
 1

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP  
 

 

OBSAH: 
 
 
 
II. A. Textová část odůvodnění Změny č.1 ÚP 
   
A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu  
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem           2
         
B.  Údaje o splnění Zadání          2 
 
C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků 
 tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území                              4 

 
D. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území    6   
 
E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na zemědělský půdní fond  
a pozemky určené k plnění funkcí lesa        6 
 
 
  
 
 
 
 
II. B. Grafická část odůvodnění Změny č.1 ÚP (vložena na konci textové části) 
 
 
4. KOORDINAČNÍ VÝKRES (1 VÝŘEZ)   1 : 5000 
 
6. VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU (1 VÝŘEZ)  1 : 5000 
     
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 2

II. A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP  
 
 

 
 
 

 
A. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, 
VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  
 
Realizace záměrů změny č.1 nezasáhnou do širších vztahů v území.  
Je zpracován dokument Politika územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR), schválená 
usnesením vlády č. 929 ze dne 20.7.2009. Materiál byl připravován s ostatními ústředními orgány státní 
správy a s kraji. Z tohoto programu nevyplývají konkrétní požadavky, mající vliv na změnu č.1. 
Správní území obce Cholina je z hlediska širších vztahů součástí území řešeného Zásadami územního 
rozvoje Olomouckého kraje, vydaných Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č.UZ/21/32/2008 
dne 22.2.2008, opatření obecné povahy (OOP) nabylo účinnosti dne 28.3.2008, a dále Aktualizací č.1 
ZÚR Olomouckého kraje schválenou usnesením  Zastupitelstva Olomouckého kraje pod 
č.UZ/19/44/2011 dne 22.4.2011, OOP nabylo účinnosti dne 14.7.2011. Z této dokumentace vyplývá pro 
území obce Cholina respektovat trasy technické a dopravní infrastruktury včetně jejich ochranných 
pásem a trasy ÚSES.  
Změna č.1 ÚPO Cholina je zpracována v souladu se ZÚR Olomouckého kraje i s Politikou územního 
rozvoje ČR.  
Změnou nedojde k dotčení ostatních programů územního rozvoje kraje, okresu a obce.  

 
 
 

B. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP CHOLINA 
 

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané 
krajem, popřípadě dalších širších územních vztahů 
Požadavek respektování PÚR ČR a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje je dodržen, návrh 
změny se týká lokálních záměrů obce bez zásadního vlivu na širší vztahy a nadřazenou dokumentaci, 
která je respektovaná. Z ostatních krajských dokumentů - koncepčních rozvojových materiálů kraje a  
z hodnocení dalších širších vztahů - nevyplývají pro lokality změny č.1 žádné další požadavky. 
 
b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 
Územně analytické podklady byly využity jako stěžejní aktuální informace o území.  
Návrh změny č.1 vychází z doplňujících průzkumů území i z platných limitů využití území , které jsou 
návrhem respektovány.  
 
c) Požadavky na rozvoj území obce 
Řešení dílčích změn nemá negativní vliv na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny, 
respektuje územním plánem schválené plošné a prostorové uspořádání území.  
 
d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspořádání krajiny) 
Dle požadavku zadání byly navrženy plochy bydlení s následujícími připomínkami resp. vysvětlením:  
odst.  Změna 1/2 - plocha pro bydlení v lokalitě „Husínek“ 
Byla vyznačena již realizovaná stavba pro bydlení s vymezeným zastavěným územím, plocha B8 je 
proto upravena a dle požadavku zadání rozšířena východním směrem. Využití této rozvojové lokality pro 
bydlení je podmíněno tím, že v dalším stupni projektové přípravy musí stavebník zajistit v chráněných 
vnitřních a venkovních prostorech splnění hygienických limitů hluku z dopravy (železniční trati) a 
případně vyhodnocením provozu stacionárního zdroje (sousedního výrobního areálu)  
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odst.  Změna 1/3 - plocha bydlení v lokalitě „V Chaloupkách“ 
Západně od lokality byla vyznačena již realizovaná stavba pro bydlení a  nově vymezeno zastavěné 
území, na které rozvojová plocha B13 navazuje. 
 
e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
Řešení souboru změn č.1 je v souladu s koncepcí dopravy a technické infrastruktury platného ÚP. 
 
f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Řešení dílčích změn nemá negativní vliv na ochranu a rozvoj hodnot území 
 
G) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
Změna nově nespecifikuje veřejně prospěšné stavby. 
 
