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A.

ení územního plánu

A.1. Vymezení zastav ného území
Zastav né území je aktualizováno ke dni 11. 4. 2016.
Zastav ná území jsou vyzna ena v grafické p íloze:
A.1. - Výkres základního len ní území
A.2. - Hlavní výkres
A.3. - Koncepce dopravní infrastruktury
A.4. - Koncepce technické infrastruktury

A.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
A.2.1. Rozvoj území obce
A.2.1.1 Struktura osídlení území
Jako prostorov odd lená sídla se budou rozvíjet Nová Ves, Louka a lokalita Starý Dv r. Sídla budou rozvíjena
jako souvisle urbanizovaná území. Stávající rozptýlené objekty (mimo zastavitelné plochy) nebudou významn
roz ovány s výjimkou dopl kového vybavení. Ve volné krajin nebudou vytvá ena nová sídla ani sídelní lokality.
Obec Nová Ves je a z stane centrem p evá
bydlení v symbióze s ostatními funkcemi
rekrea ní,
vybavenost, výroba, slu by a sport. Sídlo Louka je a dále bude centrem bydlení a rekreace, a k tomu odpovídajícími
slu bami a také centrem výroby. D raz je kladen zejména na zdravý a spokojený ivot obyvatel a vytvo ení podmínek
pro zlep ení ivota v sídlech. K dosa ení prosperity je pot eba zajistit nezbytné investice do dopravy, in enýrských sítí
a na ochranu v ech slo ek ivotního prost edí. Návrhem jsou vytvo eny podmínky pro postupné zlep ení parametr
ivotního prost edí.
Návrh ÚP
í funk ní vyu ití celého správního území a stanovuje zásady jeho organizace. Dále
í
zabezpe ení trvalého souladu kulturních, p írodních a civiliza ních hodnot v území. P itom v ak jsou respektovány
celospole enské po adavky, stávající struktura osídlení, rozmíst ní základních fond a funk ní vyu ití území. D raz je
kladen také na pé i o ivotní prost edí a ochranu p dy, vody a ovzdu í.
Urbanistická koncepce vychází ze sou asného historicky vzniklého stavu. Nová zástavba bude korespondovat se
stávající zástavbou jak v hmotovém, tak i v architektonickém ztvárn ní.

A.2.2. Ochrana a rozvoj hodnot
Návrh ÚP respektuje stávající historicky cenné a památkov chrán né objekty v eném území. Území pro
výstavbu jsou navrhována s ohledem na charakter sídel. Návrh respektuje stávající objekty tvo ící typickou zástavbu
(náves v Nové Vsi s dominantou kostela a n které okolní star í objekty), které vytvá í v území prostorové hodnoty a
jsou cenným urbanistickým prvkem. Budoucí výstavba v území bude navrhována s ohledem na tyto hodnoty.
Návrh ÚP respektuje p írodní podmínky správního území obce Nová Ves.
Návrh ÚP respektuje zvlá chrán ná území a jejich ochranná pásma, stávající vodní plochy a vzrostlou zele ,
které vytvá í významné hodnoty z hlediska ivotního prost edí.
Nov navr eným
ením územního plánu nedojde k ohro ení p írodních, civiliza ních ani kulturních hodnot
území.
Návrhy nových objekt budou z hlediska vazby na stávající dominanty posuzovány tak, aby nenaru ovaly jejich
celkov dominantní p sobení.
V návrhu p estaveb a p ístaveb jednotlivých dom bude respektován urbanistický a hmotový charakter okolní
zástavby.

A.2.2.1 Ochrana kulturních památek
i zastavování proluk a volných ploch budou striktn respektovány vyjmenované památkové objekty zapsané
ve státním seznamu nemovitých památek.
V rámci návrhu ÚP není navr ena ádná nová stavba k památkové ochran .
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A.3. Urbanistická koncepce, v etn
estavby a systému sídelní zelen

vymezení zastavitelných ploch, ploch

A.3.1. Návrh urbanistické koncepce
Urbanistická koncepce rozvoje
ených sídel sleduje historicky zalo ené trendy, reaguje na nové podmínky
spole enského, hospodá ského a územního vývoje a v neposlední ad ve funk ním uspo ádání klade d raz na
vytvá ení podmínek pro rozvoj hlavních funkcí v území.
Návrh urbanistické koncepce zachovává relativní ucelenost sídel. Urbanistické
ení preferuje kvalitativní
zlep ení ivota obyvatel a zlep ování slu eb za p edpokladu dal ího nár stu jejich po tu.
Návrh po ítá s prioritním rozvojem v ji zastav ných územích. Z hlediska obecn í urbanistické koncepce je
návrh koncipován v rámci p irozených hranic sídel.
Hlavním urbanistickým cílem bylo vymezit zastavitelné území sídel, zkoordinovat investi ní zájmy,
it
dopravní závady v území, zajistit ochranu p írodních a kulturních hodnot a najít nové vyu ití pro nevyu ité území.

A.3.1.1 Nová Ves
Západní ást obce je
ena jako klidová p evá
s bydlením a v ina ostatních ru iv ích funkcí je
soust ed na ve východní oblasti nap . zem lský areál, rekreace - zahrádkové osady a sportovní areál.
Zástavba v obci má p evá
venkovský charakter, na který navazují nov navr ené plochy pro bydlení stejného
charakteru. M stský charakter zástavby v blízkosti centra z stává zachován (sídli s bytovými domy). Nov navr ené
plochy navazují na stávající stav jak plo , tak dopravními vazbami.
Dne ní náves s kostelem ve st ední ásti obce je v návrhu ÚP zachována jako klidové centrum, které je
propojeno zelení s vodní plochou v severní ásti obce.
Pro obyvatele je v okrajové ásti obce u zem lského areálu roz ena zahrádká ská kolonie.
evá ná ást stávajících ploch ob anské vybavenosti je za len na do ploch smí ených obytných - venkovských.
Tyto plochy jsou hlavn soust ed ny v centru obce okolo návsi.
Plochy stávajícího zem lského areálu z stávají zachovány a je navr eno propojení jeho ástí. Pro zem lský
areál bylo navr eno umo ní roz ení jeho vyu ití (plocha výroby a skladování - zem lská výroba umo uje jak
stávající funkci zem lství, tak drobnou výrobu atd.), z d vodu mo nosti pru
ího vyu ití areálu. Zem lský
areál je od ploch bydlení vhodn odd len ochrannou zelení a zahrádká skou kolonií.
Plocha pro sport je ena v jihovýchodní ásti obce.
Lokalita Starý Dv r
Návrh po ítá s dopln ním lokality mezi stávající zástavbou a vodní plochou, která je do území navr eným
rozvojem za len na. Nové plochy jsou
eny tak, aby bylo území mo no vyu ít jak pro bydlení, tak pro rekreaci
(plochy smí ené obytné rekrea ní). St ední ást je vy len na pro nové centrum této lokality (ve ejné prostranství).
Plochy stávajícího zem lského areálu z stávají zachovány. Pro zem lský areál bylo navr eno umo ní
roz ení jeho vyu ití, z d vodu mo nosti pru
ího vyu ití areálu.

A.3.1.2 Louka
Nová zástavba je navr ena v rámci obnovy a roz ení p vodní urbanistické struktury obce.
Návrh po ítá s rozvojem zejména v zastav ném území. Centrum sídla okolo ve ejného prostranství návsi je
ur eno p evá
pro plochy smí ené obytné - venkovské. Dal í smí ená obytná - venkovská plocha je navr ena
v blízkosti zem lského areálu.
Plochy stávajícího zem lského areálu z stávají zachovány. Pro zem lský areál bylo také navr eno
umo ní roz ení jeho vyu ití.
Návrh uva uje s vyu itím nejv í ásti sídla jak pro bydlení, tak pro rekreaci (plochy smí ené obytné
rekrea ní).
stská zástavba (bytový d m) není roz ována. Západn od sídla jsou stávající venkovské objekty propojeny
novou plochou pro bydlení stejného charakteru. Na východním okraji sídla jsou umíst ny dv nové plochy ur ené pro
ko enovou istírnu odpadních vod.

A.3.2. Zásady vytvá ení území z hlediska urbánního typu
Územní plán lení
a)

ené území na:

zastav ná území

b) zastavitelné plochy
c)

nezastav ná území
5
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A.3.2.1 Zastav ná území
Zastav ným územím se rozumí jedno nebo více odd lených zastav ných území (vyzna ených v grafické p íloze
A.1.-Výkres základního len ní území, A.2.-Hlavní výkres, A.3.-Koncepce dopravní infrastruktury a A.4.-Koncepce
technické infrastruktury).
Zastav né území je území, ve kterém se struktura zastav ní a funk ní vyu ití m ní pouze áste
nebo se
nem ní.

A.3.2.2 Zastavitelné plochy
Zastavitelnými plochami se rozumí plochy nezastav né, av ak k zastav ní ur ené touto územn plánovací
dokumentací, které jsou vymezeny hranicí zastavitelné plochy (vyzna ené v grafické p íloze A.1.-Výkres základního
len ní území, A.2.-Hlavní výkres, A.3.-Koncepce dopravní infrastruktury a A.4.-Koncepce technické infrastruktury).
Jsou to vhodné plochy k zastav ní ur ené pro rozvoj urbanizovaného území.
Zastavitelné plochy jsou územním plánem vymezené plochy, ve kterých dojde k podstatné zm
vyu ití pozemk a ke zm
charakteru území.

ve funk ním

A.3.2.3 Nezastav ná území
Nezastav ným územím jsou zejména pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, zem lský p dní fond, ochranná
pásma a chrán ná území vymezená správními rozhodnutími v souladu s obecn závaznými právními p edpisy,
nezastavitelné ásti pozemk , pop ípad parcel a ostatní ásti správního území obce, o nich to výslovn stanoví
platná územn plánovací dokumentace.

