


 

OODDŮŮVVOODDNNĚĚNNÍÍ  ––  KKOOCCHHÁÁNNOOVV  
  

ČČÁÁSSTT  ZZPPRRAACCOOVVAANNÁÁ  PPOOŘŘIIZZOOVVAATTEELLEEMM  
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města 

 
 1. Postup při pořízení územního plánu. 
        

Zastupitelstvo obce Kochánov rozhodlo dne 2.6.2008 o pořízení územního plánu obce. Zpracováním 
územního plánu byla pověřena firma Drupos-projekt v.o.s.. 

Odbor rozvoje města Městského úřadu v Havlíčkově Brodě podle § 47 odst. 2 stavebního zákona č. 
183/2006 Sb. zveřejnil a vystavil návrh zadání územního plánu Kochánov k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů 
ode dne vyvěšení oznámení o projednávání zadání na obecním úřadě v Kochánově a na Městském úřadě 
v Havlíčkově Brodě, odboru rozvoje města, pracoviště Havlíčkovo náměstí č.p.56. Veřejné projednání  návrhu 
zadání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu v Havlíčkově 
Brodě od 27.6.2008 do 26.7.2008 a na Obecním úřadu v Kochánově od 25.6.2008 do 27.7.2008. Úplné znění 
návrhu bylo současně, v souladu s ustanovením § 172 odst.2 správního řádu, zveřejněno způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, a to na internetových stránkách – www.kochanov.cz. V uvedené lhůtě mohl každý uplatnit své 
připomínky. Zadání územního plánu Kochánov schválilo zastupitelstvo obce 17.9.2008. 

Návrh územního plánu Kochánov byl projednán s dotčenými orgány, obcí Kochánov a sousedními obcemi  
na společném jednání dne 16.října 2009 v souladu s § 50 odst.2 stavebního zákona. Společné jednání se 
uskutečnilo v kanceláři odboru rozvoje města Havlíčkův Brod. Dotčené orgány uplatnily svoje stanoviska do 30 dnů 
ode dne jednání. Po tuto dobu umožnil pořizovatel nahlížet dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním 
obcím do návrhu územního plánu. 

V rámci projednání návrhu územního plánu Kochánov nedošlo na základě doručených stanovisek 
k žádnému rozporu mezi zájmy jednotlivých stran. Návrh územního plánu obce Kochánov byl předjednán a zcela 
odpovídal předem stanoveným a domluveným plochám s orgánem ochrany ZPF, KÚ Jihlava. 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina souhlasila s návrhem územního plánu obce Kochánov za 
předpokladu splnění podmínek, že v lokalitě Z5 (bydlení smíšené obytné venkovské) nebude povolováno umístění 
staveb pro bydlení, pokud nebude prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem 
a plocha Z6 (drobná výroba a služby) nebude negativně ovlivňovat nadlimitními hladinami hluku chráněné venkovní 
prostory a chráněné venkovní prostory staveb. 

Povodí Vltavy a.s. upozorňuje, že v řešeném území je vyhlášeno záplavové území vodního toku Žabinec a 
upřesňuje podmínky, za kterých lze zahájit bytovou výstavbu a ČOV. 

V rámci projednání návrhu územního plánu nebyly uplatněny žádné záporné připomínky ze strany dalších 
organizací.  

Návrh územního plánu Kochánov lze považovat za dohodnutý se všemi účastníky společného projednávání 
a k veřejnému projednání byl upraven podle stanovisek dotčených orgánů a dalších organizací.  

Návrh územního plánu byl v souladu se stanovisky dotčených orgánů a byl předložen k posouzení 
Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, Jihlava. V posouzení bylo 
konstatováno, že v předloženém návrhu územního plánu Kochánov je zajištěna koordinace využívání území 
s ohledem na širší územní vztahy – návaznost na sousední obce – jedná se především o vazby řešení koridoru 
vedení VVN 400 kV.  