h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu 
veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochranu ložisek nerostných 
surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) 
Návrh řešení dílčích změn je z hlediska ochrany životního prostředí a vytváření zdravých životních 
podmínek v souladu s požadavky příslušných právních norem. Ochrana ložisek nerostných surovin není 
změnami dotčena. 
 
i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů a problémů v území 
Za hlavní střet v území je považována problematika I. a II. stupně ochrany ZPF. Bez jejich záboru,  
s ohledem na skutečnost, že obec je obklopena zejména půdami tohoto stupně ochrany, však není 
rozvoj obce možný. 
  
j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj 
sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 
Jsou vymezena nová zastavitelná území, navržené plochy jsou v rozsahu 1,3 ha. 
 
 
k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 
využití územní studií 
Požadavky nejsou stanoveny. 
 
l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o 
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 
Požadavky nebyly uplatněny.  
 
m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený 
orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení 
z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu či ptačí oblast 
Požadavky nebyly uplatněny.  
 
n) Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant 
Požadavek nebyl uplatněn.   
 
o) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich 
odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu 
vyhotovení 
Požadavky byly splněny. 
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C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH 
DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
ÚZEMÍ 
 
Zastupitelstvo obce Cholina zhodnotilo aktuální situaci ve využívání území a rozhodlo, že pořídí změnu 
č.1 územního plánu s cílem umožnit realizaci záměrů ve správním území obce, které v době zpracování 
územního plánu nebyly známy. Zadání Změny č.1 ÚP Cholina bylo schválené Zastupitelstvem obce 
Cholina dne 24.4.2012.  
Předmětem změny č.1 je rozšíření ploch pro bydlení. Důvodem zpracování změny č.1 byl jednak zájem 
majitelů pozemků o výstavbu rodinných domů v plochách, ve kterých to platný územní plán 
neumožňoval a zároveň potřeba obce zabezpečit dostupné zastavitelné plochy pro její další rozvoj. 
 
Území, které je předmětem řešení navrhované změny č.1 ÚP Cholina, se nachází v katastrálním území 
Cholina . 
ÚPO byl řešen na mapách v měřítku 1 : 5000, požadované doplňky dílčího řešení změny č.1 jsou proto 
graficky dokumentovány v uvedeném měřítku v rozsahu potřebném pro zachycení jednotlivých změn. 
Texty jsou zpracovány formou doplňků k jednotlivým kapitolám textové části platného ÚP.  
Označení pořadí jednotlivých rozvojových lokalit navazuje na schválený ÚP. 
Obsah elaborátu je zpracován SZ č.183/2006Sb. a vyhl. č. 500/2006 Sb.  
 
 
 
1. Varianty řešení 
 
Požadavek na zpracování konceptu změny nebyl stanoven. 
Pro změnu č.1 nebylo v zadání požadováno zpracování variantních řešení. 
Dle dostupných informací nebyly podrobně sledovány jiné alternativy umístění záměru. Realizace je 
vázána vždy na předmětnou lokalitu, váže se k pozemkům ve vlastnictví investora.  
 
 
 
2. Zdůvodnění urbanistické koncepce – vymezení zastavitelných ploch 
 
Všechny rozvojové lokality navrhované ve Změně č.1 jsou umístěny v souladu s urbanistickou koncepcí 
navrženou v ÚP. Bydlení je jednou z hlavních funkcí obce, zejména díky blízkosti Olomouce a Litovle, 
jako zdrojů pracovních příležitostí.  
V ÚPO se vycházelo z předpokládané potřeby výstavby cca 1-2 RD/BJ ročně, celková koncepce rozvoje 
obce vymezila plochy pro 48 RD (včetně urbanistické rezervy).  

 
Zájem o výstavbu odpovídá původní úvaze - od r. 2008 bylo postaveno cca 7-8 RD.  Část navržených 
ploch je dle sdělení vedení obce již zastavěna nebo je výstavba na nich připravována, některé 
z navrhovaných ploch přitom nebylo možno zatím využít, protože jsou z různých důvodů nedostupné.  
V rámci změny č.1 byl prověřován rozsah všech ploch navrhovaných pro bydlení. Ukázalo se, že lokality 
Z2 a Z8 jsou z větší části zastavěny, lokalita Ohrady je zatím nedostupná, zůstaly disponibilní plochy pro 
cca 28 BJ/RD.  
Změnou č.1 se doplňuje nabídka ploch pro bydlení o cca 8-11RD.  