A.3.3.

ehled zastavitelných ploch

Zastavitelné plochy vymezuje územní plán v grafické p íloze A.1. - Výkres základního len ní území.
Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy:
Z1
Plochy technické infrastruktury - in enýrské sít (TI)
- sever sídla Nová Ves
Z2
Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV),
plochy bydlení - se specifickým vyu itím (BX)
a plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)
- západ sídla Nová Ves
Z3
Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV)
- jihozápad sídla Nová Ves
Z4
Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV),
plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ),
plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)
a plochy vodní a vodohospodá ské (W)
- severovýchod sídla Nová Ves
Z5
Plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) - jihovýchod sídla Nová Ves
Z6
Plochy smí ené obytné - rekrea ní (SR),
plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS),
plochy ve ejných prostranství (PV),
plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele (ZV)
a plochy vodní a vodohospodá ské (W)
- lokalita Starý Dv r
Z7
Plochy technické infrastruktury - in enýrské sít (TI)
- západní okraj sídla Louka
Z8
Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV)
a plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)
- západní okraj sídla Louka
Z9
Plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
a plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)
- západ sídla Louka
Z10 Plochy smí ené obytné - rekrea ní (SR)
- západ sídla Louka
Z11 Plochy smí ené obytné - rekrea ní (SR)
- severozápad sídla Louka
Z12 Plochy smí ené obytné - rekrea ní (SR)
a plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)
- jih sídla Louka
Z13 Plochy smí ené obytné - rekrea ní (SR)
- sever sídla Louka
Z14 Plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
- severovýchod sídla Louka
Z15 Plochy technické infrastruktury - se specifickým vyu itím (TX)
- východ sídla Louka
Z16 Plochy technické infrastruktury - se specifickým vyu itím (TX)
- východ sídla Louka
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A.3.4. Návrh jednotlivých funk ních slo ek sídla
Ve v ech funk ních územích budou respektovány po adavky na stavby z hlediska jejich u ívání osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace, v etn
ení p ístupu do t chto staveb, po adavk na komunikace,
konstrukce a za ízení.

A.3.4.1 Ob anská vybavenost
A.3.4.1.1

kolství

Návrh neuva uje s vybudováním nové plochy pro kolství.

A.3.4.1.2 Zdravotnictví a sociální pé e
Ordinace nebo malá soukromá zdravotnická za ízení mohou být mimo plochy ob anského vybavení sou ástí
ploch bydlení a ploch smí ených obytných.

A.3.4.1.3 Obchod-slu by
Na úseku obchodu budou nová za ízení realizována dle zájmu investor . Drobná za ízení maloobchodu a
slu eb jsou uva ována v rámci p estaveb dom . Nové objekty obchodu a slu eb mohou být umíst ny v n kolika k tomu
ur ených plochách. Ve smí ených zónách se po ítá s výstavbou drobné vybavenosti a slu eb p edev ím v centrech
sídel.

A.3.4.1.4 Sport
V rámci návrhu územního plánu je v Nové Vsi ena plocha se zam ením na sport.
Dal í sportovní za ízení jsou p ípustná v n kterých plochách s rozdílným zp sobem vyu ití (nap . plochách pro
bydlení).
V rámci zintenzívn ní sportovní nabídky je navr ena cyklistická trasa a turistická trasa.

A.3.4.2 Rekreace
V rámci návrhu územního plánu je navr eno n kolik ploch se zam ením na rekreaci.
Je umo na rekreace v rámci roz ené zahrádká ské kolonie v Nové Vsi. V
eném území jsou navr eny
plochy, které umo ují nap íklad individuální rodinnou rekreaci (plochy smí ené obytné rekrea ní).

A.3.4.3 Výroba a sklady
Návrh po ítá se zachováním stávajících zem lských areál , v echny jsou v ak za azeny do funk ního vyu ití,
které umo uje roz ení stávajícího zp sobu u ívání tak, aby v budoucnosti bylo mo no intenzivn ji vyu ít jejich
prostorového potenciálu. V Nové Vsi je navr eno scelení stávajícího zem lského areálu.
V ji ní ásti
eného území je stabilizovaná plocha výroby a skladování - se specifickým vyu itím, která je
ur ena pro vodní elektrárnu.
Objekty drobné výroby je v územním plánu mo no it v rámci k tomu ur ených ploch s rozdílným zp sobem
vyu ití (nap . plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské, plochy smí ené obytné - venkovské). Proto e jsou
tyto objekty navr eny v plochách ur ených p evá
pro bydlení, v dy se bude jednat pouze o taková za ízení, která
jsou slu itelná s ideou sídel jako centry bydlení a rekreace a zárove o provozy, jen nemají negativní vliv na ivotní
prost edí.
Ve v ech lokalitách se po ítá s podstatnou rolí zelen , která bude vymezovat jednotlivé areály, bude formována
jako doprovodná alejová zele p i komunikacích a bude zárove vytvá et klidová odpo ivná zákoutí v rámci
jednotlivých areál .

A.3.4.4 Obyvatelstvo a bytový fond
Návrh ploch pro bydlení bude slou it jako vyty ení mo ností sídel v oblasti usm ování investic a pro volbu
postupu v konkrétních p ípadech zájmu investor a vývoje sídel obecn . Z hlediska formy se po ítá hlavn s výstavbou
rodinných dom , rekrea ních dom a chalup.
V oblasti zam stnanosti vytvá í územní plán podmínky pro nár st po tu pracovních p íle itostí, p edev ím
návrhem nových aktivit ve sfé e slu eb. Dal í pracovní p íle itosti mohou vzniknout na plochách ur ených pro výrobu.

A.3.4.5 Zele
§
§
§

Návrh ení zelen v rámci územního plánu Nová Ves vychází z následujících zásad:
Zele ve v ech formách je jednou z nejd le it ích funk ních ploch, vymezených územním plánem
Stávající plochy zelen z stávají v maximální mo né mí e zachovány
Stávající plochy zelen jsou kvantitativn posíleny (dopln ny o nov navr enou zele ), i kvalitativn
zhodnoceny (plo
nebo funk )
7
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Alejová zele
V eném území je nutné sázet alejovou zele , která zaji uje p edev ím ochrannou funkci (hluková bariera),
esteticko izola ní funkci (podél stávajících i navrhovaných výrobních provoz ) a p edev ím bioklimatickou funkci
obytného prost edí.
Alejovou zele je nutno zachovat a umis ovat p edev ím na p íjezdových komunikacích, ale i podél
komunikací v obytném území.
Plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele
Tato zele je v návrhu respektována a ponechána p edev ím pro její sídlotvornou a krajiná skou funkci. Tvo í
edev ím rozsáhlé plochy návsí, plochy kolem vodních ploch a ostatní zelené plochy.
i úprav a zakládání nových ploch ve ejných prostranství - ve ejné zelen v centrech se navrhuje:
Vytvá et ucelené trávníkové plochy, net
né ne ádoucími prvky. Výsadby d evin a okrasných k ovin
provád t do kompaktních, zapojených porost (úsp ný vývoj rostlin, racionální údr ba, výrazn í hmotové
uplatn ní v kompozici), k vy í estetické kvalit prost edí na vhodných místech pou ít solitéry
Vyu ít a zd raznit vodní prvek
Vytvo it podmínky pro ochranu chrán ných rostlinných a ivo ných spole enstev v existujících plochách

§
§
§

A.4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování
Územní plán vymezuje plochy ve ejné infrastruktury. Tyto plochy je mo no v územním ízení, na základ
podrobn í dokumentace, up esnit dle místních podmínek a dle normových hodnot.
Koncepce ve ejné infrastruktury je ena ve výkresové ásti (A.3., A.4., A.5.) územního plánu Nová Ves.
V grafické ásti územního plánu je u vyzna ených in enýrských a dopravních sítí vymezena osa, od které je
mo no it p esnou trasu:
§
u dopravních sítí - v rozmezí vyzna ené plochy dopravní infrastruktury
§
u in enýrských sítí vedených ve stávajících nebo navr ených plochách dopravy - v rozmezí plochy dopravní
infrastruktury
§
u ostatních in enýrských sítí -v rozmezí - u vedení VN, VVN, plynovodu VTL a STL -10m na ob strany
od vyzna ené osy
- u tras ostatních sítí - 5m od vyzna ené osy
V grafické ásti územního plánu jsou vyzna eny koridory in enýrských sítí, ve kterých je mo no

it p esnou

trasu.

A.4.1. Koncepce dopravy
A.4.1.1 Automobilová doprava
ir í vztahy
Vedení silnic II. a III.t ídy z stává v

eném území nezm

no.