O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu se konalo dne 9.března 2010 veřejné projednání. 
Pořizovatel zajistil vystavení návrhu územního plánu Kochánov od 5.února 2010 do 9.března 2010  na odboru 
rozvoje města Havlíčkův Brod a Obecním úřadě v Kochánově. Námitky proti návrhu územního plánu mohli podat 
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření 
a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Nejpozději při veřejném projednání mohl každý uplatnit své 
připomínky a dotčené osoby, dle  § 52 odstavce 2, námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány mohly uplatnit 
na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. Oznámení bylo vyvěšeno na úředních 
deskách Městského úřadu v Havlíčkově Brodě od 21.1.2010 do  9.3.2010 a Obecního úřadu Kochánov od 20.ledna 
2010 do 8.března 2010. Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu je součástí opatření 
obecné povahy. 

 
 

 
 



 

 
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací   
    dokumentací vydanou krajem. 
          

V souladu s Politikou územního rozvoje 2008 je v řešeném území vymezen koridor technické infrastruktury 
republikového významu E7 (koridor dvojitého vedení  400kV Kočín-Mírovka a zapojení 400kV Řeporyje-Prosenice 
do Mírovky), který okrajově zasahuje do řešeného území. 

Výše uvedený koridor je převzat, jako územní rezerva, do ZÚR kraje Vysočina a jako územní rezerva je 
vymezen v návrhu územního plánu Kochánov.   

V ZÚR kraje Vysočina nejsou vymezeny žádné koridory veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 
opatření územního systému ekologické stability, které by zasahovaly do území řešeného v návrhu ÚP Kochánov. 

Kochánov se nachází mimo rozvojové oblasti a osy stanovené v ZÚR kraje Vysočina i mimo specifické 
oblasti. 

Území obce je zařazeno mezi krajiny zemědělské běžné. Návrh územního plánu Kochánov není v rozporu 
s hlavním využitím krajiny a se stanovenými zásadami pro činnost a rozhodování o změnách v tomto území. 

V návrhu územního plánu Kochánov je zajištěna koordinace využití území s ohledem na širší územní 
vztahy a není zpracován v rozporu se schválenou Politikou územního rozvoje ani se Zásadami územního rozvoje 
kraje Vysočina. 
 
 3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
    ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a na požadavky na  
    ochranu nezastavěného území. 
              

Územní plán je zpracován v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly chráněny hlavní složky 
životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních i urbanistických hodnot řešeného území. 

Územní plán Kochánov chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Je vytvořen předpoklad pro vyvážený vztah podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 

Ochrana urbanistických a  architektonických hodnot území  
 Snaha o vytvoření podmínek pro ochranu původního rázu zástavby a podmínky pro posilování identity obce 
Kochánov. Prioritou je ochrana návesního prostoru a posilování jeho funkce jako kulturně společenského centra 
obce.  

Vhodné by bylo stanovit takové podmínky plošného i prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem 
využití, které zajistí soulad budoucí zástavby s hmotovým členěním a měřítkem okolní zástavby, a které zajistí 
ochranu celkového vzhledu obce, zejména při dálkových pohledech. 

Výstavba staveb, které by mohly narušovat panorama či jiným způsobem zasahovat do stávající 
urbanistické struktury a členění prostoru je nežádoucí a nemělo by být umožněno.    
        Územní plán respektuje, rozvíjí a doplňuje zachovalou urbanistickou strukturu obce a jejích místních částí tak, 
aby nebyl narušen její charakter. 

Ochrana kulturních hodnot území 
 V řešeném území se nachází kulturně hodnotný objekt – kaplička na návsi. Je třeba stanovit podmínky pro 
její ochranu a nejbližšího okolí proti nežádoucím vlivům. 
 Řešení územního plánu respektuje objekty historicky i architektonicky zajímavé, které si zaslouží zvýšenou 
pozornost a mohou být nazývány památkami místního významu. Jedná se především o drobné sakrální stavby 
(křížky, pomníčky, kapličky, sochy svatých apod.).  

Ochrana a rozvoj přírodních hodnot území  
           Do řešeného území nezasahuje žádná z kategorií zvláště chráněných území přírody ani Natura 2000. 
V řešeném území nejsou registrovány významné krajinné prvky ani památné stromy. 

Jsou chráněny všechny významné krajinné prvky dané přímo ze zákona (lesy, rybníky, nivy apod.) a  
významné prvky zeleně situované v rámci současně zastavěného území. 
 
