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a) Vymezení zastav ného území
V Nové Vsi je zastav né území vymezeno k 1. 2. 2009. Hranice zastav ného území je vyzna ena ve Výkrese
základního len ní, v Hlavním výkrese a v Koordina ním výkrese.

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
Obec se nachází západn 23km od m sta eské Bud jovice, jižn 16km od m sta Netolice a severn 20km od m sta
eský Krumlov. Celé správní území leží v CHKO Blanský les. Z tohoto d vodu se p edpokládá p edevším rozvoj
bydlení v rodinných domech. V menší mí e potom rozvoj zem lství, podnikání a ob anského vybavení. Ve stávající
zástavb p i realizaci výstavby byt je nutné klást d raz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání
vnit ních rezerv zastav ných ástí a v rámci výstavby soukromých obytných objekt je t eba podporovat možnost
izování prostor pro ob anskou vybavenost, která nenaruší okolní bydlení.
Návrh územního plánu uvažuje p edevším s opravami a rekonstrukcemi objekt s využitím pro bydlení a ob anské
vybavení, které nenaruší obytnou funkci. Rozvoj ostatního zastav ného území je ur en p evážn k rekonstrukci,
modernizaci a dostavb . Dostavba je soust ed na p edevším na plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení sídla,
s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel v nové vzniklé zástavb je situováno
vždy na vlastním pozemku.
Díky krásné p írod s nenarušenou ekologickou rovnováhou, romantickým výhled m do kraje, turistickým a
cykloturistickým trasám, je obec významným st ediskem pro celoro ní rodinnou rekreaci.

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, P ÍRODNÍCH A KULTURNÍCH
HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ HODNOTY
Architektonické a urbanistické hodnoty ešeného území Nové Vsi jsou výsledkem historického vývoje a lenitosti
krajiny. Architektonickou hodnotu ešeného území jako je tradi ní sklon st ech vyskytující se ve stávající zástavb a
roztroušenost zástavby po krajin , je nutné v pr hu navrhování a realizace stavebních inností respektovat.
Je žádoucí respektovat i památkov nechrán né drobné stavby (Boží muka, kapli ky, kamenné k íže, litinové k íže,
apod.), nebo tvo í tradi ní sou ást kulturní krajiny.

Nejhodnotn jší zástavba
Jedná se o architektonicky a urbanisticky nejhodnotn jší území p vodní zástavby jednotlivých sídel, dané p edevším
charakterem zástavby historických intravilán sídel a památkov chrán ných).

Mén hodnotná zástavba
Jedná se o novodob jší objekty sm rem k okraj m jednotlivých sídel ešeného území.

Nejmén hodnotná zástavba
Obecn se jedná o plochy bytových dom , výroby a výrobních služeb, technické vybavenosti a zem

lské výroby.

KULTURNÍ HODNOTY
Kulturní hodnoty jsou ÚP Nové Vsi zachovány a rozvíjeny v souladu s ochranou p írodních a civiliza ních hodnot. ÚP
klade d raz na stabilizaci sídelní funkce a její rozvoj s ohledem na zachování urbanistických a stavebních forem
charakteristických pro tuto oblast.

Nemovité kulturní památky
Památkov chrán né objekty v daném ešeném území obce Nová Ves lze považovat za významné kulturní
hodnoty území.
Nová ves
- Zem lská usedlost p. 14 – z toho jen: d m usedlosti, ohradní ze s bránou a brankou a kolna, parc. . st. 41/3 ( ást)
a st. 41/1 ( ást) k.ú. Nová Ves u Brloha, r. . ÚSKP 44140/3-6040
- Kapli ka výklenková, sm r Chmelná, parc. . 2264 k.ú. Nová Ves u Brloha, r. . ÚSKP 15632/3-1357
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- Návesní kapli ka, parc. . st. 22 k.ú. Nová Ves u Brloha, r. . ÚSKP 47517/3-5839
- Kapli ka, na okraji vesnice sm r Brloh, na parc. . 1157/2 k.ú. Nová Ves u Brloha, r. . ÚSKP 47518/3-5839
- Kapli ka výklenková, nad vesnicí sm r Brloh, na parc. . 2272 k.ú. Nová ves u Brloha, r. . ÚSKP 47519/3-5839
eské Chalupy
- Výklenková kapli ka Nejsv
5825

jší Trojice, nad vesnicí, na parc. . 26/1 k.ú. Nová Ves u Brloha, r. . ÚSKP 47488/3-

Archeologické lokality
Sídlišt z doby mezolitu, doby halštatské a raného st edov ku leží v k.ú. Nová Ves u Brloha, 1500 m severn od obce,
v polní trati západn od silnice Chmelná – Lipanovice.
Má-li se provád t stavební innost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby p ípravy stavby
povinni tento zám r oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu a oprávn né organizaci provést na dot eném
území záchranný archeologický výzkum. viz zákon . 20/1987 Sb. o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších zm n
Pro p ípadné archeologické nálezy platí ohlašovací povinnost podle zákona O státní památkové pé i.
Za kulturní hodnotu v jednotlivých sídlech jsou rovn ž považovány p vodní vesnické statky s hospodá skými ástmi,
které se vyzna ují v p evážné mí e dv ma rovnob žnými trakty s orientovanými štíty do ulice, které jsou propojeny zdí
s vraty. Uprost ed této dispozice bývala sí s kuchyní, vp edu se sv tnicí a sv tni kou, vzadu s komorou. Statky mají
hluboké p edzahrádky se stromovím, rozlehlý dv r, který bývá vzadu uzav en stodolou. Za ní následují zahrady.
Budovy jsou zd né, vápnem omítnuté, st echy sedlové. Výpl ové prvky byly d ev né, truhlá sky opracované.
Uspo ádání budov kolem dvora m lo v drsné p írod opodstatn ní : vznikl ohrazený prostor chrán ný p ed
pov trnostními vlivy. Dnes m žeme také ocenit soukromí a útulnost dvor . Statky jsou p evážn dob e udržované,
íve necitliv modernizované, v sou asné dob však pe liv rekonstruované.
Zachovalý fragment historického intravilánu sídla v jihovýchodní ásti Nové Vsi, typické uzav ené vesnické statky s
hlubokými p edzahrádkami s ovocnými stromy, vytvá ející vizuáln hodnotný jihovýchodní okraj sídla.
Ochrana hodnot :
V návrhu je nezbytné dodržet pom rn podrobné regulativy pro stávající i navrženou zástavbu. Z navržených regulativ
je nezbytné zd raznit a dodržet p edevším : výškovou hladinu zástavby, sklon a typ st echy, obdélníkový p dorys
navržených objekt .
Všechny hodnoty v území jsou v návrhu respektovány. Podmínky ochrany zjišt ných hodnot jsou zásadami pro innost
správních ú ad a pro po izování navazující ÚPD.

Hodnoty civiliza ní
Jedná se o hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou infrastrukturou.
Významnou civiliza ní hodnotou území je dobrá dopravní dostupnost celého ešeného území, která je zde zastoupena
silnicemi III. t ídy a sítí místních komunikací. Pro dobrou funk nost zastav ného území se ve správním území nalézají
plochy technického vybavení tj. trasy el. vedení VN 22 kV, vodní zdroje, vodojemy, vodovody a kanalizace. Rozvoj
technické infrastruktury souvisí s p ipojením nov navrhovaných ploch zástavby.
Nové ešení nemá negativní dopad na p írodní a kulturní hodnoty v území.

Hodnoty p írodní
Stávající p írodní hodnoty je nutno co nejbedliv ji opatrovat a citliv rozvíjet. ešené území je p írodn hodnotné díky
své zachovalé p írod , p edevším jsou zde rozsáhlé lesní celky a louky.
Doporu ujeme d evinné výsadby okolo polních cest (po zpracování konkrétních projekt ).
Významné krajinné prvky se d lí na VKP ze zákona (ex lege), tj : lesy, rašeliništ , vodní toky, rybníky a jezera, údolní
nivy (tyto krajinné prvky nejsou samostatn vyzna eny, protože jejich lokalizace je sou ástí mapového podkladu), a
registrované významné krajinné prvky, neboli ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ásti krajiny, které
utvá ejí její typický vzhled a p ispívající k udržení její stability. V ešeném území tyto VKP nejsou.
Zvlášt chrán né území se zde nenachází.
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Památný strom
Stromo adí dub letních na hrázi a po obvodu rybníka v Nové Vsi.

CHKO Blanský les
Celé správní území Nové Vsi se nachází ve III. zón Chrán né krajinné oblasti Blanský les. CHKO Blanský les byla
vyhlášena v roce 1990 a zaujímá plochu 212,35 km². V tšina území spadá do okresu eský Krumlov, menší ást na
severu a západ do okres eské Bud jovice a Prachatice. Jedná se o pozoruhodn zachovalý krajinný celek v podh í
Šumavy s etnými cennými lokalitami.