Zásady dopravního
ení
echny komunikace musí být navrhovány podle moderních zásad: musí p enést po adované objemy
automobilové dopravy, ale sou asn musí p sobit esteticky a zaru it p im ené ádoucí zklidn ní automobilového
provozu v prost edí sídel.
Ve v ech funk ních územích budou respektovány po adavky na stavby z hlediska jejich u ívání osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace, v etn
ení p ístupu do t chto staveb, po adavk na komunikace,
konstrukce a za ízení.
Komunika ní sí v sídlech
Koncep ní p ístup uplatn ný p i
ení dopravní ásti územního plánu v zásad ponechává stávající
komunika ní skelet. Nové komunikace jsou navr eny pro n která nová zastavitelná území. Ve v ech zastav ných
územích a zastavitelných plochách mohou být
eny komunikace (v podrobn ích navazujících projektových
dokumentacích). Jejich hlavním ú elem je zaji ní obsluhy území, kterým procházejí. Ve výkresové ásti jsou
vyzna eny významné stávající i navr ené komunikace.
8
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Jednotlivé závady jsou
eny následujícím zp sobem:
Nová Ves
nespln né po adavky SN
jakékoliv stavební úpravy stávajících k ovatek, sjezd
spl ovat po adavky platných p edpis
ka komunikací je nutno it úpravy kových pom
komunikací
technický stav komunikací je nutno it opravy technického stavu
ovatky je umo na úprava
mo nost dobudování chyb jících záliv pro zastávku autobusu (nap . Starý Dv r)
mo nost vybudování chodník pro p í
Louka
nespln né po adavky SN jakékoliv stavební úpravy stávajících k
po adavky platných p edpis
ka komunikací je nutno it úpravy kových pom
komunikací
technický stav komunikací je nutno it opravy technického stavu
ovatka na návsi je umo na úprava
mo nost vybudování chodník pro p í

a komunikací musí

ovatek a komunikací musí spl ovat

A.4.1.2 Nemotoristická doprava
í doprava
V jednotlivých sídlech je t eba vycházet p edev ím z kultivace návsí a komunikací vedoucích centrem, kde je
nutné provést bezpe né odd lení p í dopravy (chodníky) u frekventovaných komunikací.
Systém p ích turistických tras bude dopln n o propojení od stávající trasy mezi Novou Vsí a Loukou p es obec
Nová Ves dále severním sm rem na Krásno.
Cyklistická doprava
Návrh základní sít cyklistických tras je
en s p ímou vazbou na okolní p írodní prost edí a zejména pak
s ohledem na spojení ených sídel a atraktivních míst v území.
Nová cyklistická stezka je navr ena od ji ního okraje eného území p es sídla Louka, Nová Ves a navazuje na
stávající cyklistickou trasu vedoucí západn od Nové Vsi.

A.4.1.3 Doprava v klidu
Odstavování vozidel musí být zaji no prioritn v rámci vlastního pozemku stavby. Obecn platí, e ka dý
investor je povinen zajistit parkování a odstavování vozidel vázaných na jím provozovanou funkci vlastními
prost edky. Investor je povinen p i p íprav staveb respektovat platnou legislativu, která upravuje obecné technické
po adavky na výstavbu, v etn pasá í souvisejících s ením dopravy v klidu.

A.4.1.4 Hromadná doprava
Autobusová doprava
Umíst ní odjezdových stání z stává stávající. Autobusová doprava bude vyu ívána i nadále p edev ím k
dopravnímu napojení sídel na p ilehlé obce. P i rekonstrukci komunikací bude vybudování autobusových zastávek
sou ástí úprav.
elezni ní doprava
Návrh nep edpokládá roz ení stávajících za ízení elezni ní dopravy s výjimkou p ípadné úpravy
zabezpe ovacích za ízení, která bude probíhat na stávajících pozemcích eleznice.

A.4.2. Koncepce odkanalizování
Návrh odkanalizování v rámci ÚP stanovuje pouze hlavní koncep ní zásady.

A.4.2.1 Nová Ves
V sídle Nová Ves se p edpokládá dobudovat kanalizaci v rámci navrhované zástavby. Kanalizace bude
trasována p evá
v místních komunikacích. P edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod. Takto svedené
odpadní vody budou odvedeny do stávajících páte ních sítí a centráln
ny ve stávající istírn odpadních vod. Dle
pot eby bude místo stávající istírny odpadních vod vybudována nová istírna odpadních vod.
9
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A.4.2.2 Louka
V sídle Louka se p edpokládá vybudovat kanalizaci v rámci stávající i navrhované zástavby. Kanalizace bude
trasována p evá
v místních komunikacích. P edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod. Takto odvedené
odpadní vody budou svedeny do nov navr ené ko enové istírny odpadních vod. Po uvedení kanalizace do provozu
bude nutné zajistit odstavení stávajících jímek a septik .

A.4.3. Koncepce zásobování vodou
A.4.3.1 Vodní toky a plochy
Je navr eno vybudování dvou nových vodních ploch ko enová OV u sídla Louka.
Dále je mo no
it stavby a za ízení pro retenci vody v krajin a stavby a za ízení pro podporu ekologické
stability krajiny (nap . mok ad, polder, t apod.) v plochách ve ejných prostranství - ve ejná zele a na plochách
zem lských - travní.

A.4.3.2 Zásobování vodou
Nová Ves
Územní plán í zaji ní pitné vody návrhem koridoru vodovodního p ivad e, který napojí sídlo Nová Ves na
vodovodní ad ve sm ru od Be ova nad Teplou.
Pro sídlo Nová Ves je navr eno roz ení systému zásobování pitnou vodou p i vyu ití rozvodu stávajícího.
Nový vodovod bude napojen na stávající, který v sou asné dob zásobuje vodou tém celé sídlo. Vodovodní ady jsou
situovány p evá
do komunikací. P i roz ení sít je nutné posoudit stávající hlavní ady vedoucí k t mto lokalitám
a pop ípad je vym nit za v í profily. V sídle bude roz ován nový vodovodní ad p edev ím v rámci navrhované
výstavby, který bude slou it i k po árním ú el m.
Louka
Územní plán
í zaji ní pitné vody návrhem vodovodního p ivad e, který napojí sídlo Louka na vodovod
v Nové Vsi.
V sídle Louka bude vybudován nový vodovodní ad, který bude slou it i k po árním ú el m. ad je situován
evá
do komunikací.

A.4.4. Koncepce zásobování teplem
Ochranná pásma stávajících i plánovaných energetických za ízení budou respektována.
Jedním ze stanovisek územního plánu je cílev domý systém ochrany a tvorby ivotního prost edí a zlep ování
istoty ovzdu í. Významnou úlohu sehrává skladba palivové základny je je ur ena pro vytáp ní, p ípravu teplé
itkové vody a technologii, jak ve stávající zástavb , tak i nov budované nebo navrhované. Pot eba jednotlivých
energií neustále stoupá se zvy ující se ivotní úrovní obyvatelstva, poskytovaných slu eb a rozvojem území.
Je nutné zvá it a posoudit mo nosti a význam uplatn ní jednotlivých druh paliv a energií.
S ohledem na zlep ení ivotního prost edí (ovzdu í) doporu ujeme postupn nahradit nevyhovující pevná
paliva.
Pro zásobování eného území:
- vyu it u lechtilých paliv a energie, nap .: LTO, propan, propan-butan, el. energie
- nahradit nevyhovující kotle nap .: kotlem na d evoplyn, na zplynování uhlí, s posuvným ro tem
- provést plynofikaci sídel
- realizace opat ení vedoucí ke sní ení spot eby tepla zregulováním stávajících vytáp cích systém a v dal í
etap efektivní zateplování objekt .

A.4.5. Koncepce zásobování plynem
Ochranná pásma stávajících i plánovaných energetických za ízení budou respektována.

A.4.5.1 Nová Ves
Územní plán
í zásobování sídla Louka plynem. Je
eno napojení sídla Louka na stávající VTL plynovod
procházející v blízkosti západního okraje sídla.
Je navr ena nová VTL / STL regula ní stanice, ze které bude vedena navr ená STL plynovodní sí , která bude
plo
rozvedena v sídle.
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Obec Nová Ves
í prostor pro výstavbu dal ích obytných, výrobních a obchodních objekt . Zaji
vytáp ní na bázi zemního plynu p isp je k udr ení kvalitních podmínek ivotního prost edí.

ní jejich

A.4.5.2 Louka
Územní plán
í zásobování sídla Louka plynem. Je
eno napojení sídla Louka na stávající VTL plynovod
procházející v blízkosti západního okraje sídla.
Je navr ena nová VTL / STL regula ní stanice, ze které bude vedena navr ená STL plynovodní sí , která bude
plo
rozvedena v sídle.
V tomto sídle jsou
eny nové plochy pro výstavbu, zaji ní jejich vytáp ní na bázi zemního plynu p isp je
k udr ení kvalitních podmínek ivotního prost edí.

A.4.6. Koncepce zásobování elektrickou energií
Ochranná pásma stávajících i plánovaných energetických za ízení budou respektována.
Návrh územního plánu
í nový koridor pro vedení ZVN 400 kV (propojení TR Vítkov-TR P
prochází p es západní ást eného území.

tice), který

A.4.6.1 Rozvoj sítí VN
Cílem je plné pokrytí energetických po adavk , souvisejících s územním plánem a jeho rozvojem v sídlech.
Hlavním cílem je p edev ím zlep it kvalitu dodávky elektrické energie jak pro podnikatelskou sféru (výroba, drobné
podnikání, slu by, ob anská vybavenost atd.), tak pro obyvatelstvo. V souvislosti s probíhajícím technickým rozvojem,
zavád ním nových technologií zejména p i vyu ití výpo etní techniky, prvk automatizace a regulace, je tento
po adavek prvo adý.
Nová Ves
Pro novou zástavbu, navr enou v ÚP, bude posílena distribu ní soustavu o dal í trafostanici v západní ásti
obce. Nová trafostanice bude napájena ze stávajícího vedení VN ve východní ásti novým kabelovým vedením VN.
Stávající trafostanice budou dle pot eby posíleny.
Louka
Návrh územního plánu í nové vedení VN od sídla Nová Ves k sídlu Louka. Pro novou zástavbu, navr enou v
ÚP, bude posílena distribu ní soustavu o dal í trafostanici v západní ásti sídla. Stávající trafostanice budou dle
pot eby posíleny.

A.4.7. Spojová za ízení
A.4.7.1 Sít spole nosti Telefónica O2 Czech Republic
V souvislosti s p edpokládaným rozvojem sídel dle územního plánu budou provedeny nové rozvody telefonních
sítí.

A.4.8. Ob anské vybavení
Návrh územního plánu
í v obci Nová Ves plochu se zam ením na sport (plocha ob anského vybavení lovýchovná a sportovní za ízení).

A.4.9. Ve ejná prostranství
Nejvýznamn í ve ejná prostranství jsou
ena z d vodu zkvalitn ní prostoru návsí v sídlech Nová Ves a
Louka (plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele ).
Nové plochy ve ejných prostranství jsou navr eny v lokalit Starý Dv r v blízkosti vodní plochy, kde bude
vhodné a p irozené centrum, zde bude vytvo en prostor návsi.

