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A. Textová ást 
Výroková ást Územního plánu Nové Sady se m ní takto : 
 
1) Kapitola 1. se dopl uje o novou odrážku : 

 Zastav né území je aktualizováno k datu 10.08.2015. 
 
2) V nadpise kapitoly 2. se na za átek v ty dopl uje slovo "Základní" 
 
3) V bod  2.1. se  ve druhé odrážce  m ní íslovka "6" na "5",  za slovo "dálnice," vkládá text 

"zp esn ný" a dále se ruší text "prov ení budoucího umíst ní stavby obchvatu V. Bíteše 
(jižní varianta)"  a nahrazuje se textem "obchvat I/37 a p eložky II/379 a II/602 Velká Bíteš v 
ší i 150 m".  

 
4) V bod  2.1. se  ve druhé odrážce za stávající text dopl uje nová v ta "Tato rezerva je 

vymezena jako zp esn ný koridor územní rezervy vysokorychlostní trati v ší i 150 m.". 
 
5) V bod  2.1. ze ve t etí odrážce vypouští text první v ty "Koncepce odkanalizování obce je 

ešena v souladu s Plánem rozvoje vodovod  a kanalizací kraje Vyso ina.".  
 
6) V bod  2.3. se ve t etí odrážce vypouští text "respektuje kulturní památky zapsané v ÚSKP 

R" a za stávající text se dopl uje nová v ta "Nové objekty anebo dostavby p vodních 
objekt  budou respektovat m ítko a kompozi ní vztahy p ilehlé zástavby.". 

 
7) V bod  2.3. se vypouští text tvrté odrážky. 
 
8) V bod  2.3. se v páté odrážce vypouští text t etí v ty. 
 
9) V bod  2.3. se v šesté odrážce za stávající text dopl uje nová v ta "St ešní hladina zástavby si 

v dálkových pohledech na sídlo zachová daný charakter.". 
 
10) V bod  2.3. se v osmé odrážce vypouští text "prost edí definovaným ve Státní politice ŽP 

(verze 2004)". 
 
11) V nadpise kapitoly 3. se slovo " estaveb" nahrazuje slovem " estavby". 
 
12) V bod  3.2. se v tabulce za první odrážkou ve sloupci vým ra plochy (ha) se hodnota na ádku 

1 m ní z "2,67" na "1,89". 
 
13) V bod  3.2. se v tabulce za první odrážkou ve sloupci vým ra plochy (ha) se hodnota na ádku 

7 m ní z "3,31" na "2,88". 
 
14) V bod  3.2. se v tabulce za první odrážkou dopl ují ádky  
 

I/Z1 x   smíšené obytné SO 0,55 
I/Z2 x   ve ejných prostranství VP 0,15 

I/Z3 x   technické infrastruktury - išt ní a odvád ní odpadních 
vod TI  0,12 

I/Z4 x   bydlení v rodinných domech BR 0,15 
I/Z5 x   bydlení v rodinných domech BR 0,21 
I/Z6 x   bydlení v rodinných domech  BR 0,12 

  
15) V bod  3.2. se ve druhé odrážce v odstavci  Plocha . 1 za druhou poml kou se ruší text "Se 

SSL up esnit zp sob stavby v OP lesa". 



Územn í  p l án N ov é  S a d y   Z M NA  .  I  

 

  5 

 

 
16) V bod  3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha . 1 pod text deuhé poml ky vkládá nový 

text "- zohlednit, že na plochu zasahuje vzdálenost 50 m od okraje lesa". 
  
17) V bod  3.2. se ve druhé odrážce v odstavci  Plocha . 1 za šestou poml ku p ed stávající text 

vkládá slovo "zajistit". 
 
18) V bod  3.2. se ve druhé odrážce v odstavci  Plocha . 2 v textu za druhou poml kou nahrazuje 

text "p i vymezování stavební áry" textem "v linii zastav ní". 
 
19) V bod  3.2. se ve druhé odrážce v odstavci  Plocha . 4 vypouští text za t etí poml kou. 
 