NATURA 2000 - Evropsky významná lokalita
Celé správní území Nové Vsi se nachází v Evropsky významné lokalit (Blanský les CZ0314124).
edm t ochrany: polop irozené suché trávníky a facie k ovin na vápnitých podložích, bezkolencové louky na
vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých p dách, extenzivní se ené louky nížin až podh í, vegetace silikátových
skalnatých svah , lesy na svazích, sutích a v roklích, bu iny, eurosibi ské stepní doubravy, dubohab iny, panonské
skalní trávníky, nížinné až horské vodní toky, lokalita p ástevníka kostivalového, hore ku eského.

c) Urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch,
ploch p estavby a systému sídelní zelen
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je
zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru. P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby
odpovídající venkovskému prost edí a celkovému m ítku stávající zástavby. P i realizaci výstavby byt je nutné klást
raz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnit ních rezerv zastav ných ástí a v rámci
výstavby soukromých obytných objekt je t eba podporovat možnost z izování prostor pro ob anské vybavení, které
nenaruší okolní bydlení. Návrh ÚP ve své urbanistické koncepci jasn deklaruje, že p i realizaci výstavby byt je nutné
klást d raz na rekonstrukci stávajících objekt , výšková hladina zástavby je nastavena výlu
na nízkopodlažní.
ÚP eší p evážn návrh ploch pro bydlení v rodinných domech. Tyto plochy v tšinou vhodn navazují na stávající
zástavbu nebo vypl ují volné proluky mezi stávající zástavbou. Tímto uspo ádáním navržených ploch dojde k ucelení
sídla. Nová výstavba pro bydlení bude mít charakter individuálního trvalého bydlení i pokud bude využívána k
rekrea ním ú el m. P itom je nutno respektovat venkovské prost edí a m ítko stávající zástavby. P i vytvá ení nové
infrastruktury je t eba klást d raz p edevším na kvalitu, na trvalé zlepšení vzhledu sídla a kultivaci prost edí.
Podrobn jší vymezení zastavitelných ploch viz. kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využití.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ ZASTAVITEL. PLOCH
Navržené objekty budou respektovat výšku okolní zástavby, tj. v místech s vícepodlažní zástavbou bude výška
limitována výškou okolních dom do vzdálenosti cca 50m.
V nízkopodlažní zástavb bude umožn na výstavba p ízemních objekt s možností obytných podkroví.
Navržené procento zastav ní stavebními objekty a zpevn nými plochami (komunikace, parkovišt , bazény, terasy…) je
30%. Veškeré navržené plochy v tší než 0,5 ha budou dopln ny ve ejnou zelení v rozsahu 20% ešené plochy. Do této
plochy je možné zapo ítat d tská a sportovní h išt malého rozsahu a aleje podél komunikací.
Podrobn jší podmínky pro zástavbu budou ešeny ÚS.

STANOVENÍ ZÁSAD ETAPIZACE
Pro postup nové výstavby platí obecn pravidlo, že zástavba bude uskute ována sm rem od sou asn zastav ného
území do volné krajiny.
Mimo zástavby v prolukách bude zástavba uskute ována vždy až po úplném zainvestování inženýrskými sít mi.
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VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ESTAVBY
OZNA .
PLOCHY

BR 1a

ZS 1b

VS 2

BR 3a

ZS 3b

BR 6a

ZS 6b

BR 7

BR 8a

ZS 8b

BR 9a

ZS 9b

BR 10a

CHARAKTERISTIKA PLOCHY
Plocha bydlení – rodinné domy – v severovýchodní ásti obce Nová ves, navazuje na
zastav né území.
Obsluha území – sjezd ze stávající komunikace III t ídy.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, ochranné pásmo
silnice III. t ídy, vedení a ochranné pásmo stávající kanalizace, CHKO Blanský les,
evropsky významná lokalita.
Plocha zelen – soukromá a vyhrazená – v severovýchodní ásti obce Nová ves.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, ochranné pásmo
silnice III. t ídy, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Plocha výroby a skladování – pr mysl a drobná výroba – v severní ásti obce Nová ves,
navazuje na zastav né území.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský
les, evropsky významná lokalita.
Plocha bydlení – rodinné domy – v severozápadní ásti obce Nová ves, navazuje na
zastav né území.
Obsluha území – sjezdy ze stávající komunikace III t ídy.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, ochranné pásmo
silnice III. t ídy, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Plocha zelen – soukromá a vyhrazená – v severozápadní ásti obce Nová ves.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský
les, evropsky významná lokalita.
Plocha bydlení – rodinné domy – v severozápadní ásti obce Nová ves.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský
les, evropsky významná lokalita.
Plocha zelen – soukromá a vyhrazená – v severozápadní ásti obce Nová ves.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo vzletového
prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Plocha bydlení – rodinné domy – v západní ásti obce Nová ves.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský
les, evropsky významná lokalita.
Plocha bydlení – rodinné domy – v západní ásti obce Nová ves, navazuje na zastav né
území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský
les, evropsky významná lokalita.
Plocha zelen – soukromá a vyhrazená – v západní ásti obce Nová ves.
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo stávajícího vodovodu,
ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Plocha bydlení – rodinné domy – v západní ásti obce Nová ves, navazuje na zastav né
území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský
les, evropsky významná lokalita.
Plocha zelen – soukromá a vyhrazená – v západní ásti obce Nová ves.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo lesních ploch, ochranné pásmo
vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Plocha bydlení – rodinné domy – v jižní ásti obce Nová ves, navazuje na zastav né
území.
Obsluha území – sjezdy ze stávající komunikace III t ídy.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, radioreléovou
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trasu, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.

ZS 10b

BR 11a

ZS 11b

BR 12

SO 13

OS 14

BR 15a

ZS 15b

BR 18a

ZS 18b

BR 19a

ZS 19b

Plocha zelen – soukromá a vyhrazená – v západní ásti obce Nová ves.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský
les, evropsky významná lokalita.
Plocha bydlení – rodinné domy – v jižní ásti obce Nová ves, navazuje na zastav né
území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo stávajícího vodovodu,
ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Plocha zelen – soukromá a vyhrazená – v jižní ásti obce Nová ves.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský
les, evropsky významná lokalita.
Plocha bydlení – rodinné domy – v jižní ásti obce Nová ves, navazuje na zastav né
území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo stávajícího vodovodu,
radioreléovou trasu, ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky
významná lokalita.
Plochy smíšené obytné – bydlení a ob anské vybavení – v jihovýchodní ásti obce Nová
ves.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat maximální hranici negativního vlivu prost edí istírny
odpadních vod, ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky
významná lokalita.
Plocha ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní z ízení – v jihovýchodní ásti
obce Nová ves.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat maximální hranici negativního vlivu prost edí istírny
odpadních vod, ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky
významná lokalita.
Plocha bydlení – rodinné domy – v jižní ásti ešeného území , navazuje na zastav né
území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský
les, evropsky významná lokalita.
Plocha zelen – soukromá a vyhrazená – v jižní ásti ešeného území , navazuje na
zastav né území.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský
les, evropsky významná lokalita.
Plocha bydlení – rodinné domy – ve východní ásti osady eské Chalupy, navazuje na
zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo stávajícího vodovodu,
ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Plocha zelen – soukromá a vyhrazená – ve východní ásti osady eské Chalupy,
navazuje na zastav né území.
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo stávajícího vodovodu,
ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Plocha bydlení – rodinné domy – v jižní ásti osady eské Chalupy, navazuje na
zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo stávajícího vodovodu,
ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Plocha zelen – soukromá a vyhrazená – v jižní ásti osady eské Chalupy, navazuje na
zastav né území.
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo navržené kanalizace, vedení a
ochranné pásmo stávajícího vodovodu, ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO
Blanský les, evropsky významná lokalita.
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Plocha bydlení – rodinné domy – v severní ásti osady eské Chalupy, navazuje na
zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský
les, evropsky významná lokalita.
Plochy specifické – fotovoltaická elektrárna – v západní ásti osady eské Chalupy,
navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský
les, evropsky významná lokalita.
Plocha zelen – soukromá a vyhrazená – v západní ásti osady eské Chalupy, navazuje
na zastav né území.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský
les, evropsky významná lokalita.
Plocha bydlení – rodinné domy – v severní ásti osady eské Chalupy, navazuje na
zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský
les, evropsky významná lokalita.
Plocha zelen – soukromá a vyhrazená – v severní ásti osady eské Chalupy, navazuje
na zastav né území.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský
les, evropsky významná lokalita.
Plochy výroby a skladování – zem lská výroba – v severozápadní ásti ešeného
území , navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský
les, evropsky významná lokalita.
Plocha bydlení – rodinné domy – v severovýchodní ásti ešeného území , navazuje na
zastav né území.
Obsluha území – sjezdy ze stávající komunikace III t ídy.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, ochranné pásmo
silnice III. t ídy, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Plocha zelen – soukromá a vyhrazená – v severovýchodní ásti ešeného území ,
navazuje na zastav né území.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, ochranné pásmo
silnice III. t ídy, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Plochy rekreace – na plochách p írodního charakteru – v severovýchodní ásti
ešeného území , navazuje na zastav né území.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský
les, evropsky významná lokalita.
Plocha bydlení – rodinné domy – ve východní ásti osady eské Chalupy, navazuje na
zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat vedení ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO
Blanský les, evropsky významná lokalita.
Plochy technické infrastruktury – v jihovýchodn od obce Nová ves.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat vedení ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO
Blanský les, evropsky významná lokalita.