A.4.10.

Nakládání s odpady

Koncepce nakládání s odpady nebude m na - sb r tuhého komunálního odpadu bude nadále shroma ován
v kontejnerech a nádobách na odpadky. Sb rnými vozy bude komunální odpad odvá en na ízenou skládku TKO
mimo správní území obce Nová Ves.
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V eném území nebudou umíst ny ádné nové skládky pro ukládání tuhého komunálního odpadu (TKO), ani
skládky nebezpe ných odpad .

A.5. Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek
pro zm ny v jejich vyu ití, územní systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed povodn mi, rekreaci, dobývání
lo isek nerostných surovin a podobn
A.5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
Koncepce uspo ádání krajiny zachovává základní krajinný ráz eného území.
Koncepce uspo ádání krajiny je zalo ena na vymezení ploch, které zaji ují pln ní funkce krajiny jako
írodního prost edí a jako prost edí pro zem lskou výrobu.
Návrh í v krajin zejména:
- zvý ení ekologické stability krajiny vymezením a zalo ením prvk ÚSES
V
krajiny:
-

nezastav ném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití, které

í uspo ádání

plochy vodní a vodohospodá ské (W)
plochy lesní - hospodá ské (NL1)
plochy lesní - ochranné (NL2)
plochy p írodní (NP)
plochy zem lské - travní (NZ1)

ÚP navrhuje v nezastav ném území rozvojové plochy zm n v krajin , které m ní strukturu krajiny. Plochy
zm n v krajin vymezuje územní plán v grafické p íloze A.1. - Výkres základního len ní území.
Územní plán vymezuje tyto plochy zm n v krajin :
K1
Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) jihozápadn od sídla Nová Ves
K2
Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) jihozápadn od sídla Nová Ves
K3
Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) jihozápadn od sídla Nová Ves
K4
Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) jihozápadn od sídla Nová Ves
K5
Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) západn od sídla Nová Ves
K6
Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) severozápadn od sídla Nová Ves
K7
Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) severovýchodn od sídla Nová Ves
K8
Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) mezi sídlem Nová Ves a Starým Dvorem
K9
Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) a plochy lesní - ochranné (NL2) severozápadn od sídla Louka
K10 Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) severozápadn od sídla Louka
K11 Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) severozápadn od sídla Louka
K12 Zalo ení ÚSES - plochy p írodní (NP) severn od sídla Louka
Dále jsou v zastav ných územích a zastavitelných plochách vymezeny plochy, kde je po ítáno s významným
podílem zelen , jedná se o plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele (ZV), plochy rekreace - zahrádkové osady
(RZ) a plochy ob anského vybavení - h bitovy (OH), které slou í ke stabilizaci p írodních ploch v obytném prost edí.

A.5.2. Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability vymezuje územní plán v grafické p íloze A.2..
Vypracoval: RNDr. JAN K IVANEC, EKOSLU BY Ÿ Ji ní 3 Ÿ 360 01 Karlovy Vary Ÿ
tel. 353 563 963 Ÿ mobil 603 293 697 Ÿ e-mail j.krivanec@centrum.cz

A.5.2.1 Nadregionální a regionální ÚSES
Do eného území zasahují následující nadregionální a regionální prvky ÚSES:
· Nadregionální biokoridor K 46, osa mezofilní bu inná a ochranná zóna
· Nadregionální biocentrum . 2008 Mnichovské hadce
12

13

Územní plán Nová Ves
· Regionální biocentra . 1135 Ka on Teplé a 1164 Hor

kova louka - Hauwald..

· Regionální biokoridory . 1019 a 1020
echny prvky byly p evzaty ze závazných nad azených dokumentací bez úprav, pouze s up esn ním p i
evodu do podrobn ího m ítka.
Je nutno upozornit, e podklad - generel ÚSES Rovná - Nová Ves nerespektuje platná vymezení
nadregionálního a regionálního ÚSES - a v tomto sm ru nem e být pou íván.

A.5.2.2 Místní ÚSES a interak ní prvky
Prvky místního ÚSES byly vymezeny s ohledem na charakter a vyu ívání území. Za základ byl vzat p edchozí
generel, jeho návrhy byly upraveny s ohledem na aktuální vývoj v krajin , závazné vymezení ÚSES vy ích úrovní a
návaznost na sousední území.
Interak ní prvky p edstavují dopln ní sít biocenter a biokoridor . V rámci územního plánu není reálné je
vymezovat. Nejsou na základ dosavadních zku eností zahrnuty do grafické ani tabulkové ásti, jejich vymezení je
reáln mo né a v rámci pozemkových úprav, prodeje pozemk apod. Sou asn je nutno uvést, e zákon . 114/1992
Sb. termín interak ní prvek nezná, co zna
znevýhod uje jejich praktické prosazování.

A.5.2.3 Tabulky biocenter a biokoridor
Prvky ÚSES v ech úrovní jsou uvedeny v tabulkách. Údaje v tabulkách poskytují základní informace o prvcích
tak, jak to p edpokládá úrove plánu ÚSES. Zárove jsou tabulky koncipovány jednodu e a srozumiteln , aby mohly
být p ímo pou ity v územn plánovací dokumentaci. Navrhovaná opat ení p edstavují ur ité minimální zásady pro
zaji ní funk nosti jednotlivých prvk . P edpokládá se, e tyto zásady budou základním podkladem pro rozhodování
orgán státní správy a pro zpracování navazujících dokumentací, nap . pozemkových úprav, projekt ÚSES.

A.5.2.3.1 Vymezení biocenter

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
2008
:
Louka u M. Lázní, Nová Ves
:
Mnichovské hadce
:
nadregionální BC
:
lenité území (h bety, údolí) s pestrou mozaikou biotop ; unikátní biotopy bor na
hadcových skalkách, acidofilní trávníky, vlhké louky a ol iny, smr iny v inou um lé
:
funk ní BC
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj, v um lých lesních porostech diverzifikovat
druhovou a v kovou skladbu, podporovat p irozenou obnovu

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika

Funk nost
Návrh opat ení

:
1135
:
Louka u M. Lázní
:
Ka on Teplé
:
regionální BC
:
lenité hluboce za íznuté údolí se skalnatými svahy; v kulturních porostech
fragmenty acidofilních bu in a bor , místy mezofilní ovsíkové louky, lesní lemy a náletové
eviny
:
funk ní BC
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj a p ípadné etrné vyu ívání luk, v um lých
lesních porostech diverzifikovat druhovou a v kovou skladbu, podporovat p irozenou
obnovu

13

14
Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika

Funk nost
Návrh opat ení

Územní plán Nová Ves
:
:

1164
Nová Ves

:
Hor kova louka - Hauwald
:
regionální BC
:
vrcholová mírn zvln ná plo ina s mok adními biotopy - prameni , nevápnitá
mechová slatini , vysoké ost ice, p echodová ra elini , vlhké pchá ové louky,
podmá ené a ra elinné smr iny, mok adní vrbiny, ol iny. V ásti smrkové monokultury a
mezofilní ovsíkové louky
:
funk ní BC
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj a etrné vyu ívání luk, v um lých lesních
porostech diverzifikovat druhovou a v kovou skladbu, podporovat p irozenou obnovu;
zachovat nelesní porosty d evin

Po adové íslo

:

Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika

:
Nová Ves
:
U myslivny
:
místní BC
:
svahy nad údolím; mimo les mok adní vrbiny, vlhké pchá ové louky, tu ebníková
lada, nevápnitá mechová slatini s ost icemi, ol iny, v lesích v inou um lé smr iny
:
funk ní BC
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj a p ípadné etrné vyu ívání luk, v um lých
lesních porostech diverzifikovat druhovou a v kovou skladbu, podporovat p irozenou
obnovu; zachovat nelesní porosty d evin

Funk nost
Návrh opat ení

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika

:
:
:
:

1

2
Nová Ves
Pod Novou Vsí
místní BC

Funk nost
Návrh opat ení

:
svahy nad údolím; fragmenty bu in a bor v um lých smr inách
:
navr ené BC
:
v um lých lesních porostech diverzifikovat druhovou a v kovou skladbu, zvý it
podíl listná , podporovat p irozenou obnovu

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam

:
:
:
:

Charakteristika

:

svahy nad údolím; fragmenty bu in v um lých smr inách, ovsíkové louky s
ovinami

Funk nost
Návrh opat ení

:
:

navr ené BC
v um lých lesních porostech diverzifikovat druhovou a v kovou skladbu, zvý it

3
Nová Ves
Pod irákem I
místní BC

podíl listná , podporovat p irozenou obnovu, mimo les etrné obhospoda ování luk,
zachovat nelesní d eviny

14

15

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost

Územní plán Nová Ves

:
:
:
:
:

4
Nová Ves
Pod irákem II
místní BC
svahy nad údolím; fragmenty bu in v um lých smr inách

Návrh opat ení

:
funk ní BC
:
v um lých lesních porostech diverzifikovat druhovou a v kovou skladbu, zvý it
podíl listná , podporovat p irozenou obnovu

Po adové íslo

:

Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika

:
Nová Ves
:
U Starého Dvora
:
místní BC
:
svahy nad údolím; fragmenty bu in v um lých smr inách, ovsíkové louky
s k ovinami a nálety
:
navr ené BC
:
v um lých lesních porostech diverzifikovat druhovou a v kovou skladbu, zvý it
podíl listná , podporovat p irozenou obnovu, mimo les etrné obhospoda ování luk,
zachovat nelesní d eviny

Funk nost
Návrh opat ení

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

5

:
:

6
Nová Ves

:
:
:
:
:

Za Starým Dvorem
místní BC
svahy nad údolím; fragmenty bu in v um lých smr inách, mezofilní ovsíkové louky
navr ené BC
v um lých lesních porostech diverzifikovat druhovou a v kovou skladbu, zvý it

podíl listná , podporovat p irozenou obnovu, mimo les etrné obhospoda ování luk a
nepravideln doplnit d evinami,

