
  

 

Návrh na pořízení změny č. 2 územního plánu Kosořín 

a) Údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení skutečnosti 
prokazující, že je oprávněn podat návrh na pořízení změny územního 
plánu 

Navrhovatelem změny územního plánu je:  

Obec Kosořín 

Kosořín 33 

565 01 Choceň 

IČO: 00854051 

zastoupená Ing. Alenou Jelínkovou, starostkou obce 

Jedná se o změnu z vlastního podnětu v souladu s § 44 písm. a) stavebního zákona. 

b) Důvody pro pořízení změny územního plánu 

Změna územního plánu je navržena z důvodu potřeby zapracovat do územního plánu 

záměry na změnu využití některých ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném území 

a na vymezení nových zastavitelných ploch. Vzhledem k realizované výstavbě podél silnice 

II/317 je nutné aktualizovat zastavěné území. Vzhledem k existenci nové digitální katastrální 

mapy a provedeným pozemkovým úpravám je nutné v rámci změny upravit vymezení 

vybraných ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území. Dále je nutné 

z územního plánu vypustit územní rezervu R3 pro přeložku silnice II/317, která není 

obsažena v platných ZÚR Pardubického kraje a která již pozbyla aktuálnosti. 

Záměry na změny ve využití ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném území a na 

vymezení nových zastavitelných ploch se týkají sedmi návrhových lokalit, které se všechny 

nacházejí v k. ú. Kosořín: 

Lokalita Parc. č. Vlastník pozemku Druh pozemku 

1 1053 obec Kosořín orná půda 

2 
st. 49 obec Kosořín zastavěná plocha a nádvoří 

1094 obec Kosořín ostatní plocha 

3 57/11 obec Kosořín zahrada 

4 1176 obec Kosořín ostatní plocha 

5 
1162 Bartoš František, Bartošová Marie trvalý travní porost 

1174 Bartoš František, Bartošová Marie trvalý travní porost 

6 

225/3 Zeman Jaromír orná půda 

225/12 Krenk Milan orná půda 

225/13 Jelínek Jiří Ing. orná půda 

300/2 Bartoš František, Bartošová Marie vodní plocha 

300/4 Krenk Milan vodní plocha 

1122 Bartoš František, Bartošová Marie trvalý travní porost 

1123 obec Kosořín vodní plocha 

7 1121 Bartošová Barbora Ing. trvalý travní porost 

 

Na základě požadavků obce Kosořín a fyzických osob, vlastníků pozemků, byly do návrhu 

změny ÚP zařazeny konkrétní záměry v těchto lokalitách: 

1. Výstavba multifunkčního sportovního hřiště s budovou zázemí a s koupalištěm na ploše 

na východním okraji obce mezi silnicí II/317 a fotovoltaickou elektrárnou – jedná se o 

pozemek ve vlastnictví obce, který je v současnosti zařazen do územní rezervy R1. 



  

 

Vzhledem k nadměrnému rozsahu územní rezervy R1 určené pro bydlení se jeví jako 

výhodnější část této plochy vymezit pro občanské vybavení, které v obci chybí. Plocha je 

dobře dopravně dostupná po účelové komunikaci od silnice II/317, pro pěší slouží 

chodník podél silnice. Plochu lze rovněž napojit na obecní vodovod. 

2. Jedná se o plochu vymezenou podél silnice II/317, která má dle platného ÚP sloužit jako 

plocha přírodní. Vzhledem k tomu, že plocha již byla využita pro výstavbu nového 

chodníku, který je doplněn i vzrostlou zelení, jeví se jako vhodnější její zařazení mezi 

plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV), což je využití, které je v platném ÚP 

obecně využito pro plochy veřejných prostranství podél komunikací – vzhledem k tomu, 

že v plochách ZV chybí přípustné využití pro dopravní infrastrukturu, která se v nich 

aktuálně nachází, bude do přípustného využití ploch ZV doplněno využití „komunikace 

pěší, cyklistické a motorové“.  

3. Záměrem je vyčlenit pozemek, který se nachází v centrální části obce a který je ve 

vlastnictví obce, z ploch smíšených obytných venkovských (SV) a zařadit jej mezi veřejná 

prostranství. Uvedenou změnou využití dojde ke zlepšení podmínek pro využití centra 

obce jako prostoru pro odpočinek, setkávání občanů a dětské hry. Veřejná prostranství 

jsou obecně v platném územním plánu zařazena do ploch zeleně na veřejných 

prostranstvích (ZV). Aby bylo možné do těchto ploch umísťovat kromě hřišť i malé 

rekreační vodní nádrže, bude do přípustného využití ploch ZV doplněno využití 

„koupaliště“. 

4. Jedná se o vytvoření podmínek pro výstavbu cyklostezky do Chocně podél silnice II/317. 

Předmětný pozemek je v platném územním plánu zařazen do ploch přírodních (NP), 

částečně spadá i do územní rezervy R3 pro přeložku silnice II/317, která je však již 

neaktuální a bude z územního plánu vypuštěna. Funkci plochy přírodní navíc převzal již 

realizovaný zemní val, a tudíž je možné celý pozemek zařadit do dopravní infrastruktury 

– silniční (DS), a tím umožnit výstavbu nové cyklostezky, která výrazně zvýší bezpečnost 

provozu na silnici II/317 v tomto úseku.  