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
V ÚP Nové Vsi nedojde k zásahu do systému sídelní zelen . Sou asný podíl zelen v sídle z stane zachován.
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d) Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení
etn podmínek pro jejich umís ování
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
Dopravní návrh považuje stávající trasy silnic III. t ídy za územn stabilizované. U komunikací, které zp ístup ují
objekty bydlení, je v p evážné mí e nutno po ítat s úpravou v odpovídajících parametrech, to znamená v ší ce
komunikací pokud možno minimáln 6 m (v návrhu 7m) s alespo jednostranným chodníkem. Do doby, než bude toto
možné, je nutno pro n respektovat alespo územní rezervu. Ta by m la být v p im ené mí e dodržována i p i
povolování veškerých staveb a to i drobných (oplocení, p ípojné sk ky inženýrských sítí apod.).
Sou asný systém turistických tras a nau ných stezek z stane zachován a bude dále postupn rozvíjen. Stávající
cykloturistické trasy a stezky budou zachovány a rovn ž rozvinuty. P edevším v oblasti cykloturistiky jsou v ešeném
území pom rn velké rezervy. V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozší it dopl ková za ízení
(odpo ívky, ob erstvení, p ovny kol, tábo išt , informa ní tabule, atd.).
V rozvojových plochách je umožn n vznik nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými
normami dle d vodu vzniku komunikace. V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a
garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku, a to již jako sou ást stavby. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt
nabízejících ubytovací služby.

KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
ODTOKOVÉ POM RY, VODNÍ TOKY A NÁDRŽE
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace
zejména v okolí vodních tok . Doporu ují se vhodná krajinná revitaliza ní opat ení ke zvýšení záchytu vody v krajin ,
zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy. Dále se v p ípad ast jších výskyt p ívalových deš doporu uje
izovat záchytné stoky pro svedení t chto srážek.
Pro odvod deš ových vod je nad obcí podél uvažované místní komunikace navržen v rámci protipovod ových opat ení
otev ený p íkop.
V osad

eské Chalupy v rámci protipovod ových úprav je pod komunikací navrženo zkapacitn ní pr toku potoka.

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Zásobování obce Nová Ves i osady eské Chalupy pitnou vodou vyhovuje (kapacita zdroj , velikost akumulací,
tlakové pom ry, kvalita vody, hlavní profily ad ) i do budoucna a proto z stane zachováno. Nové vodovodní ady
budou budovány v rámci nové (výhledové) zástavby a k doposud nenapojeným objekt m. S ohledem na stá í n kterých
ástí vodovodu se navrhuje jejich postupná rekonstrukce.
Navrhovaná ešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje.

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Odkanalizování obce Nová Ves vyhovuje i do budoucna a proto z stane zachováno. istírna odpadních vod také
vyhovuje. Nové kanaliza ní stoky budou budovány v rámci nové (výhledové) zástavby a k doposud nenapojeným
objekt m. Deš ové vody budou i nadále odvád ny stávající deš ovou kanalizací a systémem p íkop , struh a propustk
do recipientu.
V osad eské Chalupy se nep edpokládá výstavba kanalizace pro ve ejnou pot ebu a OV. Likvidace odpadních vod
bude ešena individuálním išt ním (vícekomorové septiky s do išt ním, mikro istírny apod.).
Deš ové vody sídel budou i nadále odvád ny stávajícím zp sobem. Doporu uje se maximální množství srážkových vod
zasakovat do p dy p irozeným zp sobem a minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými materiály.
Navrhovaná ešení jsou v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje.
Obec Nová Ves ve výhledu zamýšlí výstavbu kanalizace v osad
eské Chalupy v rámci stávající i navrhované
zástavby. Kanalizace bude trasována podél Chmelovského potoka a napojena na kanaliza ní sí resp. OV (stabiliza ní
nádrže) obce Nová Ves.
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KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Kmenové linky a stávající TS jsou v dobrém technickém stavu a mají dostate ný výkon pro pokrytí stávajících odb
pro další elektrifikace celého správního území sídla.

i

Eventuelní p eložky el. vedení budou ešeny dle zákona . 458/2000 a sm rnicí E-ON – viz. ochranná pásma.
Jednotlivé lokality budou napojeny z TS dle vyjád ení E-ON
. Bud jovice. Dopl ovaná výstavba bude pokryta
z trafostanic T1, T2, T3, T4, T5 a T6. Podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sít NN. V
ípad , že nebudou TS vyhovovat, budou rozší eny pop . nahrazeny výkonn jším typem, eventueln dopln ny novými
TS. Doporu ujeme typ TS do 400kVA. Stávající sekundární sí vyhovuje pro dnešní zatížení a v návaznosti na novou
výstavbu se bude postupn p izp sobovat, zejména ve vybraných úsecích nové výstavby kabelizovat do zem .
Dimenzování této sít se provede s ohledem na druh topného média.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
V sídle Nové Vsi není provedena plynofikace, proto je nutno po ítat i s podílem elektrického vytáp ní.

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
ešené území má potenciál ve využití obnovitelných zdroj energie. Budou respektovány požadavky na ochranu
ovzduší vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského programu snižování emisí tak, aby pro dané území byly
vytvo eny podmínky pro dodržení p ípustné úrovn zne išt ní ovzduší. Je možno doporu it pro provozovatele n které
dostupné systémy, které spl ují ekologické limity. V území bude využíváno centrálních zdroj tepla, pop ípad
alternativních zdroj energie formou využití biomasy, tepelných erpadel, solárních kolektor .

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Návrh ÚP vymezuje plochy ob anského vybavení – ve ejné infrastruktury a komer ních za ízení, a plochy ob anského
vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení. Tyto plochy jsou navrženy v jihovýchodní ásti obce Nová Ves.

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
V návrhu ÚP Nová Ves nejsou vymezeny plochy ve ejných prostranství.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Likvidace domovního odpadu je zajiš ována svozem na ízenou skládku a tento systém bude i nadále zachován. Bude
povoleno takové podnikání, které skladováním odpad v etn nebezpe ných látek nenaruší životní prost edí a nebude
zát žovým rizikem pro obyvatele.

CIVILNÍ OCHRANA
Návrh ploch pro požadované pot eby:
Ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, v blízkosti vodního díla.
V ešeném území se neo ekává pr chod pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, jejíž p vodcem m že být vodní dílo.
zóny havarijního plánování.
ešené území neleží v zón havarijního plánování.
Podle analýzy možného vzniku mimo ádné události, která je sou ástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou
produkcí a skladováním nebezpe ných látek neohrožuje území ešené tímto územním plánem.
ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události.
Ukrytí obyvatelstva zabezpe uje p íslušný m stský ú ad pouze p i vyhlášení vále ného stavu. Ukrytí bude provedeno
ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných ástech obytných dom a v provozních a výrobních objektech po
jejich úprav na improvizované úkryty. Je možno po ítat s využitím ochranných prostor jednoduchého typu
v budovách, které mají nejmenší dob hovou vzdálenost od místa ohrožení. V p ípad pot eby ukrytí obyvatel a
návšt vník obce p i vzniku MU v dob míru zajiš uje obecní ú ad ochranu osob p ed kontaminací nebezpe nými
látkami (pr myslová havárie, únik nebezpe né látky z havarovaného vozidla apod.) p edevším za využití ochranných
prostor jednoduchého typu ve vhodných ástech obytných dom a provozních,výrobních a dalších objekt , kde budou
improvizovan provád ny úpravy proti pronikání nebezpe ných látek.
evakuace obyvatelstva a jeho ubytování.
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Zajišt ní evakuace organizuje m stský ú ad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez p íst eší je možný ve stávajících
objektech jako nap . školských, v ubytovnách, penzionech, t locvi nách, kulturních domech apod.
skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci.
Toto opat ení bude dle pot eby zajiš ováno v dob po vzniku mimo ádné události. K tomu budou využity vhodné
prostory v rámci obce, p ípadn blízkého okolí. Skladování prost edk individuální ochrany pro zabezpe ované skupiny
osob ve školských a zdravotnických za ízeních bude prozatímn ešeno v centrálních skladech mimo území obcí a
st.
vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn zastav ná území a zastavitelná území obce.
Na území obce se nenacházejí nebezpe né látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto zp sobem snižovat riziko
spojené s p ípadnými haváriemi.
záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink kontaminace.
Jako místo pro dekontaminaci osob, p ípadn pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít nap . za ízení
umýváren, sprch, istíren, garáží v tších firem, napojených na kanalizaci a vodovod. Pro dekontamina ní plochy
v podstat posta í zpevn ná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít
z jedné strany p íjezd a z druhé strany odjezd s p ívodem vody nebo páry.
Záhrabovišt není v katastru obce vymezeno, nakažená zví ata budou likvidována v míst nákazy a odvezena do míst
ur ených p íslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.
ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území.
Na ešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno upravit proti proniknutí
kontaminant (uzav ení a ut sn ní otvor , oken a dve í, v tracích za ízení) a do asn ukrývané osoby chránit
improvizovaným zp sobem (ochrana dýchacích cest, o í a povrchu t la).
nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude ešit obec a jejich orgány ve spolupráci
s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plán pro p ípady mimo ádné situace.
Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení.
Tato oblast bude v p ípad obce zajišt na spušt ním sirén a p edáním varovných informací ob an m cestou M Ú za
využití rozhlas , pojízdných rozhlasových za ízení, p edání telefonických informací a dalších náhradních prvk
varování.

e) Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení
podmínek pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed
povodn mi, rekreace, dobývání nerost a podobn
NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Ve volné krajin je umožn no zales ování pozemk na plochách navazující na stávající PUPFL a na plochách, jejichž
zalesn ním dojde k ucelení PUPFL. Nem lo by se jednat o zem lskou p du s I. t ídou ochrany. P i zales ování
pozemk na plochách navazující na stávající PUPFL je nutno brát ohled na krajiná ské a p írodní hodnoty lesních lem
(m ítko, pestrost a mozaika krajiny, výskyt cenných rostlin a živo ich ). Dále je ve volné krajin umožn no z izování
menších vodních ploch a umis ování do asných staveb pro zabezpe ení zem lské innosti, jako jsou seníky, v elíny,
íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , podmín
realizace komunitního kompostování,
polních hnojiš za spln ní zákonných podmínek apod.
Stanovení koncep ních podmínek pro zm ny v jejich využití
Udržitelné hospoda ení v krajin
dobudování územního systému ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnovení její prostupnosti a
obnovení a uchování jejích estetických hodnot a kulturní pam ti,
revitalizace povodí ( ních systém ),
podpora správné zem lské praxe a ekologické produkce,
ozdrav ní les R,
protipovod ová ochrana území a osídlení,
rekultivace území devastovaných t žbou a energetikou
zajiš ování ochrany vodních zdroj .
Snížení energetické a surovinové náro nosti hospodá ství a oborové struktury ekonomické základny
úspora surovin a energií, jejich recyklace a druhotného využití,
využívání obnovitelných zdroj energie a surovin,
ekologicky vhodné formy rekreace, cestovního ruchu, láze ství.
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Krajinná revitaliza ní opat ení - p i jejich realizaci je nutné zohlednit nov zpracovanou Studii revitalizace
emežské kotliny (nov navržené cesty, meze, protierozní úpravy, revitalizace vodote í...)

NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
Návrh místního územního systému ekologické stability krajiny respektuje zákonem . 114/92 Sb., o ochran p írody a
krajiny stanovený úkol vytvo it v ešeném území vzájemn propojený soubor p irozených i pozm ných, avšak
írod blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení územního systému ekologické
stability pat í podle tohoto zákona mezi základní povinnosti v obecné ochran p írody a realizují ho spole
orgány
územního plánování a ochrany p írody ve spolupráci s orgány vodohospodá skými, ochrany zem lského p dního
fondu a státní správy lesního hospodá ství. Hlavním cílem je trvalé zajišt ní biodiverzity (biologické rozmanitosti) ve
smyslu “Úmluvy o biologické rozmanitosti” k níž eská republika p istoupila v roce 1994.
Podle významu skladebných segment jsou územní systémy ekologické stability v ešeném území rozd leny do t í
úrovní - nadregionální, regionální a lokální.
Ekologický význam ÚSES:
- biologický – ochrana stávajících stanoviš pro biotu v celém ešeném území
- krajinotvorný – ochrana celkového krajinného prost edí
- estetický – ochrana lenitosti krajiny v bezlesí
Základní doporu ení pro zlepšení ekologické funkce krajiny:
- U vodote í v co nejv tší mí e obnovit p írod blízký charakter (revitalizovat) a podporovat sukcesi v jejich
blízkosti.
-

Vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupe ekologické stability lu ních porost .

V návrhu jsou vymezeny plochy pro ÚSES - biocentra a biokoridory, kde jsou stanoveny podmínky pro jejich využití.
V severní ásti ešeného území prochází funk ní regionální biokoridor RBK 065 (Buglata – Skalka). V tomto
regionálním biokoridoru jsou obsaženy lokální biocentra LBC 594, LBC 595 a LBC 596, které zahrnují lesní porosty.
Ve východní ásti od sídla Nová Ves se nachází okolo Podnovoveského rybníka nefunk ní lokální biocentrum LBC 9,
na které navazuje funk ní lokální biokoridor LBK 8. Západní ásti od sídla Nová Ves vyústí funk ní lokální biokoridor
LBK 1, na který navazuje funk ní lokální biocentrum LBC 2 s lesními porosty. Od tohoto biocentra dále pokra uje
omezen funk ní lokální biokoridor LBK 3. Na LBK 3 navazuje funk ní lokální biocentrum LBC 4, který zahrnuje
lesní porosty. Na toto biocentrum je napojen omezen funk ní lokální biokoridor LBK 5, který vede p es silnici III.
ídy až k funk nímu lokálnímu biocentru LBC 6, který zahrnuje lesní porosty. Dále se na biocentrum napojuje lokální
biokoridor nefunk ní LBK 7.
Lokální úrove ÚSES je ešena standardním zp sobem. Podchycuje rozmanitost ekosystém jednotlivých biochor tj.
vymezuje alespo jedno biocentrum v reprezentativních skupinách typ geobiocén každé biochory a zahrnuje v lokální
úrovni ÚSES ty ekosystémy, které jsou zastoupeny v regionální úrovni nevýrazným zp sobem (lesní porosty
v normálních hydrických a trofických adách) .
Regulativy pro plochy za azené do ÚSES
Regulativy mají 2 základní funkce:
1)
Zajiš ují podmínky pro trvalou funk nost existujících prvk ÚSES.
2)
Zajiš ují územní ochranu ploch pro dopln ní prvk ÚSES navržených nebo nefunk ních.

Biokoridor – nadregionální, regionální, lokální
Hlavní využití
ÚSES – nadregionální, regionální, lokální biokoridor.
ípustné využití
Je sou asné využití a budoucí využití ploch závazn navržené platnou ÚPD, dále využití, které zajiš uje vysoké
zastoupení druh organism odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám p i b žném extensivním zem lském
nebo lesnickém hospoda ení (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), p ípadn rekrea ní plochy p írodního
charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, p itom nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití a
írodní funkce sou asných funk ních biokoridor .
Pro plochy PUPFL, které se nachází v plochách biokoridor platí i regulativy pro plochy PUPFL.
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Podmín né využití
Funk ní využití pouze nezbytn nutné liniové stavby k ížící biokoridor, vodohospodá ská za ízení,
nejmenším zásahu a narušení funk nosti biokoridoru.

OV atd., p i co

Nep ípustné využití
Zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území za azeného do ÚSES
(zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability, nap .
z louky na ornou p du), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv zm ny funk ního využití,
které by znemožnily nebo ohrozily založení chyb jících ástí biokoridor , rušivé innosti, jako je umis ování staveb,
odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod., mimo inností podmín ných.

Biocentrum – nadregionální, regionální, lokální
Hlavní využití
ÚSES – nadregionální, regionální, lokální biocentrum.
ípustné využití
Sou asné využití a budoucí využití ploch závazn navržené platnou ÚPD, využití, které zajiš uje p irozenou druhovou
skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Nesmí dojít
ke znemožn ní navrhovaného využití nebo zhoršení p írodní funkce sou asných ploch ÚSES.
Pro plochy PUPFL, které se nachází v plochách biocenter platí i regulativy pro plochy PUPFL.
Podmín né využití
Jsou, a to pouze ve výjime ných p ípadech, nezbytn nutné liniové stavby, vodohospodá ská za ízení, OV atd., p i co
nejmenším zásahu do biocentra a narušení jeho funk nosti.
Nep ípustné využití
Zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území za azeného do ÚSES
(zm na druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability, nap .
z louky na ornou p du), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí t chto ploch v ÚSES, jakékoliv zm ny funk ního
využití, které by znemožnily i ohrozily funk nost biocenter, nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ní do
nich, rušivé innosti jako je umis ování staveb, odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod., mimo innosti
ípustné a podmín né.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY
V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozší it dopl ková za ízení (odpo ívadla, ob erstvení,
ovny kol, tábo išt , informa ní tabule, atd.).