Po adové íslo

:

7

Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika

:
:

Nová Ves
Novoveské rybníky

Funk nost
Návrh opat ení

:
místní BC
:
rybníky s lemem vysokých ost ic, vlhkých pchá ových luk, mok adních vrbin, ol in
a s ostr vky smilkových trávník , nevápnitých mechových slatini a ra elini
:
funk ní BC
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj a p ípadné etrné vyu ívání

15
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Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika

Územní plán Nová Ves

:
:
:
:

8
Nová Ves
Ka on Zlatého potoka
místní BC

Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:

údolí potoka s mozaikou ol in a tu ebníkových lad
funk ní BC
ponechat spontánnímu vývoji, nenaru ovat vodní re im

Po adové íslo

:

9

Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost

:
:
:
:

Louka u M. Lázní
Zlatý bor
místní BC
svah s um lými smr inami a bory

Návrh opat ení

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

:
:

:
:
:
:

navr ené BC
diverzifikovat druhovou a v kovou skladbu, zvý it podíl listná , podporovat
irozenou obnovu

10
Louka u M. Lázní
Mok ady pod Strá ným
místní BC

:
údolí potok s mozaikami ol in, mok adních vrbin, um lých smr in, vlhkých
pchá ových luk a tu ebníkových lad
:
funk ní BC
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj, v um lých lesních porostech diverzifikovat
druhovou a v kovou skladbu, zvý it podíl listná , podporovat p irozenou obnovu

Po adové íslo

:

11

Katastrální území
Název

:
:

Louka u M. Lázní
Pod Strá ným II

Biogeografický význam
Charakteristika

:
:

Funk nost
Návrh opat ení

místní BC
svahy s mezofilními ovsíkovými loukami a acidofilními trávníky na m lkých
dách, v lesích um lé smr iny
:
navr ené BC
:
v um lých lesních porostech diverzifikovat druhovou a v kovou skladbu, zvý it
podíl listná , podporovat p irozenou obnovu, mimo les etrné vyu ívání luk

16
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Po adové íslo

:

Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika

:
:
:
:

Funk nost
Návrh opat ení

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

Po adové íslo
Katastrální území
Název
Biogeografický význam
Charakteristika
Funk nost
Návrh opat ení

12

Louka u M. Lázní
Pod Strá ným I
místní BC
lenité svahy s mozaikou mezofilních ovsíkových luk, acidofilních trávník na
lkých p dách, bylinných lem , mezofilních k ovin a nálet , v um lých smr inách
fragmenty bu in a su ových les
:
funk ní BC
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj a p ípadné etrné vyu ívání luk, v um lých
lesních porostech diverzifikovat druhovou a v kovou skladbu, zvý it podíl listná ,
podporovat p irozenou obnovu; zachovat nelesní porosty d evin

:
:
:

13
Louka u M. Lázní
Ústí Zlatého potoka

:
místní BC
:
niva Teplé; vlhké pchá ové louky, tu ebníková lada, místy ol iny a um lé smr iny
:
funk ní BC
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj a p ípadné etrné vyu ívání luk, postupn
odstranit smr iny

:
:

14
Louka u M. Lázní

:
meandr Pramenského potoka
:
místní BC
:
svahy nad údolím; v um lých smr inách a borech fragmenty reliktních bor se
skalními biotopy, v niv potoka vlhké pchá ové louky, tu ebníková lada a místy ol iny
:
funk ní BC
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj a p ípadné etrné vyu ívání luk, v um lých
lesních porostech diverzifikovat druhovou a v kovou skladbu, zvý it podíl listná ,
podporovat p irozenou obnovu

A.5.2.3.2 Vymezení biokoridor
Po adové íslo
Spojnice - název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
K 46
:
Svato ské skály - Kladská
:
lesní porosty v ú labí
:
nadregionální BK; mezofilní bu inná osa + ochranná zóna
:
funk ní BK
:
postupn sni ovat podíl smrku a mod ínu ve prosp ch listná , borovice a jedle,
podporovat p irozenou obnovu, nenaru ovat vodní re im; v ochranné zón udr ovat a
zvy ovat rozsah p írod blízkých prvk
17
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Územní plán Nová Ves

Po adové íslo
Spojnice - název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
1019
:
K 46 - Ka on Teplé
:
lesní porosty, zem lská p da
:
regionální BK
:
funk ní BK
:
postupn sni ovat podíl smrku a mod ínu ve prosp ch listná , borovice a jedle,
podporovat p irozenou obnovu; mimo les vymezit plochy pro spontánní vývoj a p ípadné
etrné obhospoda ování luk

Po adové íslo
Spojnice - název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
1020
:
Mnichovské hadce - Ka on Teplé
:
zem lská p da ve svahu a niva potoka
:
regionální BK
:
funk ní BK
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj a p ípadné etrné obhospoda ování luk,
zachovat porosty d evin, nenaru ovat vodní re im

Po adové íslo
Spojnice - název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

1
NR BC 2008 - R BC 1164
lesní porosty
místní BK
navr ený BK
sni ovat podíl smrku ve prosp ch borovice a listná

Po adové íslo
Spojnice - název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

2
BC 7 - NR BC 2008
zem lská p da v m lkém ú labí vodote e
místní BK
funk ní BK
ponechat spontánnímu vývoji, nenaru ovat vodní re im

Po adové íslo
Spojnice - název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
3
:
NR BC 2008 - BC 10
:
zem lská p da
:
místní BK
:
navr ený BK
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj a
skupinkami d evin dle projektu ÚSES

Po adové íslo
Spojnice - název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
4
:
BC 1 - hranice obce
:
lesní porosty
:
místní BK
:
navr ený BK
:
sni ovat podíl smrku ve prosp ch borovice, jedle a listná , podporovat p irozenou
obnovu

etrné obhospoda ování luk, doplnit

18
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Po adové íslo
Spojnice - název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
5
:
BC 1 - hranice obce
:
lesní porosty
:
místní BK
:
navr ený BK
:
sni ovat podíl smrku ve prosp ch borovice, jedle a listná , podporovat p irozenou
obnovu

Po adové íslo
Spojnice - název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
6
:
BC 1 - NR BK K 46
:
lesní porosty v ú labí
:
místní BK
:
navr ený BK
:
sni ovat podíl smrku ve prosp ch borovice, jedle a listná , podporovat p irozenou
obnovu

Po adové íslo
Spojnice - název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

7
BC 3 - BC 4
lesní porosty na hran svahu
místní BK
navr ený BK
okraje lesa stabilizovat listná i a ke i

Po adové íslo
Spojnice - název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

8
BC 4 - BC 5
lesní porosty na hran svahu
místní BK
navr ený BK
okraje lesa stabilizovat listná i a ke i

Po adové íslo
Spojnice - název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
9
:
R BC 1164 - BC 7
:
zem lská p da, ú labí drobné vodote e
:
místní BK
:
navr ený BK
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj a p ípadné etrné obhospoda ování luk,
zachovat porosty d evin, nenaru ovat vodní re im

Po adové íslo
Spojnice - název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
10
:
BC 8 - BC 7
:
údolí Zlatého potoka
:
místní BK
:
funk ní BK
:
zachovat p írod blízký charakter toku, v lese podporovat listná e, jinak ponechat
spontánnímu vývoji
19
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Po adové íslo
Spojnice - název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
11
:
BC 5 - BC 8
:
zem lská p da a lesní porosty v ú labí
:
místní BK
:
navr ený BK
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj a etrné obhospoda ování luk, doplnit
skupinkami d evin dle projektu ÚSES, v lese sni ovat podíl smrku ve prosp ch borovice,
jedle a listná , podporovat p irozenou obnovu

Po adové íslo
Spojnice - název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
:
:
:
:
:

Po adové íslo
Spojnice - název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
13
:
R BK 1019 - BC 11 - hranice obce
:
lesní porosty v ú labí
:
místní BK
:
funk ní BK
:
omezovat smrk ve prosp ch listná , nenaru ovat vodní re im, vymezit plo ky pro
spontánní vývoj

Po adové íslo
Spojnice - název
Charakteristika
Biogeografický význam
Funk nost
Návrh opat ení

:
14
:
RBC 1135 - BC 13
:
niva Teplé
:
místní BK
:
funk ní BK
:
vymezit plochy pro spontánní vývoj a p ípadné etrné obhospoda ování luk,
zachovat porosty d evin, nenaru ovat vodní re im

12
BC 10 - R BK 1019
lesní porosty v ú labí
místní BK
funk ní BK
omezovat smrk ve prosp ch listná , nenaru ovat vodní re im

A.5.3. Prostupnost krajiny, protierozní opat ení a ochrana p ed povodn mi
Prostupnost krajiny je zaji na systémem stávajících silnic, obslu ných a ú elových komunikací a cyklistických
a turistických tras. Tato dopravní prostupnost je dopln na úpravou silnic, komunikací a tras navazujících na základní
prostupnost krajiny.
Je vhodné zvy ovat podíl zelen v krajin
nap íklad remízky ve volné krajin a podél polních cest, meze,
osázení a úprava hrází rybník , stromo adí podél komunikací.
Dále je mo no
it stavby a za ízení pro retenci vody v krajin (nap . mok ad, polder, t apod.) v plochách
ve ejných prostranství - ve ejná zele a na plochách zem lských - travní.
Hranice záplavového území byla vyzna ena v územním plánu. Nová zástavba není
ena v blízkosti
stanoveného záplavového území.

A.5.4. Rekreace
V rámci návrhu územního plánu je eno n kolik ploch se zam ením na r zné formy rekreace.
V Nové Vsi je navr ena plocha rekreace - zahrádkové osady.
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Na úseku individuální rodinné rekreace se po ítá s rekonstrukcí stávajících chalup v sídlech a s budováním
nových rekrea ních dom a chalup v rámci ploch smí ených obytných rekrea ních p evá
v sídle Louka a lokalit
Starý Dv r.
V rámci rekrea ní nabídky jsou navr eny cyklistické a turistické trasy, propojující sídla s volnou krajinou.