4. Vyhodnocení s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních  
     předpisů. 
         
          Územní plán Kochánov je zpracován dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění a příslušných prováděcích vyhlášek. 
 
 
 
 
 



 

 5. Vyhodnocení s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených  
     orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. 
 

       V rámci projednání návrhu územního plánu Kochánov nedošlo na základě doručených stanovisek 
k žádnému rozporu mezi zájmy jednotlivých stran. Všem připomínkám bylo vyhověno a návrh územního plánu lze 
tedy považovat za dohodnutý se všemi účastníky společného projednávání (viz. vyhodnocení stanovisek DO). 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení stanovisek DO k návrhu územního plánu: 

(Zápis provedený z podaných stanovisek je zkrácen) 
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí : Zohlednění stanoviska : 

Stanovisko k projednání návrhu územního plánu Kochánov dle § 154 a § 
158 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen správního řádu): 
1. Z hlediska zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů : 
Odbor ŽP jako dotčený orgán ochrany přírody podle § 77 odst.2 písm.j) 
zákona požaduje do návrhu ÚP doplnit navržené lokální biocentrum č.5 
dle platného ÚSES (RDDr.Petr Obst, 2002) z důvodu umožnění 
případných revitalizačních opatření v této lokalitě. 
2. Z hlediska zák.č.254/2001Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve 
znění pozdějších předpisů: 
Odbor ŽP jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zákona sděluje, 
že navržená kanalizace a ČOV nejsou v souladu se schváleným Plánem 
rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. 
3. Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu ve znění pozdějších předpisů: 
Dotčeným orgánem k vyjádření z hlediska zákona je Krajský úřad kraje 
Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, Jihlava. 
4. Z hlediska zák č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů: 
Odbor ŽP jako dotčený orgán státní správy lesů podle ust. § 48 nemá 
k návrhu ÚP připomínky. 
5. Z hlediska zák.č. 185/2001 Sb., opadech ve znění pozdějších předpisů :
Odbor ŽP jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství 
podle ust. § 79 zákona sděluje, že obec Kochánov má zajištěný svoz 
komunálního odpadu a nebezpečného odpadu, třídění plastů. 
Kompozitních obalů, skla s papíru. 
Při návrhu nakládání s odpady požadujeme vycházet i ze závazné části 
Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina, který byl schválen 
zastupitelstvem kraje Vysočina dne 27.7.2004 a je v platnosti od  
10.8.2004. 
 
 

 
Ad.1.- navržené lokální 
biocentrum je doplněno do 
návrhu ÚP. 
Ad.2 – Na základě požadavku 
obce byla změněna koncepce 
odkanalizování a ČOV. Obec 
bude žádat Krajský úřad kraje 
Vysočina, odbor lesního a 
vodního hospodářství a 
zemědělství, o změnu v Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací 
kraje Vysočina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní 
pracoviště Havlíčkův Brod : 

Zohlednění stanoviska : 
 



 

       Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě  jako 
orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve 
smyslu ustanovení § 77 zák. č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
v platném znění, vydává v uvedené věci v řízení podle § 82 odst.2 písm. j) 
citovaného zákona toto stanovisko : 
       S návrhem územního plánu  Kochánov souhlasí za předpokladu 
splnění následujících podmínek : 

- Lokalita Z5 (bydlení smíšené obytné venkovské) – v této lokalitě 
nebude povolováno umístění staveb pro bydlení, pokud nebude 
prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu 
zdraví před hlukem 

- Plocha Z6 (drobná výroba a služby) nebude negativně ovlivňovat 
nadlimitními hladinami hluku chráněné venkovní prostory a 
chráněné venkovní prostory staveb 

 

 
Podmínka je obsažena 
v kap.6. Podmínky pro využití 
ploch s rozdílným způsobem 
využití. 

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice: Zohlednění stanoviska : 

        V řešeném území se nachází ochranné pásmo letiště Havlíčkův Brod 
zahrnuté do jevu 102 – letiště včetně ochranného pásma. Za vymezené 
území se v tomto případě považuje zakreslené území. Vydání závazného 
stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části – 
vymezená území – celé správní území. 
VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území. 
Vymezeným územím MO ve smyslu §175 zák.č.183/06 Sb., v němž lze 
vydat územní rozhodnutí  povolit stavbu jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany, je celé území. 
Celé území pro tyto druhy výstavby: 

- výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní 
komplexy, rozsáhlé stavby s kovovou konstrukcí apod.) 