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
V ešeném územím se nenachází záplavové území.
PROTIPOVOD OVÁ OPAT ENÍ
Stávající vodote , vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh
pozemk v ší ce 6m od b ehové hrany. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace zejména v okolí vodních tok a
rybník .
Pro snížení povod ového rizika v zájmovém území jsou doporu ena protipovod ová opat ení, která znamenají snížení
kulmina ních pr tok , tj. zejména zvýšení p irozené reten ní schopnosti území (používání kvalitních kultivovaných
travních porost s dobrou vsakovací ú inností). Nedoporu ují se žádná opat ení, sm ující k urychlení povrchového
odtoku nebo jeho zvýšení.
V ešeném území je v rámci protipovod ových opat ení navržena v severní ásti otev ená vodote . Toto opat ení eší
odvod p ívalových deš ových vod ze svažitých zem lsky využívaných pozemk nad sídlem. Pro odvedení
ívalových vod, které zatékaly po silnici až do sídla a zem lského areálu, bude vybudován pod silnicí III/1433
propustek cca 200m východn od zem lského areálu, který bude sloužit pro odvedení p ívalových vod do níže
položených luk. V osad
eské Chalupy v rámci protipovod ových úprav je pod místní komunikací navrženo
zkapacitn ní pr toku potoka.
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PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
V návrhu není uvažováno s plošnými protierozními opat eními.

VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Návrh ÚP vymezuje plochy rekreace - zahrádkové osady v severozápadní ásti sídla Nová Ves a plochy rekreace - na
plochách p írodního charakteru v severovýchodní ásti ešeného území.

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ
V ešeném území se nachází poddolované území – . 1709 – po t žb rudy.
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f)

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem
využití, s ur ením p evažujícího využití (hlavní využití),
ípustného využití, podmín
p ípustného, nep ípustného
využití), využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného
rázu

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
V grafické ásti z Hlavního výkresu v m ítku 1 : 5 000 je patrné len ní ešeného území Nové Vsi do ploch
s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem up es ující
zp sob využití. Plochy stabilizované jsou ozna eny pln , plochy návrhu jsou ozna eny šrafou.
Definice použitých pojm
Obecn
Regulativy u stávajících ploch (stabilizovaných) se vztahují pouze na zm ny sou asného stavu (p ístavby, nástavby a
dostavby). Je tedy p ípustná možnost, že již stávající zástavba není v souladu s regulativy umož ující zm ny sou asného
stavu. (Nap íklad sou asná zastav nost budovami m že být již v sou asnosti vyšší, než umož uje plošný regulativ pro
možnost p ístavby).
Plošné regulativy
Zastav nost budovami
zastav ností budovami se rozumí zastav ná plocha samotné budovy navrženého zp sobu funk ního využití bez
teras, p ístupových cest a zpevn ných ploch, bazén a samostatn stojících p íst ešk ;
Zastav nost celková
veškeré údaje o zastavitelných plochách jsou vztaženy k jednotlivým stavebním parcelám
celkovou zastav ností se rozumí zastav ná plocha všemi budovami a v etn teras a p ístupových cest a všech
zpevn ných ploch a bazén a všech samostatn stojících p íst ešk ;
plocha lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF a kde je nezbytné
sejmout p vodní ornici;
pro posouzení je vždy uvažována mén p íznivá varianta;
Výškové regulativy
Výška budovy
výškou podlaží se rozumí b žná výška 3 – 3,5 m;
obytným podkroví se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst obvodové st ny na vn jším líci
výšky 0 - 1 m;
Výška budovy do h ebene v metrech
výškou budovy se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy s p vodním terénem
(nikoliv s terénem upraveným násypem) ke h ebeni;
Výška ímsy v metrech
výškou budovy se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy s p vodním terénem
(nikoliv s terénem upraveným násypem) k ímse;
Prostorové regulativy
St echa – typ a sklon
regulativy pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny, výjimku mohou tvo it pouze malé ásti
dorysné plochy v celkovém sou tu do 20%, nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk pro venkovní posezení
a viký ;
nep ipouští se neklasické pojetí sedlových st ech;
(nesymetrické, násobné nebo pilové uspo ádání, soustava sedlových st ech vedle sebe …);
u valbových st ech musí zbývat h eben v délce alespo 4m;
dorys budovy
dorysem budovy se rozumí p evládající p dorysný tvar bez zapo ítání drobných výb žk ;
nemusí být spln no p i z etelném tvaru „L“ nebo „T“
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Plochy bydlení
- rodinné domy – stav, návrh

BR

Hlavní využití
Bydlení v rodinných domech.
ípustné využití
Bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší
samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, administrativní za ízení, obchody, provozovny služeb,
drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví, krej ovství), malá
rekrea ní a sportovní za ízení (bazény, prvky zahradní architektury apod.). Umíst ní musí být v souladu s charakterem
využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným využitím
území na vlastním pozemku, z izování místních komunikací, nezbytná technická infrastruktura, ve ejná zele .
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné nebo podmín né, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí,
odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních
služeb a autobazary. Výstavba individuální rekreace.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami
Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel
Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech
Výška ímsy v metrech
Prostorové regulativy
St echa - typ

maximáln 25%
maximáln 35%
minimáln 1000 m2
1 nadzemní podlaží
+ podkroví
maximáln 8,5m
maximáln 4,2m
sedlová
polovalbová
valbová (za podmínky h ebene
delšího než 4m)
400 - 450

St echa - sklon
Vymezení zastavitelných ploch
BR 1a - v severovýchodní ásti obce Nová ves, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – sjezd ze stávající komunikace III t ídy.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, ochranné pásmo silnice III. t ídy, vedení a
ochranné pásmo stávající kanalizace, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Podmínky – stavební objekty budou umíst ny v pásu do 30 m od jižní hranice, zbytek bude vyhrazen pro soukromou
zele - zahrady k RD, min ší ka parcely bude 25m tak, aby bylo umožn no azení objekt podél okraje zástavby.
Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v Hlavním výkresu i Koordina ním výkresu.
BR 3a - v severozápadní ásti obce Nová ves, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – sjezdy ze stávající komunikace III t ídy.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, ochranné pásmo silnice III. t ídy, CHKO
Blanský les, evropsky významná lokalita.
Podmínky – max. 5 RD.
Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v Hlavním výkresu i Koordina ním výkresu.
BR 6a - v severozápadní ásti obce Nová ves.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná
lokalita.
Podmínky - max. 1 RD. Podlaha domu bude na úrovni 575 m.n.m., výška stavby do 6ti metr .
BR 7 - v západní ásti obce Nová ves.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná
lokalita.
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Podmínky – max. 2 RD, pás 30m od rybníka z stane nezastav ný, stavební objekty budou umíst ny v pásu do 30 m od
komunikace.
Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v Hlavním výkresu i Koordina ním výkresu.
BR 8a - v západní ásti obce Nová ves, navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat vedení ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky
významná lokalita.
Podmínky – stavební objekty budou umíst ny v pásu do 70 m od východní hranice stávajícího zastavitelného území,
okrajová ást bude vyhrazena pro soukromou zele - zahrady k RD; domy budou orientované tak, aby okraj zástavby
tvo ily plochy st ech (ne štíty).
Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v Hlavním výkresu i Koordina ním výkresu.
BR 9a - v západní ásti obce Nová ves, navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná
lokalita.
Podmínky – max. 1 RD, okrajová ást bude vyhrazena pro soukromou zele - zahrada k RD.
Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v Hlavním výkresu i Koordina ním výkresu.
BR 10a - v jižní ásti obce Nová ves, navazuje na zastav né území.
Obsluha území – sjezdy ze stávající komunikace III t ídy.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, radioreléovou trasu, CHKO Blanský les,
evropsky významná lokalita.
Podmínky – max. 5RD, stavební objekty budou umíst ny v pásu do 40 m od jižní hranice stávajícího zastv ného území,
zbylá ást bude vyhrazena jako soukromá zele – zahrady k RD, p íjezdová komunikace povede podél okraje stávající
zástavby (záhumenní cesta), domy budou orientované tak, aby okraj zástavby tvo ily plochy st ech (ne štíty).
Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v Hlavním výkresu i Koordina ním výkresu.
BR 11a - v jižní ásti obce Nová ves, navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo stávajícího vodovodu, ochranné pásmo vzletového
prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Podmínky – lokalita zastavuje krajiná sky hodnotný okraj sídla, max. 6 RD typu uzav ených vesnických usedlostí,
projekty vypracované autorizovaným architektem, stavební objekty budou umíst ny v pásu od hranice stávajícího
zastavitelného území do 50 m od jižní hranice lokality BR11b, p íjezdová komunikace povede podél okraje stávající
zástavby (záhumenní cesta).
Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v Hlavním výkresu i Koordina ním výkresu.
BR 12 - v jižní ásti obce Nová ves, navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo stávajícího vodovodu, ochranné pásmo vzletového
prostoru, radioreléovou trasu, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Podmínky – max. 4 RD.
Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v Hlavním výkresu i Koordina ním výkresu.
BR 15a - v jižní ásti ešeného území , navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná
lokalita.
Podmínky – max. 1RD umíst ný v severní polovin plochy, zbylá ást bude vyhrazena pro soukromou zele – sad.
BR 18a - ve východní ásti osady eské Chalupy, navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo stávajícího vodovodu, ochranné pásmo vzletového
prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Podmínky – max. 1RD umíst ný v jihovýchodním rohu plochy, zbylá ást vyhrazena pro soukromou zele - zahrada k
RD, sad.
BR 19a - v jižní ásti osady eské Chalupy, navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
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Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo stávajícího vodovodu, ochranné pásmo vzletového
prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Podmínky – max. 1RD umíst ný v severovýchodním rohu plochy, zbylá ást vyhrazena pro soukromou zele - zahrada k
RD, sad
BR 20 - v severní ásti osady eské Chalupy, navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná
lokalita.
Podmínky – max. 1 RD.
BR 22a - v severní ásti osady eské Chalupy, navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná
lokalita.
Podmínky – max. 1RD umíst ný ve východním rohu plochy, zbylá ást vyhrazena pro soukromou zele - zahrada k RD,
sad.
BR 24a - v severovýchodní ásti ešeného území , navazuje na zastav né území.
Obsluha území – sjezdy ze stávající komunikace III t ídy.
Limity využití území - respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, ochranné pásmo silnice III. t ídy, CHKO
Blanský les, evropsky významná lokalita.
Podmínky – max. 1 RD umíst ný v západním rohu plochy.
BR 26 - ve východní ásti osady eské Chalupy, navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat vedení ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky
významná lokalita.
Podmínky – max. 1 RD. Stavební objekt bude umíst n v pásu do 10 m od severozápadní hranice pozemku, v západní
polovin plochy.