 
Do návrhu Změny č.1 jsou zařazeny celkem 4 dílčí změny, všechny pro funkci bydlení: 
Lokalita Z12 (1/1) „Záhumenice“ 
Plocha na jižním okraji zástavby obce vymezená pro jeden RD.  
Lokalita Z8 (1/2) „Husínek“ 
Proluka pro jeden RD v území rekreačních zahrádek a záhumenních políček, změnou se rozšiřuje   
původní lokalita Z8 východním směrem. 
 
 



 5

Lokalita Z13(1/3)  - „V Chaloupkách“   
Území rekreačních zahrádek, přístup do lokality bude z místní komunikace na severovýchodním okraji 
lokality, vnitřní dopravní obsluha pro RD (5-8) bude zajištěna od severu z bývalé cesty tak, aby při jižní 
hranici rozvojového území byla v maximální míře zachována funkčnost  lokální ho biokoridoru  (vzrostlá 
zeleň s vodotečí podél ulice V Chaloupkách).  
Lokalita Z14(1/4)  - „K Litovli“     
Jedná se o rozšíření stávající obytné plochy pro jeden RD na severním okraji zástavby obce. 
 
 
 
3. Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury 

 
Celková koncepce veřejné infrastruktury navržená schváleným územním plánem obce Cholina zůstává 
beze změny. Vzhledem k tomu, že územní plán nemá za úkol předurčovat detailní řešení, je v návrhu 
pouze celková koncepce řešení. Řešené lokality je možno napojit na veřejnou dopravní i technickou 
infrastrukturu. 
 
Dopravní infrastruktura  
Dopravní obsluha všech lokalit ze stávajících komunikací, v lokalitě Z13 je podmínkou vybudování 
vnitřní obslužné komunikace při severní hranici rozvojové plochy. 
 
Technická infrastruktura 
Detailní řešení vedení sítí technické infrastruktury či umístění trafostanice bude předmětem následné 
dokumentace (dokumentace k územnímu řízení). Předpokládá se, že sítě budou uloženy v uličních 
profilech. 
Zásobování vodou 
Koncepce napojení zástavby na veřejný vodárenský systém zůstává zachována. Nová výstavba bude 
rovněž napojena na veřejný vodovod. Napojení bude prodloužením vodovodních řadů, které budou 
uloženy v uličních profilech. 
Odkanalizování  
Do doby výstavby oddílné kanalizace navržené ÚP, bude likvidace odpadních vod řešena vybudováním 
domovních ČOV.  
Zásobování elektrickou energií 
Předpokládá se, že všechny lokality se napojí na stávající trafostanice (možnost rekonstrukce a 
navýšení výkonu).  
Zásobování plynem 
Koncepce zásobování obce plynem zůstává zachována. Lokality zástavby navržené změnou č.1 budou 
plynofikovány prodloužením stávajících středotlakých plynovodů, které budou uloženy v uličních 
profilech. 

 
 
 
4. Vyhodnocení vlivů řešení Změny č.1 na udržitelný rozvoj území a soulad s cíli územního plánování 
 
Nové plochy pro bydlení doplňují již vytvořenou kostru zástavby. Navrženým rozvojem nejsou dotčeny 
zájmy ochrany přírody. Nepředpokládá se ani zhoršení životního prostředí. Všechny lokality je možno 
napojit na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  bez negativního dopadu na ŽP. 
Navrhované plochy (celá obec) se nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, doporučuje se 
využití obnovitelných zdrojů energie pro  vytápění (biomasa, dřevní odpad apod.). 
Dopady změny č.1  na čistotu vodních toků: lokality pro bydlení v rámci změny č.1 budou respektovat 
navržený systém odvádění a čištění splaškových vod dle koncepce v ÚP. 
Na území obce Cholina nebylo stanoveno záplavové území Q100. Změnou č.1 se nemění způsob 
likvidace komunálních ani jiných odpadů. 
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Zajištění obytné funkce znamená zachování významu sídla v širší struktuře osídlení. V souladu s cíli ÚP 
navržená výstavba rodinných domů přispěje ke stabilizaci obyvatelstva v obci, takže lze očekávat 
udržení mírného nárůstu počtu obyvatel a zamezení tendence odchodu obyvatel do města.  
 