A.5.5. Dobývání lo isek nerostných surovin
V rámci územního plánu nejsou vymezeny plochy pro dobývání nerostných surovin ani plochy pro jeho
technické zaji ní.

A.6. Podmínky pro vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití s ur ením
eva ujícího ú elu vyu ití (hlavní vyu ití), pokud je mo né jej stanovit,
ípustného vyu ití, nep ípustného vyu ití (v etn stanovení, ve kterých
plochách je vylou eno umís ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad stanovení podmín
ípustného vyu ití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad
vý kové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
vým ry pro vymezování stavebních pozemk a intenzity jejich vyu ití)
A.6.1. Funk ní uspo ádání území
A.6.1.1 Funk ní uspo ádání území
Funk ní uspo ádání území sídelního útvaru stanoví územní plán v grafické p íloze A.2. - Hlavní výkres
v m ítku 1 : 5 000, v n
je území obce len no na plochy s rozdílným zp sobem vyu ití.
Pro ka dou plochu s rozdílným zp sobem vyu ití jsou stanoveny základní funkce a druhy staveb a za ízení,
které v n m je mo no umis ovat, p ípadné ne ádoucí vlivy nesmí ru it hlavní funkci.
Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných plochách:
plochy bydlení - v bytových domech
BH
plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské
BV
plochy bydlení - se specifickým vyu itím
BX
plochy smí ené obytné - venkovské
SV
plochy smí ené obytné - rekrea ní
SR
plochy rekreace - zahrádkové osady
RZ
plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura
OV
plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení
OS
plochy ob anského vybavení - h bitovy
OH
plochy výroby a skladování - zem lská výroba
VZ
plochy výroby a skladování - se specifickým vyu itím
VX
plochy technické infrastruktury - in enýrské sít
TI
plochy technické infrastruktury - se specifickým vyu itím
TX
plochy ve ejných prostranství
PV
plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele
ZV
Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území:
plochy lesní - hospodá ské
NL1
plochy lesní - ochranné
NL2
plochy p írodní
NP
plochy zem lské - travní
NZ1
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Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území, zastavitelných plochách
a v nezastav ném území:
plochy dopravní infrastruktury - silni ní
DS
plochy dopravní infrastruktury - elezni ní (drá ní)
DZ
plochy vodní a vodohospodá ské
W
plochy technické infrastruktury - koridory
TI1

A.6.1.2 Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných
plochách
Plochy bydlení - v bytových domech (BH)
zna ka
vyu ití
(BH)

poznámka

Hlavní funkce - jsou ur eny pro bydlení m stské ve vícepodla ních
bytových domech s mo ným malým podílem inností vázaných
evá
k bytovému fondu.
ípustné je zde umis ovat stavby sídli tního typu, vícepodla ní
viladomy a dále blokové i bodové stavby bydlení s dopl kovým
vyu itím pro drobné za ízení maloobchodu, slu by, ve ejné
stravování, kulturu, sport, zdravotnictví a drobnou výrobu, slou ící
pro vymezenou lokalitu. Dále je zde p ípustné umis ovat stavby pro
sociální pé i, kolství a vzd lání.
ípustné je zde umis ovat samostatn stojící objekty gará í na
vlastním pozemku pro bydlící v lokalit .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV)
zna ka
vyu ití
(BV)

poznámka

Hlavní funkce - jsou ur eny pro nízkopodla ní bydlení v domech
vesnického charakteru (do dvou nadzemních podla í s vyu itelným
podkrovím) s mo ností chovatelského a p stitelského zázemí za
elem samozásobení.
ípustné je zde umis ovat stavby rodinných dom , rekrea ních
objekt a dále stavby bydlení s dopl kovým vyu itím pro
maloobchod, slu by, ve ejné stravování, kulturu, sport,
zdravotnictví a drobnou výrobu, slou ící pro vymezenou lokalitu.
ípustné je zde umis ovat samostatn stojící objekty gará í na
vlastním pozemku pro bydlící v lokalit .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy bydlení - se specifickým vyu itím (BX)
zna ka
vyu ití
(BX)

poznámka

Hlavní funkce - je ur eno pro bydlení v rodinných domech a vodní
plochy.
ípustné je zde umis ovat vodní plochy, stavby rodinných dom ,
speciálních rodinných dom s moly, experimentální byty na vodní
hladin s pevným kotvením ke dnu nebo b ehu i bodové stavby
bydlení s dopl kovým vyu itím pro maloobchod, slu by, ve ejné
stravování, sport a zdravotnictví slou ící pro vymezenou lokalitu.
ípustné je zde umis ovat samostatn stojící objekty gará í na
vlastním pozemku pro bydlící v lokalit .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
zna ka
vyu ití
(SV)

poznámka

Hlavní funkce - jsou ur eny pro bydlení vesnického typu se
st edním podílem hospodá ské slo ky a dal ími dopl kovými
funkcemi: maloobchod, slu by, administrativa, ve ejné stravování a
ve ejné ubytování a kultura.
ípustné jsou zde dále stavby rodinných dom , stavby pro
administrativu, zdravotnictví a sociální pé i, kolství, vzd lání,
za ízení drobné výroby a slu eb, které nenaru ují po adavky na
bydlení nad p ípustnou míru.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy smí ené obytné - rekrea ní (SR)
zna ka
vyu ití
(SR)

poznámka

Hlavní funkce - je ur eno pro bydlení vesnického typu s podílem
rekreace v rekrea ních domech a chalupách s dal ími funkcemi:
maloobchod, slu by, ve ejné stravování a ve ejné ubytování a
kultura.
ípustné jsou zde dále stavby rodinných dom , rekrea ních dom
a chalup, stavby pro administrativu, zdravotnictví a sociální pé i,
pro sport, rekrea ní areály, za ízení slu eb, které nenaru ují
po adavky na bydlení nad p ípustnou míru.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ)
zna ka
vyu ití
(RZ)

poznámka

Hlavní funkce - jsou ur eny pro plochy zahrádká ských osad.
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat pouze zahrádká ské
chaty se zastav nou plochou v etn verand, vstup a podsklepených
teras maximáln 25 m2 a dopl kové vybavení slou ící pro obsluhu
vymezené lokality za p edpokladu, dodr ení, pro plochu
charakteristického, vysokého podílu zelen .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
zna ka
vyu ití
(OV)

poznámka

Hlavní funkce - jsou ur eny pro p evá
nekomer ní ob anskou
vybavenost - ve ejnou správu, kolství, kulturu, zdravotnictví a
sociální pé i, administrativu, po ty.
ípustné jsou stavby pro ve ejné stravování, slu by, sport,
archivy, policii, v du a výzkum, areály A R a hasi ské záchranné
sbory.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)
zna ka
vyu ití
(OS)

poznámka

Hlavní funkce - jsou ur eny pro sport
innosti spojené s aktivní
nebo pasivní regenerací lidského organismu ve sportovních
za ízeních, pro h
sportovní haly, stadiony a bazény.
ípustné je zde umis ovat stavby pro sport, klubovny, technické
zázemí h
, st elnice a slu by spojené se sportovními aktivitami.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy ob anského vybavení - h bitovy (OH)
zna ka
vyu ití
(OH)

Hlavní funkce - jsou ur eny pro plochy zelen h bitov
vyhrazená poh ebi .

poznámka
ve ejná a

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy výroby a skladování - zem
zna ka
vyu ití
(VZ)

lská výroba (VZ)

Hlavní funkce - jsou ur eny pro plochy za ízení zem
výroby, drobné výroby, výrobní i nevýrobní slu by a sklady.

poznámka
lské

ípustné jsou zde stavby pro ivo nou i rostlinnou výrobu, pro
lesnickou výrobu, pro drobnou výrobu, servisní provozy a sklady,
administrativu, správu, v du a výzkum, ve ejné stravování, ve ejné
erpací stanice pohonných hmot, areál po ární stanice, areál
technických slu eb a byt správce za ízení (majitele).
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy výroby a skladování - se specifickým vyu itím (VX)
zna ka
vyu ití
(VX)

poznámka

Hlavní funkce - jsou ur eny pro vodní elektrárny.
ípustné je zde umis ovat malé vodní elektrárny a vybavenost
související s vodními elektrárnami.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy technické infrastruktury - in enýrské sít (TI)
zna ka
vyu ití
(TI)

poznámka

Hlavní funkce - jsou ur eny pro technickou infrastrukturu a
obsluhu území s nároky na plochu.
ípustné jsou stavby a areály pro vodovody, kanalizace,
elektrorozvody, plyn, teplo, spoje, RR vysíla e, produktovody. Dále
jsou p ípustné areály a stavby pro technické slu by obce (údr ba
obce).
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy technické infrastruktury - se specifickým vyu itím (TX)
zna ka
vyu ití
(TX)

poznámka

Hlavní funkce - jsou ur eny pro ko enovou istírnu odpadních vod.
ípustné je zde umis ovat technickou infrastrukturu a vybavenost
související s istírnou odpadních vod.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy ve ejných prostranství (PV)
zna ka
vyu ití
(PV)

poznámka

Hlavní funkce - jsou ur eny pro plochy ve ejných prostranství jsou tu prostory, které mají obvykle významnou prostorotvornou a
komunika ní funkci, jsou p ístupné ka dému bez omezení, tedy
slou ící obecnému u ívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
ípustná je zde zele , parky a dále zpevn né plochy nám stí,
chodník , komunikací, parkovi , stavby podloubí, nadchod ,
podchod , kolonád, dopl kového vybavení a drobný mobiliá .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ve ejných prostranství - ve ejná zele (ZV)
zna ka
vyu ití
(ZV)

poznámka

Hlavní funkce - jsou ur eny pro významné plochy sídelní zelen
etn vodních ploch s funkcí okrasnou, ochrannou a relaxa ní.
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení. Dále je na t chto plochách p ípustné umis ovat stavby a
za ízení pro retenci vody v krajin a stavby a za ízení pro podporu
ekologické stability krajiny nap . mok ad, polder, t apod..
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