19

Plochy bydlení
- bytové domy
- stav

BB

Hlavní využití
Bydlení v bytových domech.
ípustné využití
Bydlení v bytových domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vestav ná ob anská
vybavenost, drobná za ízení emeslná a výrobní nenarušující pohodu bydlení (bez možnosti vyhlášení ochranného
pásma), malá sportovní za ízení (d tské h išt ). Umíst ní musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch.
ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku,
ízení místních komunikací, ve ejná zele .
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a
garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb a autobazary.
Výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.).
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Po et staveb na stávající ploše
Zastav nost budovami
Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel

stávající po et
maximáln + 15%
maximáln 35%
minimáln 800 m2

Výškové regulativy
Výška budovy

stávající

Výška budovy do h ebene v metrech.
Výška ímsy v metrech

stávající
stávající

Prostorové regulativy
St echa - typ

St echa - sklon

sedlová
polovalbová
valbová (za podmínky h ebene
delšího než 4m)
380 - 400
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Plochy smíšené obytné
– bydlení a ob anské vybavení
– návrh

SO

Hlavní využití
Bydlení v rodinných domech v etn ob anské vybavenosti.
ípustné využití
Technické, sociální a ob anské zázemí pro sousední sportovní a rekrea ní za ízení.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné nebo podmín né, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí,
odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních
služeb a autobazary.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami
Zastav nost celková
Velikost stavebních parcel
Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech
Výška ímsy v metrech
Prostorové regulativy
St echa - typ

maximáln 25%
maximáln 35%
minimáln 1000 m2
1 nadzemní podlaží
+ podkroví
maximáln 8,5m
maximáln 4,2m
sedlová
polovalbová
valbová (za podmínky h ebene
delšího než 4m)
400 - 450

St echa - sklon
Vymezení zastavitelných ploch
SO 13 - v jihovýchodní ásti obce Nová Ves.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat maximální hranici negativního vlivu prost edí istírny odpadních vod, ochranné
pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Podmínky – Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v Hlavním výkresu i Koordina ním výkresu.

Plochy ob anského vybavení
- ve ejná infrastruktura, komer ní za ízení
-stav, návrh

OV

Hlavní využití
Ob anské vybavení.
ípustné využití
Ve ejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní, vzd lávací služby netechnického charakteru.
ípustné je z izovat a provozovat knihovny, archivy, ú ady státní správy, služebny policie, požární zbrojnice,
zdravotnická st ediska apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná funk ním využitím území, plochy ve ejné zelen
etn architektonických prvk parteru, nákupní za ízení, erpací stanice pohonných hmot, ostatní podnikání a služby,
pokud nevyžadují vyhlášení OP a negativn neovliv ují své okolí, nezbytná technická infrastruktura.
Nep ípustné využití
Jsou takové innosti a d je, které nadm rn narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba a sklady.
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Plochy ob anského vybavení
- t lovýchovná a sportovní za ízení
– stav, návrh

OS

Hlavní využití
Sportování.
ípustné využití
Provozování sportovních aktivit, zábavy a rekreace. P ípustné je z izovat sportovišt a h išt , d tské h išt , jednoduché
stavby (s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související s vytvo ením technického, sociálního a ob anského
zázemí (tribuny, šatny, sociální za ízení, bufety), parkovací a odstavná stání vyvolaná funk ním využitím území, ve ejná
zele , nezbytná technická infrastruktura.
Nep ípustné využití
Ostatní využití, neuvedené jako p ípustné, zejména stavby individuální rekreace, jakékoli innosti a funk ní využití,
které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí hlavní, pop . by bránily tomuto funk nímu využití.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami
Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech
Výška ímsy v metrech
Prostorové regulativy
St echa - typ

St echa - sklon
dorys budovy

stávající po et
stávající
stávající
stávající
sedlová
polovalbová
valbová
200 - 400
evážn obdélníkový
1:2 – 1: 3

Vymezení zastavitelných ploch
OS 14 - v jihovýchodní ásti obce Nová Ves.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat maximální hranici negativního vlivu prost edí istírny odpadních vod, ochranné
pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Podmínky – nebudou zde žádné nadzemní stavební objekty (pouze h išt , plochy pro stanový kemp, koupališt , odstavné
plochy apod.). Jednoduché stavby související s vytvo ením technického, sociálního a ob anského zázemí budou
realizovány na ploše BR 13.
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Plochy výroby a skladování
- zem lská výroba
– stav, návrh

VZ

Hlavní využití
Zem lská výroba.
ípustné využití
ípustné je z izovat skladové prostory a za ízení poskytující zem lské služby a obchod, parkovací a odstavná stání
pro pot ebu vyvolanou využitím území, nezbytná technická a dopravní infrastruktura, FVE, netradi ní zdroje vytáp ní.
Nep ípustné využití
Veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi). V pásmu
hygienické ochrany nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a d tských
za ízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a rekrea ním ú el m atd).
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami
Zastav nost celková
Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech.
Prostorové regulativy
St echa - typ
St echa - sklon
dorys budovy

stav
nebo maximáln 30%
stav
nebo maximáln 30%
1 nadzemní podlaží
+ p dní prostor
maximáln 9m
sedlová
350 - 450
evážn obdélníkový
1:2 – 1: 3

Vymezení zastavitelných ploch
VZ 23 – v severozápadní ásti ešeného území , navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná
lokalita.
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Plochy výroby a skladování
- pr mysl a drobná výroba
– stav, návrh

VS

Hlavní využití
Výroba a skladování.
ípustné využití
Výlu
podnikatelská, pr myslová a výrobní, p ípustné je z izovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny,
za ízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná stání, provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo
spojených s provozem dané výroby, nákupní za ízení, erpací stanice pohonných hmot.
Nep ípustné využití
Samostatné bydlení všech forem, za ízení vyžadující mimo ádnou ochranu ohrožující prost edí (hlukem, vibracemi,
prachem, pachem, exhalacemi). U objekt pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost z ízení pásem hygienické
ochrany zajišt no, aby objekty byly využívány jen k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy z provozu na okolí
neprojevovaly mimo hranice vlastního pozemku nadm rn .
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
Zastav nost budovami

stav
nebo maximáln 30%
stav
nebo maximáln 65%

Zastav nost celková
Výškové regulativy
Výška budovy
Výška budovy do h ebene v metrech.
Prostorové regulativy
St echa - typ
St echa - sklon
dorys budovy

1 nadzemní podlaží
+ p dní prostor
maximáln 9m
sedlová, valbová
250 - 400
evážn obdélníkový 1:2 – 1: 3
max. délka budov 40m

Vymezení zastavitelných ploch
VS 2 - v severní ásti obce Nová ves, navazuje na zastav né území.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná
lokalita.