 
 
 
 
 
D. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č.1 ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ 
 
Podle schváleného Zadání změny č.1 ÚP Cholina změna nemůže mít vliv na Evropsky významné 
lokality a Ptačí oblasti Natura 2000, takže není třeba zpracovávat posouzení dle § 45i zák.č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 
Pro Změnu č.1 ÚP Cholina nebyl stanoven požadavek na zpracování  vyhodnocení vlivů změny č.1 na 
udržitelný rozvoj území dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon).  
 
 
 
 
 
 
E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ 
PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

 
1. Základní údaje  
Vyhodnocení záboru zemědělské půdy je provedeno v rozsahu úprav urbanistického řešení 
navrhovaného ve Změně č.1 územního plánu obce Cholina. 
Vyhodnocení je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění zákona č. 231/1999 Sb., vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhlášky MŽP č. 
13/1994 Sb., ze dne 29.12.1993,  kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, Metodického 
pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR (čj.OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF a zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Vyhodnocení respektuje 
metodické doporučení MMR a MŽP z července 2011. 
Použité podklady: 
- údaje z evidence nemovitostí ĆÚZK Praha – srpen 2012. 
- mapy bonit půdně ekologických jednotek 
 
Předmětem návrhu Změny č.1 je rozšíření ploch pro bydlení. Navrhované uspořádání a využití je zřejmé  
z výkresu č.2 – Hlavní výkres v měřítku 1: 5000. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na  ZPF  je graficky dokumentováno na výkrese  č. 6 –  Výkres předpokládaných záborů půdního 
fondu v měřítku 1: 5000, vždy na výřezu příslušného mapového listu platného ÚP v rozsahu potřebném 
pro zachycení jednotlivých změn.  
Ve změně č.1 se doplňuje tabulka č.2 platného ÚP, kde je tabelárně vyhodnocen předpokládaný zábor 
ZPF, jednotlivé plochy jsou označené indexy v souladu s grafickou částí změny č.1 (v závorce je 
uvedeno původní označení ze zadání). 
 
 
2. Vyhodnocení navrhovaného funkčního využití pozemků 
 
2.1. Údaje o rozsahu řešených ploch, druhu pozemku, zařazení půdy do BPEJ a třídy ochrany ZPF 
 
Celkový zábor pro všechny funkční změny činí 1,36 ha ZPF, z toho 0,6 ha je orná půda. 
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Kvalita zemědělské půdy charakterizovaná kódem BPEJ je základní oceňovací a mapovací jednotkou 
bonitační soustavy. Změnou č. 1 jsou dotčeny pozemky ve třídě ochrany I. a II.  
 
 
2.2. Údaje o vložených investicích do půdy 

Řešené plochy jsou bez vložených investic do půdy. 

 

2.3. Údaje o areálech zemědělské prvovýroby 

Realizací navrhovaných záměrů nedojde k porušení existujících staveb zemědělské výroby či 
zemědělských usedlostí.  

 
2.4.Údaje o uspořádání ZPF, opatřeních k zajištění ekologické stability území, schválené návrhy 
pozemkových úprav 
 
Realizací navrhovaných záměrů nedojde k porušení uspořádání či obsluhy ZPF ani opatření sloužících 
k zajištění ekologické stability a ochrany krajiny, všechny prvky ÚSES beze změny. 
Nedojde ke vzniku nepřístupných pozemků. 
Z hlediska vodohospodářského přináleží řešené území do CHOPAV Kvartér řeky Moravy. 
 
 
2.5.Údaje o průběhu hranic k.ú 
 
Rozvojové území se týká k.ú. Cholina. 
 
2.6.Zdůvodnění předpokládaných záborů ZPF 
 
Navržené řešení je zpracováno na základě schváleného Zadání Změny č.1 ÚP Cholina. 
Změna č.1 řeší plochy pro bydlení,  návrh je v souladu s koncepcí rozvoje obce. 
 