A.6.1.3 Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území
Plochy lesní - hospodá ské (NL1)
zna ka
charakteristika
(NL1)

poznámka

Hlavní funkce - jsou ur eny k pln ní funkcí lesa - s p eva ujícím
vyu itím pro lesní produkci.
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy lesní - ochranné (NL2)
zna ka
charakteristika
(NL2)

poznámka

Hlavní funkce - jsou ur eny k pln ní funkcí lesa - s up ednostn ním
mimoproduk ních funkcí (ochranné, ekologické apod.).
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy p írodní (NP)
zna ka
charakteristika
(NP)

poznámka

Hlavní funkce - jsou ur eny pro plochy s p eva ující p írodní
funkcí - vymezené za ú elem stabilizace krajiny, pop ípad
zaji ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny, zahrnující
mimo jiné zvlá
chrán né plochy, plochy evropsky významných
lokalit, pozemky smluvn chrán né, prvky ÚSES apod.
V rámci zem lského p dního fondu jsou p ípustné zm ny druhu
pozemku (kultury).
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy zem
zna ka
(NZ1)

lské - travní (NZ1)
charakteristika

poznámka

Hlavní funkce - jsou ur eny pro pozemky zem lského p dního
fondu pro p eva ující zem lské vyu ití
p evá
pro trvalý
travní porost.
V rámci zem lského p dního fondu jsou p ípustné zm ny druhu
pozemku (kultury).
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení, to jest stavby nezbytné pro obhospoda ování zem lské
dy v nezastav ném území, pastevectví apod. (silá ní laby,
íst ky pro dobytek).
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území
Nezastav ným územím se rozumí území, která nelze zastav t v bec, nebo která lze zastav t výjime
a za
zvlá tních podmínek stanovených pro takový ú el obecn závaznými právními p edpisy nebo územn plánovací
dokumentací.
V nezastav ných územích není dovoleno umis ovat stavby s výjimkou dopl kového vybavení, které je ur eno
pro funk ní vyu ití t chto ploch a dále staveb drah a na dráze, pozemních komunikací, liniových staveb technického
vybavení v etn p íslu ných stanic (trafostanice, regula ní stanice, erpací stanice kanalizace apod.), meliorací
zem lské a lesní p dy a úprav vodních tok .

A.6.1.4 Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území, zastavitelných
plochách a v nezastav ném území
Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)
zna ka
vyu ití
(DS)

poznámka

Hlavní funkce - jsou ur eny pro dopravní obslu ná za ízení a
koridory pro dopravní silni ní sí .
ípustné jsou stavby pro silnice a místní komunikace, v etn
pozemk , na kterých jsou umíst ny sou ásti komunikace,
nap íklad náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty a doprovodné a izola ní
zelen , a dále pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního
vybavení, nap íklad autobusová nádra í, terminály, odstavná stání
pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a adové gará e a
odstavné a parkovací plochy, p ekladi , ve ejná prostranství, p í
komunikace, cyklistické stezky a trasy, hipostezky, areály údr by
pozemních komunikací.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy dopravní infrastruktury - elezni ní (drá ní) (DZ)
zna ka
vyu ití
(DZ)

poznámka

Hlavní funkce - je ur eno pro dopravní obslu ná za ízení a
koridory pro eleznici.
ípustné jsou stavby pro provoz dráhy, v etn násp , zá ez ,
op rných zdí, most , koleji a doprovodné zelen , dále pozemky
za ízení pro elezni ní dopravu, nap íklad stanice, zastávky,
nástupi , provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven,
ekladi a správních budov.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
zna ka
charakteristika
(W)

poznámka

Hlavní funkce - jsou ur eny pro plochy vodní a vodohospodá ské
zahrnují pozemky vodních ploch (vodních nádr í, rybník ,
ehrad), koryt vodních tok , (vodote í, potok , ek), mok in a
jiné pozemky ur ené pro p eva ující vodohospodá ské vyu ití.
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy technické infrastruktury - koridory (TI1)
zna ka
vyu ití
(TI1)

poznámka

Hlavní funkce - jsou ur eny pro koridory technické infrastruktury.
ípustné je zde po vybudování vedení technické infrastruktury na
nevyu itých plochách pou ít vymezené plochy s rozdílným
zp sobem vyu ití.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

A.6.1.5 Definice n kterých pou itých pojm
a)

Drobnou výrobou se rozumí objekty výrobního za ízení malého rozsahu co do zastav ní pozemku, po tu
zam stnanc a objemu p epravy. V územích výrobních (VZ) je objekt drobné výroby za ízení, jeho zastav ná
plocha nep esahuje 400 m2. V ostatních územích (BH, BV, SV) je objekt drobné výroby za ízení, jeho
plocha celkem ve v ech podla ích nep esahuje 150 m2, v t chto územích je mo no umis ovat za ízení pro
výrobu elektrické energie slou ící pouze pro vlastní spot ebu, pokud negativní ú inky a vlivy na okolí
nep ekro í p ípustnou míru.

b) Slu by - Slu bami se rozumí stavby a za ízení nevýrobního charakteru, jejich zastav ná plocha nep esahuje
400 m2.
c)

Ve ejné ubytování - Ve ejným ubytováním se rozumí stavby pro p echodné ubytování se souvisejícími
slu bami v hotelech, motelech a v penzionech, s výjimkou ubytování ve stanových a chatových táborech a v
autokempech.

d) Administrativa - Administrativou se rozumí objekty pro nevýrobní slu by administrativního charakteru
poskytované obyvatel m a náv vník m, v etn administrativy správní, jeho zastav ná plocha nep esahuje
400 m2 a s parkováním na vlastním pozemku. V územích VZ není max. zastav ná plocha omezená.
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e)

Správa (ve ejná správa) - Správou se rozumí objekty pro ve ejnou administrativu správní (nap . radnice,
policie, vojenská správa, celní ú ad a po ta).

f)

Za ízení a stavba slou ící pro obsluhu vymezené lokality - Za ízením a stavbou slou ící pro obsluhu
vymezené lokality se rozumí taková za ízení a stavby, jejich kapacity svým rozsahem podstatn nep esahují
pot eby trvale bydlících obyvatel lokality, ve které jsou umíst ny.

g) Dopl kové vybavení - Dopl kovým vybavením se rozumí stavby a za ízení, které slou í jako dopln k pro
vyu ití hlavní funkce vymezené lokality, jako nap . WC, altány, vyhlídky, pomníky, márnice, ly ské vleky
apod.
Altán je stavba, která slou í pouze k ochran osob p ed pov trnostními vlivy.
h) Areál je ást pozemku, pozemek, nebo soubor pozemk slou ící jednomu funk nímu vyu ití. Do ploch areálu
se zahrnují plochy dot ené stávajícími i navr enými stavbami bez pozemk dot ených pouze in enýrskými
sít mi. Není nutno vlastnictví v ech pozemk v areálu. U samostatn stojících objekt v území bez
podrobn ího rozd lení katastrálních hranic pozemk mezi objekty (nap . sídli ), je areálem celé území
nále ející ke spole nému pozemku.
i)

Maloobchodem se rozumí obchodní za ízení, objekt, které slou í k obchodu s max. zastav nou plochou
200m2 v etn provozn souvisejících za ízení (s výjimkou tr
a erpacích stanic).
Tr
m se rozumí obchodní za ízení, jednopodla ní objekt, který má formu stánkového prodeje se
sdru eným sociálním za ízením, nebo seskupení více ne 3 stánk , kde jednotlivé obchodní prostory nejsou
trvale uzav ené.

j)

Drobným za ízením maloobchodu se rozumí obchodní za ízení, ást objektu, které slou í k obchodu a je
umíst no pouze v parteru objektu ( ím se rozumí p ízemí pop ípad suterén).

k)

ípustnou mírou se rozumí hranice standard ur ené obecn platnými p edpisy (jako nap . hygienické
normy, ob anský zákoník apod.).

l)

Bytem správce (majitele) se rozumí jeden byt, který je sou ástí objektu slou ícího p edepsané funkci, který
zaujímá max. 40% tohoto objektu.

A.6.2. Regulace funk ního vyu ití území
Na pozemcích, v za ízeních a objektech je mo no dále provozovat stávající funkce, i kdy nejsou v souladu s
po adavky této závazné ásti, pokud nebudou negativn ovliv ovat základní funkci území nebo plochy nad p ípustnou
míru a nejsou vyvolány d vody pro opat ení podle zákona.
Stavby a za ízení umis ovat (to znamená povolovat novostavby, zm ny staveb a povolovat zm ny jejich
ívání) a rozhodovat o zm
vyu ití území je mo no jen v souladu s po adavky této textové ásti.
V p ípad stavební úpravy objektu (stavby), který není v souladu s navr enou charakteristikou plochy
s rozdílným zp sobem vyu ití, je p ípustné m nit v ásti stavby ú el u ívání (roz ovat, zmen ovat), a také dopl ovat
chyb jící za ízení pro zaji ní stávajícího provozu budovy a to pouze ve stávajícím u ívání (funkci) objektu.
Umis ování za ízení technické a dopravní infrastruktury, slou ících pro obsluhu jednotlivých ploch s rozdílným
zp sobem vyu ití, je p ípustné, pokud p ípadné ne ádoucí vlivy na základní funkci nep ekro í p ípustnou míru.
Umis ování parkovi a odstavných míst pro osobní vozidla, která slou í pro obsluhu ploch s rozdílným
zp sobem vyu ití, je p ípustné, pokud p ípadné ne ádoucí vlivy na základní funkci nep ekro í p ípustnou míru.
Ve v ech zastav ných územích a zastavitelných plochách je p ípustné umis ovat:
a)

komunikace vozidlové slou ící pro obsluhu tohoto území a plochy p ího provozu

b) zele
c)

liniové stavby technické infrastruktury v etn p íslu ných stanic (trafostanice, regula ní stanice, erpací
stanice kanalizace apod.)