- staveb vyšších než 15 m nad terénem 
- stavby vyzařující elektromagnetickou energii (např. ZS 

radiooperátorů mobilních telefonů, větrných elektráren apod.) 
- stavby dálkových kabelových vedení (el. energie NN, VN, VVN, 

trasy všech druhů telefon. Kabelů) a dalších inženýrských sítí 
- změny využití území 
- nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky , rekonstrukce, 

výstavba, rekonstrukce a rušení objektů na nich včetně silničních 
mostů, čerpací stanice PHM 

- nové dobývací prostory včetně rozšíření původních 
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, 

změna jejich kapacity 
- zřizování vodních děl (přehrady, rybníky) 
- vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace 

vodního toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám 
poměrů vodní hladiny 

- říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, 
manipulačních ploch nebo jejich rušení 

- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a 
rekonstrukce objektů na nich 

- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, 
změně zařazení apod. 

- veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší 
hospodařit MO 

 Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, 
pokud si to vyžádají zájmy AČR. 
 

 
Podmínky výstavby jsou 
respektovány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kladná stanoviska : 
 
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství, Jihlava 
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Jihlava 



 

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy silničního hospodářství, Jihlava 
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Havlíčkův Brod 
Ministerstvo životního prostředí, Mezírka 1, Brno 
Centrum dopravního výzkumu, Praha (z pověření Ministerstva dopravy) 
Krajská veterinární správa, územní pracoviště Havlíčkův Brod 
Obvodní báňský úřad Brno 
Úřad pro civilní letectví, Praha  
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro kraj Vysočina, Jihlava 

V dané lhůtě nevyužil možnost uplatnit své stanovisko : 
 
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, Havlíčkův Brod 
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města, ochrana památek, Havlíčkův Brod 
Ministerstvo zemědělství, zemědělská agentura a pozemkový úřad, Havlíčkův Brod 

Připomínky sousedních obcí :  
 
Sousední obce byly informovány o společném jednání k návrhu územního plánu Kochánov, ve stanovené lhůtě 
neuplatnily obce žádné připomínky. 
 

Vyhodnocení připomínek dalších organizací : 

 (Zápis provedený z podaných připomínek je zkrácen) 
 
Povodí Vltavy s.p., Praha: 
 

Zohlednění připomínky:
 

          Jako správce povodí, který vykonává správu v oblasti povodí Dolní Vltavy, a 
správce významného vodního toku Sázava konstatujeme, že nebyla splněna 
podmínka z vyjádření správce povodí zn.2008/38047/242 ze dne 22.7.2008, 
k územnímu plánu  obce Kochánov máme další následující podmínky: 
1. V kapitole 3.5.3.4. Ochrana před povodněmi je uvedeno, že v řešeném území 
není vyhlášeno záplavové území. Záplavové území významného vodního toku 
Žabinec včetně aktivní zóny bylo stanoveno rozhodnutím KÚ kraje Vysočina čj. 
KUJI 3809/2007 ze dne 25.1.2007. Toto bude doplněno do textové části, hranice 
bude zakreslena do koordinačního výkresu. 
2. Podmínkou pro rozsáhlejší výstavbu (zejména v lokalitě Z3) je zajištění čištění 
odpadních vod. Pro tuto lokalitu doporučujeme zpracovat územní studii, 
ve které bude navržena koncepce technické infrastruktury. Kanalizace v nově 
navržených lokalitách bude provedena jako oddílná, srážkové vody budou 
z důvodů zpomalení odtoku z území před svedením do kanalizace a vodního toku 
vsakovány nebo zadržovány na přilehlých pozemcích. 
3. V případě, že nebude zahájena výstavba obecní kanalizace do doby zahájení 
výstavby objektů pro bydlení, budou jednotlivé nové nemovitosti odkanalizovány 
dočasně do jímek na vyvážení. Po vybudování ČOV budou všechny objekty 
napojeny na veřejnou kanalizaci s následným odstavením jímek z provozu. 
4. Technologie navržené ČOV bude navržena s ohledem na dosažení imisních 
standardů pro lososové vody. Technologie ČOV bude upřesněna v rámci 
územního a stavebního řízení. 