Plochy specifické
- fotovoltaická elektrárna
- návrh

XE

Hlavní využití
Fotovoltaická elektrárna
ípustné využití
Jsou to plochy ur ené pro umis ování staveb a za ízení fotovoltaické elektrárny bezprost edn související s danou funkcí
a obsluhy území (solární fotovoltaické panely, podstavce s oto ným systémem atd.).
Nep ípustné využití
Jiné než hlavní a p ípustné využití území je nep ípustné.
Vymezení zastavitelných ploch
XE 21a – v západní ásti osady eské Chalupy, navazuje na zastav né území.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná
lokalita.
Podmínky – solární panely budou umíst ny v pruhu do 25m od severovýchodní hranice plochy, podél východní a západní
strany bude vysázena clonící zele , panely budou umíst ny na stabilních stojanech bez základu, max. výška za ízení 3m,
umis ovat zde parkovací a odstavná stání není p ípustné.
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Plochy technické infrastruktury
– stav

TI

Hlavní využití
Technická infrastruktura.
ípustné využití
Umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci a OV, elekt inu, plyn, teplo,
spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpad , ízenou skládku stavební suti a zeminy,
vodohospodá ské plochy, sb rné dvory apod.), bezprost edn související s danou funkcí technické infrastruktury a
obsluhy území.
Nep ípustné využití
Jsou veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi),
nep ípustné je z izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele. V pásmu
hygienické ochrany nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a d tských
za ízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a rekrea ním ú el m atd).
Vymezení zastavitelných ploch
TI 27 – v jihovýchodní ásti obce Nová Ves.
Obsluha území - ze stávající místní komunikace.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná
lokalita.
Podmínky – je možné p ipustit ízenou skládku stavební suti a zeminy, za p edpokladu, že bude sloužit pouze
obyvatel m obce Nová Ves. Vzrostlé stromy p i obvodu pozemku a další hodnotné stromy na pozemku z stanou
zachovány jako krycí zele .

Plochy rekreace
- na plochách p írodního charakteru
- návrh

RH

Hlavní využití
Hromadná rekreace.
ípustné využití
Možné pouze sezónní objekty (letní stanový tábor) bez trvalých staveb.
Nep ípustné funkce
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.
Regulativ pro výstavbu
Druh regulativ
Plošné regulativy
maximáln 0%
Zastav nost celková
Vymezení zastavitelných ploch
RH 25 – v severovýchodní ásti ešeného území , navazuje na zastav né území.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná
lokalita.
Podmínky – možné pouze sezónní objekty (letní stanový tábor) bez trvalých staveb, veškeré zázemí bude umíst no v
sousedním statku.
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Plochy zelen
- soukromá a vyhrazená
–návrh

ZS

Hlavní využití
Soukromé zahrady, sady, oplocení.
ípustné využití
Výstavba drobných hospodá ských, skladovacích a rekrea ních budov na které se nevztahuje stavební povolení.
Nep ípustné využití
Jiná než hlavní a p ípustná funkce území je nep ípustná.
Vymezení zastavitelných ploch
ZS 1b – v severovýchodní ásti obce Nová ves.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, ochranné pásmo silnice III. t ídy, CHKO
Blanský les, evropsky významná lokalita.¨
Podmínky – lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v Hlavním výkresu i Koordina ním výkresu.
ZS 3b – v severozápadní ásti obce Nová ves.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná
lokalita.
Podmínky – lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v Hlavním výkresu i Koordina ním výkresu.
ZS 6b – v severozápadní ásti obce Nová ves.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský
les, evropsky významná lokalita.
ZS 8b – v západní ásti obce Nová ves.
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo stávajícího vodovodu, ochranné pásmo vzletového
prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Podmínky – lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v Hlavním výkresu i Koordina ním výkresu.
ZS 9b – v jižní ásti osady eské Chalupy, navazuje na zastav né území.
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo navržené kanalizace, vedení a ochranné pásmo stávajícího
vodovodu, ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
Podmínky – lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v Hlavním výkresu i Koordina ním výkresu.
ZS 10b – v západní ásti obce Nová ves.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná
lokalita.
Podmínky – od jižní hranice lokality BR 10b z stane pás 50 m neoplocen - vhodné pro obnovení sad (protierozní
opat ení).
Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v Hlavním výkresu i Koordina ním výkresu.
ZS 11b – v jižní ásti obce Nová ves.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná
lokalita.
Podmínky – plochy budou vyhrazeny jako neoplocená soukromá zele - zahrady k RD a jako vhodné plochy pro
obnovení sad (protierozní opat ení).
Lokalita bude prov ena územní studií v rozsahu dle zákresu v Hlavním výkresu i Koordina ním výkresu.
ZS 15b – v jižní ásti ešeného území , navazuje na zastav né území.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná
lokalita.
ZS 18b – ve východní ásti osady eské Chalupy, navazuje na zastav né území.
Limity využití území – respektovat vedení a ochranné pásmo stávajícího vodovodu, ochranné pásmo vzletového
prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
ZS 19b – respektovat vedení a ochranné pásmo navržené kanalizace, vedení a ochranné pásmo stávajícího vodovodu,
ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná lokalita.
ZS 21b – v západní ásti osady eské Chalupy, navazuje na zastav né území.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná
lokalita.
ZS 22b – v severní ásti osady eské Chalupy, navazuje na zastav né území.
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, CHKO Blanský les, evropsky významná
lokalita.
ZS 24b – v severovýchodní ásti ešeného území , navazuje na zastav né území.
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Limity využití území - respektovat ochranné pásmo vzletového prostoru, ochranné pásmo silnice III. t ídy, CHKO
Blanský les, evropsky významná lokalita.
Podmínky – plocha bez oplocení, vyhrazena pro soukromou zele - sad.

Plochy zelen
- na ve ejných prostranstvích
– stav

ZV

Hlavní využití
Travnaté plochy s možností p šího propojení.
ípustné využití
ípustné je z izovat stezky pro p ší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uli ní mobiliá , pomníky, památníky,
vysazovat aleje, výsadba zelen obecn , stavby p ších komunikací, drobné stavby informa ního charakteru (mapy,
pouta e, výv sky), obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území, stavby související s vytvo ením
technického zázemí a technické infrastruktury.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.

Plochy vodní a vodohospodá ské
– stav

V

Hlavní využití
Vodní plochy a toky.
ípustné využití
Chovné rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla, je možno z izovat p emost ní a lávky, stavidla a hráze, krmná
za ízení pro chovné rybníky, pro rekrea ní vodní plochy, mola, p ístavišt a jiná sportovní za ízení, výstavba tech.
infrastruktury.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.

Plochy lesní
– stav

L

Hlavní využití
Plochy slouží k pln ní funkcí lesa a innosti související s touto hlavní funkcí.
ípustné využití
innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opat ení pro udržení vody
v krajin , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší
reten ní schopnosti krajiny. Dále ú elové komunikace nau né stezky, komunikace pro p ší, cyklisty, pro jízdu
s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních.
Podmín né využití
Pouze nezbytn nutné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese, pro myslivost a ochranu p írody.
Pouze nezbytn nutné stavby dopravní a technické infrastruktury.
Dostavby a p ístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nár st plochy o max. 20 %
prvotn zkolaudované plochy).
Nep ípustné využití
Všechny innosti a za ízení krom výše uvedených (nap . výstavby objekt bydlení, sportu a rekreace, individuální
rekreace, dále objekt , které by mohly sloužit k bydlení a rekreaci,..).
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ZT

Plochy zem lské
- trvalé travní porosty
– stav
Hlavní využití
Intenzivní a extenzivní hospoda ení se zem
hospoda ením souvisí.

lskými travními porosty nebo

innosti a za ízení, které s tímto

ípustné využití
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, ornou p du a plochy lesní) za spln ní
všech zákonných podmínek, z izovat a provozovat na t chto územích sít a za ízení tech. infrastruktury nezbytné pro
obsluhu a zásobování p ilehlého území, ú elové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umis ovat
stavby pro zabezpe ení zem lské innosti (seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk ,
elíny, silážní jámy atd.), dále p ší, cyklistické a ú elové komunikace, komunikace pro jízdu s potahem, na kole a pro
jízdu na lyžích a na saních, dostavby a p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn zkolaudované plochy)
stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku, z izování drobných vodních nádrží, apod.
Podmín né využití
Realizace komunitního kompostování, polních hnojiš apod. za podmínky spln ní zákonných podmínek, možnost z ízení
íst ešk pro chovaná zví ata a zv formou lehkých p íst ešk .
Nep ípustné využití
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a p ípustné využití je toto území nezastavitelné.