A.6.3. Regulace prostorového vyu ití území
Objekty je mo no stav t, p istavovat a nastavovat jen v takovém objemu a hmot , aby nebyla naru ena
urbanistická hmotová struktura okolí.
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Jednotlivé ve ejné spole ensky významné objekty ( ím se rozumí obecní ú ad, kostel a dominanty) mohou být
vy í ne je stanoveno regulativy (= max. podla nost) o t chto p ípadech rozhoduje stavební ú ad.
Jednotlivé dominantní ásti staveb ( ím se rozumí pouze ást pr elí nebo náro í v pr hledech) mohou být
vy í ne je stanoveno regulativy (= max. podla nost). O mo nosti takového zvý ení rozhoduje - s p ihlédnutím k
místním podmínkám a ke ka dému jednotlivému p ípadu zvlá - stavební ú ad.
V p ípad stavební úpravy objektu (stavby), který svou stávající velikostí není v souladu s platnými regulativy,
není nutno dodr et max. procento zastav ní pozemku, min. procento ozelen ní pozemku a min.-max. podla nost, ale
stavební úprava nesmí regulativy prostorového vyu ití dále zhor it.
Po adovaný po et odstavných a parkovacích stání musí být zaji
(pozemku) stavby.

n prioritn

v rámci vlastního území

A.6.4. Regulativy prostorového vyu ití
Pro regulaci prostorového vyu ití území jsou stanoveny tyto regulativy prostorového vyu ití území:
a)

maximální procento zastav ní pozemku - udává maximální procentní podíl zastav né plochy v ech
objekt k celkové plo e pozemku nebo pozemk areálu.

b) minimální procento ozelen ní pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevn ných ploch zelen k
celkové plo e pozemku nebo pozemk areálu.
c)

maximální podla nost - udává maximální po et nadzemních podla í objektu, p em posuzovaná
konstruk ní vý ka podla í je stanovena max. 4,2 m. Stavby s vy í konstruk ní vý kou nesmí svým
sou tem konstruk ních vý ek p ekro it násobek maximální posuzované konstruk ní vý ky a po tu
nadzemních podla í.

Pro ú ely stanovení maximálního procenta zastav ní a minimálního procenta ozelen ní pozemku ur eného pro
výstavbu se rozli uje:
a) zastav ná ást pozemku (u BX v etn vodní plochy)
b) ozelen ná ást pozemku
c) ostatní nezastav ná ást pozemku (nap . zpevn ná plocha, odstavné stání, manipula ní plocha atd.)
Pro jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem vyu ití se stanoví:
Funk ní
území
BH
BV
BX

Maximální %
zastav ní
pozemku
50
30
30

Minimální%
ozelen ní
pozemku
40
60
60

Maximální
podla nost
4+p
2+p
2+p

SV
SR

40
30

50
60

2+p
2+p

RZ

10

90

1+p

OV
OS
OH

40
70
10

40
30
80

2+p
1+p
1+p

VZ

70

30

2

DS
DZ

20
10

0
0

1+p
1+p

TI
TX

60
90

10
10

2
1p

PV
ZV

20
10

10
90

1+p
1+p
29

30

Územní plán Nová Ves

i posuzování procenta ozelen ní pozemku je mo né realizovat max. 1/3 ozelen ných ploch jako sou ást
objektu (nap . st ní zahrada atd.).
V p ípad , e území, kde je povolena maximální podla nost 2 a více, bude zastav no halovým objektem,
nahrazuje se p vodní podla nost pouze vý kovým parametrem, který ur uje maximální vý ku celého objektu do 12m.

A.7. Vymezení ve ejn prosp ných staveb, ve ejn prosp ných opat ení, staveb
a opat ení k zaji ní obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které
lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
Ve ejn prosp né stavby, ve ejn prosp ná opat ení, stavby a opat ení k zaji ní obrany a bezpe nosti státu a
plochy pro asanaci vymezuje územní plán v grafické p íloze A.5. Výkres ve ejn prosp ných staveb, opat ení a
asanací.
Vysv tlivky: WVP-

mo no uplatnit vyvlastn ní i p edkupní právo.
mo no uplatnit vyvlastn ní
mo no uplatnit p edkupní právo

A.7.1. Vymezení ve ejn prosp ných staveb, u kterých lze uplatnit vyvlastn ní i
edkupní právo
Jako plochy ve ejn prosp ných staveb, u kterých lze uplatnit vyvlastn ní i p edkupní právo, jsou v územním
plánu vymezeny tyto plochy:

A.7.1.1 Dopravní infrastruktura
WD 01
WD 02
WD 03

Obslu ná komunikace - Nová Ves - st ed
Turistická stezka - st ed - Nová Ves - sever
Cyklistická stezka - jih - Louka - Nová Ves

A.7.1.2 Technická infrastruktura
WT 01
WT 02
WT 03
WT 04
zna ka
WD 01

Trafostanice - Nová Ves
Trafostanice - Louka
Regula ní stanice plynu - Louka
Ko enová istírna odpadních vod - Louka

název

pozemky

Obslu ná komunikace - Nová

st.p. 131,

Ves - st ed
WD 02

Turistická stezka - st ed -

2011, 2018, 2028/2, 2053/1,

Nová Ves - sever
WD 03

Cyklistická stezka - jih -

2018, 2028/2, 2053/1,

Louka - Nová Ves
735/1, 951/1, 1491/1, 1502/1, 1511, 1515, 1516, 1517/1,

katastrální

edkupní

území

právo pro

Nová Ves

Obec

u Sokolova

Nová Ves

Nová Ves

Obec

u Sokolova

Nová Ves

Nová Ves

Obec

u Sokolova

Nová Ves

Louka u
Mariánských Lázní

WT 01
WT 02
WT 03

Trafostanice - Nová Ves
Trafostanice - Louka
Regula ní stanice plynu -

1998,
53/1,
826/1,

Louka
WT 04

Ko enová
vod - Louka

istírna odpadních

1451,

Nová Ves

Obec

u Sokolova

Nová Ves

Louka u

Obec

Mariánských Lázní

Nová Ves

Louka u

Obec

Mariánských Lázní

Nová Ves

Louka u

Obec

Mariánských Lázní

Nová Ves
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A.7.2. Vymezení ve ejn prosp ných staveb, u kterých lze uplatnit vyvlastn ní
A.7.2.1 Technická infrastruktura
VT 02
VT 03
VT 05
VT 07
VT 09
VT 10
VT 12
VT 13
VT 14
VT 17
VT 18
VT 19

El.energie - vedení VN - jihovýchod
El.energie - vedení VN kabelové - Nová Ves
El.energie - vedení VN - st ed
VTL plynovod - Nová Ves
STL plynovod - Nová Ves
VTL plynovod - Louka
STL plynovod - Louka
Kanalizace - Nová Ves
Kanalizace - Louka
Vodovod - Nová Ves
Vodovodní p ivad - Louka
Vodovod - Louka

A.7.2.2 Technická infrastruktura - koridor
VT 01
VT 16

El.energie - vedení ZVN - západ
Vodovodní p ivad - Nová Ves

A.7.3. Vymezení ploch ve ejn prosp ných opat ení
Jako plochy ve ejn prosp ných opat ení jsou v územním plánu vymezeny tyto nové plochy:

A.7.3.1 ÚSES
VU 01
VU 02
VU 03
VU 04
VU 05
VU 06
VU 07
VU 08
VU 09
VU 10

Místní biokoridor 1
Místní biokoridor 4
Místní biokoridor 5
Místní biokoridor 6
Místní biocentrum 2
Místní biokoridor 9
Místní biocentrum 3
Místní biokoridor 7
Místní biokoridor 8
Místní biocentrum 5

VU 11
VU 12

Místní biokoridor 11
Místní biocentrum 6

VU 13
VU 14

Místní biocentrum 9
Místní biocentrum 11

VU 15

Místní biokoridor 3

A.7.4. Vymezení ploch asanací
V

eném území nejsou navr eny plochy asanací.

A.8. Vymezení ve ejn prosp ných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze
uplatnit p edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo
izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn
dal ích údaj podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
Vysv tlivky: WP-

mo no uplatnit vyvlastn ní i p edkupní právo.
mo no uplatnit p edkupní právo

A.8.1.1 Ob anská vybavenost
PO 01

Sportovní plocha Nová Ves
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A.8.1.2 Ve ejná prostranství
PP 01
PP 02
PP 03
PP 04

Ve
Ve
Ve
Ve

ejné prostranství - ve ejná zele - Nová Ves - st ed
ejné prostranství - Starý Dv r
ejné prostranství - ve ejná zele - Starý Dv r
ejné prostranství - ve ejná zele - Louka - st ed

zna ka

název

pozemky

katastrální území

PO 01

Sportovní plocha Nová Ves

1777/2,

PP 01

Ve ejné prostranství - ve ejná zele - Nová Ves - st ed

PP 02

Ve ejné prostranství - Starý Dv r

1991/16,
st.p. 117, 118/1, 213,
1961/2,

PP 03

Ve ejné prostranství - ve ejná zele - Starý Dv r

1961/2,

PP 04

Ve ejné prostranství - ve ejná zele - Louka - st ed

st.p. 20,

Nová Ves
u Sokolova
Nová Ves
u Sokolova
Nová Ves
u Sokolova
Nová Ves
u Sokolova
Louka u
Mariánských Lázní

p edkupní
právo pro
Obec
Nová Ves
Obec
Nová Ves
Obec
Nová Ves
Obec
Nová Ves
Obec
Nová Ves
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