 
Do textové a výkresové 
části odůvodnění je 
doplněno záplavové 
území. Další podmínky 
jsou zapracovány do 
textové části 
odůvodnění ÚP. 

Kladná stanoviska : 
 
MERO ČR, a.s., Praha 
RWE Transgas NET, s.r.o., Praha 10 - Strašnice  
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha  
Česká geologická služba – Geofond, Kostelní 26, 170 06 Praha 7 
Správa železniční dopravní cesty, odbor provozuschopnosti a rozvoje ŽDC, Praha 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, TÚ Šumavská 33, 659 77 Brno 



 

V dané lhůtě nevyužil možnost uplatnit připomínky : 
 
ČEPS a.s., Praha 10 
Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod   
Východočeská plynárenská Hradec Králové, a.s., Pardubice 
ČEZ distribuce,a.s., Hradec Králové, a.s., Hradec Králové 
NETPROSYS, s.r.o., Praha 4 
Dial Telecom Praha 8, Karlín 
Český telekomunikační úřad, odbor pro východočeskou oblast, Hradec Králové   
České radiokomunikace, a.s., Praha 6 
Telefonica O2 Czech Republic,a.s Brno – Královo Pole 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Havlíčkův Brod 
Čepro a.s., Praha 7 
 
6.  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

               
           Orgán ochrany přírody v zadání vyloučil vliv územního plánu Kochánov na evropsky významné lokality či 
ptačí oblasti a zároveň nepožadoval posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí. Z těchto 
důvodů nebylo provedeno vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
 
7.  Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením,  
     jak bylo zohledněno. 
 
          Dotčený  orgán neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu Kochánov  na životní prostředí. 
 
8. Vyhodnocení účelného využití  zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení   
    zastavitelných  ploch. 
 
           Řešené území tvoří jedno katastrální území – Kochánov. 
           Obec se nachází v blízkosti Havlíčkova Brodu, v dosahu silnice I.třídy, s kterou jí spojují silnice III.tř. a má tak 
dobré dopravní spojení a předpoklad pro rozvoj bydlení, který odpovídá i záměru obce. 

Územní plán vychází z možností řešeného území daných strukturou zastavěného území, terénními 
podmínkami a výhledovými předpoklady obce. Rozsah rozvojových lokalit odpovídá rozvoji obce, kdy počet 
obyvatel v obci vzrůstá. 
           V zastavěném území obce Kochánov nejsou navrženy nové plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, 
komunikace a zemědělskou a lesnickou prvovýrobu.  
 Hlavní rozvojové směry jsou vymezeny v návaznosti na východní část zastavěného území, jižně od místní 
komunikace směrem na Okrouhličku. Tyto plochy vyplňují proluku v zastavěném území a navazují na zastavěné 
území obce.  
            Na severním okraji obce, podél silnice III.tř. na Lípu je umístěna lokalita pro bydlení, zemědělskou a 
lesnickou prvovýrobu a plochy pro výrobu a skladování. V západní části obce je navržena pouze jedna malá lokalita 
pro venkovské bydlení. Podél místní komunikace, ve východní části obce, jsou oboustranně umístěny tři plochy pro 
bydlení v rodinných domech a plocha pro dopravní infrastrukturu. Tyto plochy vyplňují proluku ve stávající zástavbě. 
Tvar této lokality byl upraven na základě mapy pozemkového katastru. V jižní části se nachází plocha technické 
infrastruktury. Dále jsou v jižní části čtyři plochy, u kterých je navržena změna uspořádání krajiny.   
        Nové zastavitelné plochy pro bydlení navazují na zastavěné území obce, rozvojové lokality doplňují stávající 
plošné rozložení vesnice a v krajině nevznikají nová sídla.  
 
         
9. Vyhodnocení připomínek. 
 
 K návrhu územního plánu Kochánov nebyly uplatněny žádné připomínky.  
 
    
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění. 
 
 K návrhu územního plánu Kochánov nebyly uplatněny žádné námitky. 