5. Jedná se o plochu pro zázemí fotovoltaické elektrárny, která byla realizována na 

severním okraji obce. Plocha částečně spadá do územní rezervy R3 pro přeložku silnice 

II/317, která je však již neaktuální a bude z územního plánu vypuštěna. Elektrárna 

postrádá potřebná provozní zařízení, jako jsou dílny, sklad a garáže pro mechanizaci. 

Z důvodu zajištění bezpečnosti provozu je nutné u elektrárny rovněž zřídit služební 

(strážní) byt. Uvedená zařízení lze umístit do ploch specifických (X) v rámci jejich 

přípustného využití „doplňková zařízení související s dominantní funkcí“, jak je stanoveno 

v platném územním plánu. Aby bylo jasně specifikováno, že do těchto ploch může být 

umístěn i služební byt, bude do přípustného využití ploch specifických (X) doplněno 

„včetně služebních bytů“, což je v souladu s nepřípustným využitím, kde se uvádí: „byty 

nad rámec služebního charakteru“. 

6. Záměrem je rozšíření výrobního areálu společnosti BARTOŠ DŘEVOSTAVBY s.r.o. 

Jedná se především o skladovací a manipulační plochy, které jsou potřebné pro výrobu 

dřevostaveb. Pro rozšíření výrobního areálu je v platném územním plánu vymezena 

zastavitelná plocha Z4, ta je však pro výstavbu nevhodná vzhledem k tomu, že je křížena 

vodotečí a středotlakým plynovodem. V případě vymezení nové zastavitelné plochy by 

mohlo dojít k redukci plochy Z4. Částečný zábor územní rezervy R2 určené pro bydlení 

se nejeví jako problém, neboť tato územní rezerva je vymezena v nadměrném rozsahu, 

obdobně jako rezerva R1. 

7. Jedná se o rozšíření zastavitelné plochy Z7 určené v platném územním plánu pro výrobu 

a skladování – zemědělskou výrobu (ZV). Vzhledem k tomu, že vlastníci pozemků 

připravují realizaci záměru, který nelze plošně umístit pouze do plochy Z7, je nutné tuto 

plochu rozšířit zhruba na dvojnásobek.    



  

 

c) Návrh obsahu změny územního plánu 

Obsahem návrhu změny územního plánu je: 

 Změny způsobu využití ploch: 

1. vymezení zastavitelné plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní 

zařízení (OS) na pozemku parc. č. 1053 v k.ú. Kosořín a související zmenšení 

plochy územní rezervy R1, 

2. změna návrhové plochy přírodní (NP) na pozemcích parc. č. st. 49 a 1094 v k.ú. 

Kosořín na stabilizovanou plochu zeleně na veřejných prostranstvích (ZV), 

3. změna způsobu využití pozemku parc. č. 57/11 v k.ú. Kosořín na zeleň na 

veřejných prostranstvích (ZV), 

4. změna způsobu využití pozemku parc.č. 1176 v k.ú. Kosořín na dopravní 

infrastrukturu – silniční (DS), 

5. vymezení zastavitelné plochy specifické (X) na pozemcích parc. č. 1162 a 1174 

v k.ú. Kosořín,  

6. vymezení zastavitelné plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 

(VD) na pozemcích parc. č. 225/3, 225/12, 225/13, 300/2, 300/4, 1122 a 1123 

v k.ú. Kosořín a související zmenšení plochy územní rezervy R2, 

7. vymezení zastavitelné plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) na 

pozemku parc. č. 1121 v k.ú. Kosořín. 

 Další požadavky: 

o aktualizace vymezení zastavěného území, 

o aktualizace vymezení ploch v nezastavěném území dle aktuální katastrální 

mapy s přihlédnutím k pozemkovým úpravám, 

o vypuštění územní rezervy R3, 

o úprava podmínek využití ploch zeleně – na veřejných prostranstvích (ZV) – do 

přípustného vyžití bude doplněno „komunikace pěší, cyklistické a motorové“ a 

„koupaliště“, 

o úprava podmínek využití ploch specifických – do přípustného využití bude za 

text „doplňková zařízení související s dominantní funkcí“ doplněno „včetně 

služebních bytů“. 

Zákres návrhových lokalit do katastrální mapy, jejich průmět do platného územního plánu a 

předpokládané znění ÚP po změně jsou obsahem následujících obrázků: 

 
  



  

 

Obrázek 1: Zákres návrhových lokalit do katastrální mapy 

 
(Zdroj: © ČÚZK, 2019) 

 
  



  

 

Obrázek 2: Zákres návrhových lokalit do platného územního plánu 

 
 
  



  

 

Obrázek 3: Přepokládané znění územního plánu po změně 

 
 
 

 
  



  

 

Obrázek 4: Výřez z legendy hlavního výkresu  
 

 


