
              M     lokality mimo zastav�né území 
              T      t�ída ochrany ZPF 
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Tab. �.2     Vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk� navrhovaného �ešení       
na zem�d�lský p�dní fond podle funk�ních ploch 

            z toho zábor ZPF (m2) umíst�ní ZPF  
(m2) funk�ní plochy celkem 

zábor 
(m2)  

celkem orná TTP  zahra-
dy 

NZP 
    Z     M 

Br  bydlení v rodinných  
 domech 

32489 29772 4550 22146 3076 2717 2564 27208

Vz  ve�ejná zele� 2117 1710 1365 345 407 1710

Z  zem�d�lská výroba 3350 3350 3350 3350

Tv  technické vybavení 1040 210 210 830 210

Mk  místní komunikace 2018 2018 1254 714 50 1968

Úk  ú�elové komunikace 1312 360 25 335 952 110 250

celkem 42326 37370 7169 26790 3411 4956 2674 34696

Tab. �.3     Vyhodnocení zastavitelných ploch navrácených do nezastavitel- 
ných ploch. 

lokalita  z toho zábor ZPF (m2) umíst�ní ZPF 
(m2) 

�íslo k.ú.,  
pozemek p.�. 

cel-
kem 
zábor 
(m2) 

cel-
kem 

orná TTP za-
hrady 

NZP 
(m2) 

Z     M 

BPEJ  T 

5b/a Ose�ná  �ást 319 

316/2,323/2                

2740

56

3851

364

2740

56

3851

364

2740

56

3851

364

2740

56

3851

364

7.44.00 

7.71.01 

7.44.00 

7.71.01 

II 

V 

II 

V 

5b/a  celkem 7011 7011 2796 4215 7011   

5b/b Ose�ná 162/1,�ást 163

165/2,165/3,211/1 
5480 5480 5480 5480 7.71.01 V 

5b/c Ose�ná 571/4,�ást 582

                     

                    �ást 574/1 

7350

673

2860

7350

673

2860

7350

673

2860 2860

7350

673

7.30.11 

7.31.11 

7.13.00 

I 

III 

II 

5b/c  celkem 10883 10883 8023 2860 2860 8023   

5b/d L.Kundratice 1237 

                   

                  �ást 1238/2 

1078

864

1350

1078

864

1078

864

1350

1078

864

7.71.01 

7.47.00 

V 

II 

5b/d  celkem 3292 1942 1942 1942
celkem  26666 25316 10819 11637 2860 1350 8340 16976