Plochy zem
- orná p da
– stav

lské

ZO

Hlavní využití
Intenzivní i extenzivní hospoda ení na zem lské orné p
nebo innosti a za ízení, která s hospoda ením souvisí.
ípustné využití
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy) za spln ní všech
zákonných podmínek. P ípustná jsou protierozní opat ení - budování záchytných p íkop kolem ohrožených pozemk ,
izování obd lávaných nebo zatravn ných pr leh , terasování svažitých pozemk , znovuz izování mezí, z izovat a
provozovat na t chto územích sít a za ízení TI nezbytné pro obsluhu a zásobování p ilehlého území, ú elové a místní
komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umis ovat stavby pro zabezpe ení zem lské innosti (seníky,
íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny, silážní jámy atd.), z izování menších vodních
ploch, apod.
Podmín né využití
Realizace komunitního kompostování, polních hnojiš apod. za podmínky spln ní zákonných podmínek, možnost z ízení
íst ešk pro chovaná zví ata a zv formou lehkých p íst ešk .
Nep ípustné využití
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a p ípustné využití je toto území nezastavitelné.
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Plochy smíšené nezastav ného území
- ostatní plochy, p írodní a polop írodní porosty
– stav

NP

Hlavní využití
Ostatní plochy.
ípustné využití
Plochy za azené i neza azené mezi prvky ÚSES je p ípustné obhospoda ovat v souladu s požadavky ochrany p írody.
Ve volné krajin je možné realizovat výstavbu ú elových komunikací, polních cest, technické infrastruktury, z izování
menších vodních ploch, zalesn ní. Doporu ená je výsadba alejí a ochranné zelen . Lze povolovat stavby pro
zabezpe ení zem lské innosti (seníky, p íst ešky pro zv a chovaná zví ata formou lehkých p íst ešk , v elíny, atd.),
lesnické, myslivecké a rybniká ské innosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybník ).
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy) za spln ní všech
zákonných podmínek, apod..
Podmín né využití
Realizace komunitního kompostování, polních hnojiš apod. za podmínky spln ní zákonných podmínek, možnost z ízení
íst ešk pro chovaná zví ata a zv formou lehkých p íst ešk .
Nep ípustné využití
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní a p ípustné využití je toto území nezastavitelné .

Plochy dopravní infrastruktury
– silni ní
– stav

DS

Hlavní využití
Zajišt ní dopravní p ístupnosti.
ípustné využití
Plochy silni ní dopravy zahrnující silni ní pozemky silnic III. t ídy a místních komunikací, 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 autobusové zastávky, terminály, odstavná stání
pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a adové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních
komunikací, erpací stanice pohonných hmot. Cyklistická a p ší komunikace v etn chodník a zelených pás
v navržené výstavb . Plochy ur ené pro umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody,
kanalizaci, elekt inu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprost edn související s
danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území.
Nep ípustné využití
Jiné než p ípustné využití území je nep ípustné.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY
Navrhované funk ní využití ploch dot ených p edpokládanou zvýšenou hygienickou zát ží (nap . hlukem,
prachem) uvnit hlukových isofon, navrhovaných ochranných pásem apod. m že být realizováno teprve po
provedení takových opat ení, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zát ž a všechny
zjišt né negativní vlivy.
V navrhovaných OP není dovoleno takové využití, které by znemožnilo navrhované využití, dále zde není
dovoleno povolovat žádné stavby ani do asné vyjma navrhovaných staveb dopravy a tech. infrastruktury (a
staveb p ímo souvisejících), pro které je toto území chrán no. Toto území je nutno chránit z d vodu zajišt ní
prostoru pro umíst ní t chto staveb v navazujících ízeních (v etn prostoru pro OP plynoucích z p íslušných
právních p edpis ), dále prostor pro jejich realizaci a pop ípad také následný p ístup k nim.
které plochy ur ené pro výstavbu jsou z v tší ásti meliorované, je nutné p ed zahájením výstavby provést
úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funk nosti.
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funk ní využití na
vlastním pozemku, a to již jako sou ást stavby.
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MAXIMÁLNÍ HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU ZEM. VÝROBY, VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Respektovat maximální hranici, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo p ekro it, u takových staveb,
které plynou z konkrétního funk ního využití, a u kterých je p edpoklad, že se ochranné pásmo bude vyhlašovat.
OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
V chrán ném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnici III. t . a
navrhovaných trafostanic dodržovat nejvýše p ípustné hodnoty hluku.
MAX. HRANICE NEGATIV. VLIVU TECH. INFRASTRUKTURY, OB ANSKÉHO VYBAVENÍ A SPORTU
Hranice negativních vliv z provozu u ploch technické infrastruktury, u ploch ob anského vybavení a u ploch
ob anského vybavení – sportu i ploch bydlení bude na hranici této plochy rozdílného využití (p ípadn na hranici
vlastního pozemku). Jedná se o plochy stávající i navrhované.
UMIS OVÁNÍ STAVEB V OCHRANNÉM PÁSMU PUPFL
Hlavní i vedlejší stavby s výjimkou oplocení lze umístit v minimální vzdálenosti 25m od kraje lesa (oplocení lze umístit
v min. vzdálenosti 10m od kraje lesa).
PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M
Podél vodote í a ek bude zachován p ístupný pruh pozemk v ší ce 6m od b ehové hrany.
ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY ( EŠENÉ ÚZEMÍ)
i stavebních aktivitách m že dojít k porušení ran prav kého a st edov kého osídlení. V p ípad výstavby je nutné
zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu.
PODMÍNKY PRO ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY RD
Zahájení výstavby RD bude umožn no teprve po p edchozí realizaci jednotlivých sítí technické infrastruktury a
dopravní infrastruktury.

g) Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných
opat ení, staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a
stavbám vyvlastnit
Návrh ve ejn prosp šných staveb je vyzna en v samostatném výkresu – Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a
asanací, v Hlavním výkresu a Koordina ním výkresu.
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
Navržené trasy kanalizace
KÓD

K1

EL
Navržená
kanalizace
jednotná
severozápadn od obce Nová Ves.

PARCELA ÍSLO

KATASTRÁ
L. ÚZEMÍ

165/3, 149/2, 1385, 1384/2,
1384/5, 2367/2, 1383/3, 1383/1,
1351/1, 1351/4, 1351/5, 1351/6,
1258/1

Nová Ves u
Brloha

PARCELA ÍSLO

KATASTRÁ
L. ÚZEMÍ

EDKUPNÍ
PRÁVO
Obec Nová
Ves

Navržené stavby pro protipovod ová opat ení
KÓD
PO1

EL
Navržená otev ená vodote
osady eské Chalupy.

v centru

Navržená
otev ená
vodote
severovýchodn podél obce Nová Ves.
PO2

9/5, 9/6, 2258/2, 1384/5, 2367/2
1434/9,
1434/10,
1434/11,
1434/12,
1434/1,
1087/35,
1087/2,
1087/1,
1087/33,
2262/11, 2262/1, 764/8, 764/7,
764/6

EDKUPNÍ
PRÁVO

Nová Ves u
Brloha

Obec Nová
Ves

Nová Ves u
Brloha

Obec Nová
Ves
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Navržená
otev ená
vodote
severovýchodn od obce Nová Ves.

PO3

1074/15, 1492/1, 1492/3

Nová Ves u
Brloha

Obec Nová
Ves

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
KÓD
LBK 3
LBK 5
LBK 7
LBC 9

KATASTRÁLNÍ
ÚZEMÍ

EL
Lokální biokoridor omezen funk ní v západní ásti k.ú. sm rem k hranici
ešeného území.
Lokální biokoridor omezen funk ní v jižní ásti od sídla Nová Ves podél silnice
III/1433.
Lokální biokoridor nefunk ní v jihovýchodní ásti k.ú. sm rem k hranici ešeného
území.
Lokální biocentrum nefunk ní ve východní ásti od sídla Nová Ves okolo
Podnovoveskýho rybníka.

Nová Ves u Brloha
Nová Ves u Brloha
Nová Ves u Brloha
Nová Ves u Brloha

STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI
Nejsou navrhovány stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro asanaci.

h) Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných
opat ení, pro které lze uplatnit p edkupní právo
V ÚP Nové Vsi nejsou vymezeny žádné plochy ve ejn prosp šných staveb a ve ejn prosp šných opat ení, pro které
lze uplatnit pouze p edkupní právo.

i)

Vymezení ploch a koridor , ve kterých bude uloženo prov ení
zm n jejich využití územní studií

Návrh ÚP Nové Vsi vymezuje plochy u kterých je nutné prov ení zm n jejich využití územní studií.
Lokality budou prov eny územní studií v rozsahu dle zákresu v Hlavním výkresu i Koordina ním výkresu.
Jedná se o lokality: BR 1a, ZS 1b, BR 3a, ZS 3b, BR 7, BR 8a, ZS 8b, BR 9a, ZS 9b, BR 10a, ZS 10b, BR 11a, ZS
11b, BR 12, SO 13.

j)

Vymezení ploch a koridor , ve kterých bude uloženo po ízení a
vydání regula ního plánu

Návrh ÚP Nové Vsi nevymezuje plochy, u kterých by bylo nutné po ízení a vydání regula ního plánu.

k) Stanovení po adí zm n v území (etapizace)
Návrh ÚP Nové Vsi ned lí návrh do jednotlivých etap.

l)

Údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu
ipojené grafické ásti

Návrh územního plánu obsahuje:
TEXTOVOU ÁST
GRAFICKOU ÁST
1. Výkres základního len ní území
2. Hlavní výkres
3. Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací

30 stran
1: 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