2.6.1. Rozbor, vyhodnocení a celková bilance rozvojových ploch pro bydlení v řešeném sídle: 
 
a) V ÚP se vycházelo z předpokládané potřeby výstavby cca 1-2 RD/BJ ročně, celková koncepce 
rozvoje obce vymezila plochy pro 48 RD. Zájem o výstavbu odpovídá původní úvaze - od r. 2008 bylo již 
postaveno  7-8 RD.  Část navržených ploch je dle sdělení vedení obce již zastavěna nebo je výstavba 
na nich připravována, některé z navrhovaných ploch přitom není možno zatím využít, protože jsou 
z různých důvodů nedostupné.  
V rámci změny č.1 byl prověřován rozsah všech ploch navrhovaných pro bydlení. Ukázalo se, že lokality 
Z2 a Z8 jsou z větší části zastavěny, lokalita Ohrady je zatím nedostupná, zůstaly disponibilní plochy pro 
cca 28 BJ/RD.  
Vzhledem k tomu, že zájem o výstavbu odpovídá původní úvaze, je nadále třeba počítat s výstavbou  
1-2 RD/BJ ročně. Pro návrhový horizont 20 let je tedy potřeba pro řešené sídlo zajistit obytné plochy pro 
cca 30-40 RD (bez převisu nabídky). 
Změnou č.1 se proto doplňují obytné plochy ve lokalitách Z12, Z14 a doplňuje lokalita Z8 z platného ÚP, 
všechny pro 1 RD, a dále rozvojová plocha Z13 na místě současných rekreačních zahrad cca 5-8 RD.  
Celkem jsou změnou č.1 doplňuje nabídka ploch pro bydlení o cca 8-11RD.  
 
 b) Celková bilance ÚP Cholina po změně č.1:  
Jsou vymezeny rozvojové plochy pro cca 50 RD, což odpovídá potřebě návrhového horizontu 15-20 let 
s mírným převisem nabídky. 
 
 
2.6.2. Z tabulky č.2 je zřejmé, že nově zabíraná zemědělská půda je v I.a II.třídě ochrany ZPF.  
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V  I. tř. ochrany ZPF se jedná o tyto zábory: 
Pro bydlení je vymezeno 0,26 ha, z toho 0,18 ha orná půda a 0,08 ha zahrady.  
Ve  II. tř. ochrany ZPF se jedná o tyto zábory: 
Pro bydlení je vymezeno 1,09 ha, z toho 0,46 ha orná půda, 0,33 ha zahrady a 0,30 ovocné sady.  
 
Zábory v I. a II.třídě ochrany lze zdůvodnit, že se jedná o sídlo, které je obklopeno půdou s vysokou 
bonitou a dále zábory jsou směrovány do ploch, kde má obec vybudovanou dopravní a technickou 
infrastrukturu. Konečný zábor ZPF bude ještě dále podstatně minimalizován na základě stanoveného 
maximálně přípustného zastavění při konkrétním vymezení v dalších stupních podrobnější projektové 
dokumentace staveb. V lokalitě výstavby rodinných domů si zábor ZPF vyžádá pouze stavba vlastního 
rodinného domu včetně garáže a souvisejících dopravních či jinak zpevněných ploch, příp. výsadba 
okrasné zeleně. Větší část uvedeného záboru však zůstane dál vedena jako součást ZPF v kultuře 
zahrada. 
Navrhované řešení v maximální možné míře zohledňuje zásady ochrany ZPF, dané ust. 4, zák. č. 
334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů i zásady ochrany ZPF vyplývající z metodického pokynu 
MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 - tzn., že podle možností jsou využívány nové plochy v současně 
zastavěném území obce nebo na něj bezprostředně navazující, nepředpokládá se vznik zbytkových 
ploch zemědělské půdy, jejíž obhospodařování by bylo ztížené nebo vůbec možné. 
Realizací záměru nebude narušena organizace ZPF ani síť účelových komunikací. 
Posuzovaná koncepce změny č.1 neovlivní významně situaci povrchových nebo podzemních vod. 
Nakládání s vodami (odvodnění, závlaha) bude řešeno v souladu s požadavky platných právních norem. 
 
 
2.7. Hranice zastavěného území 
 
Zastavěné území v rámci změny č.1 bylo aktualizováno.  
V lokalitě Z8 (1/2) „Husínek“ a v lokalitě Z13 (1/3) „V Chaloupkách“, kde došlo v uplynulém období 
k realizaci rodinných domů byl ÚP Cholina uveden do souladu se skutečným využitím území. Zastavěné 
území bylo vyznačeno ve výkresu č.2 – Hlavní výkres v měřítku 1: 5000. 
 
 
2.8. Údaje o dobývacích prostorech a chráněných ložiskových územích 
 
V území dotčeném změnou č.1 nejsou evidována žádná chráněná ložisková území ani dobývací 
prostory. 
 
 
2. 9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních 
předpisů 
 
Řešením nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). 
 
 
2.10  Tabulková část předpokládaných záborů ZPF 
 
Ve Změně č.1 se doplňuje tabulka č.2 platného ÚP.  
 