20) V bod  3.2. se ve druhé odrážce v odstavci  Plocha . 4 v textu za tvrtou poml kou ruší slovo 

"nutno" a slovo "výjimku" se nahrazuje slovem "podmínky". 
 
21) V bod  3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha . 6 a . 7 se v textu za šestou poml kou za 

slovo "bude" vkládá p edložka "do", slovo "selská" se upravuje na "selské", slovo "usedlost" 
se upravuje na "usedlosti"  a na konec v ty se dopl uje text "v jádru sídla". 

 
22) V bod  3.2. se ve druhé odrážce v odstavci  Plocha . 9 za text za t etí poml kou dopl uje text 

"a fakt, že ást plochy se nachází ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa" a dále se ruší text za 
poslední poml kou a nahrazuje se textem "zohlednit limitní hranici negativních vliv  od 
navržené OV (plocha I/Z3)". 

 
23) V bod  3.2. se ve druhé odrážce v odstavci Plocha . 10 a . 11 se text za první poml kou ruší 

a nahrazuje se textem 
- Vybavení plochy p íslušnými službami zajistit v souladu se zachováním bezpe nosti a plynu-

losti dálni ního provozu. 
-  Související zástavbu (odpo inek a ob erstvení uživatel  dálnice, erpací stanice PHM) budou 

výrazn  horizontálního uspo ádání do výšky max. 10 m od terénu. 
 
24) V bod  3.2. se ve druhé odrážce za odstavec Plocha . 10 a . 11 za azují nové odstavce : 

"Plocha . I/Z1 
- zástavbu ešit s ohledem na kontext okolního zastav ní, tj. p vodní selské usedlosti jádra sídla 
- dopravní napojení z p ilehlé ú elové komunikace, p ípustná je dopravní obsluha i ze stávající 

plochy smíšené obytné 
Plocha . I/Z2 
- ve ejné prostranství s klidovou a rekrea ní funkcí  
- vhodn  za lenit vodní plochu a zajisti p ístupnost plochy sportovišt  (plocha 9) 
- umožnit výsadbu vzr stné zelen  
- preferovat dopravní obsluhu plochy ze zastavitelné plochy . 7 
Plocha . I/Z3 
- plocha pro výstavbu istírny odpadních vod 
- respektovat blízkost vedení lokálních prk  ÚSES 
- zohlednit skute nost, že plocha se nachází ve vzdálenosti 50 m od hranice lesa 
- dopravní napojení ze stávající ú elové cesty 
Plocha . I/Z4 
- vhodn  využít proluky v okrajové poloze sídla 
- zástavba na ploše bude odpovídat m ítku a kontextu okolního zastav ní 
- plochu dopravn  zp ístupnit p es ve ejné prostranství 
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Plocha . I/Z5 
- zástavba na ploše bude odpovídat m ítku a kontextu okolního zastav ní 
- umístn ní objektu pro bydlení volit tak, aby nebyly p ekro eny limitní hodnoty izofon hluku 

dle platných hygienických p edpis  
- dopravní obsluha ze stávající místní komunikace 
Plocha . I/Z6 
- zástavba samostatn  stojícím rodinným domem 
- dopravní obsluha ze stávající ú elové komunikace 
- uplatnit podmínky pro výstavbu v bezpe nostním pásmu plynovodu 
- umístn ní objektu pro bydlení volit tak, aby nebyly p ekro eny limitní hodnoty izofon hluku 

dle platných hygienických p edpis  
- podmín  p ípustné využití plochy" 

 
25) V bod  3.2. se ruší ve tvrté odrážce vypouští text "v rámci územního ízení". 
 
26) V bod  3.3. se v první odrážce pod text první poml ky vkládá nový text "- Ve ejná zele  bude 

ur ující pro kompozici nov  vymezeného ve ejného prostranství u zastavitelné plochy  7." a 
vypouští se text za t etí, pátou a šestou poml kou. 

 
27) V bod  3.3. se ve druhé odrážce v textu za první poml kou za slovo "zastav ní" vkládá 

edložka "pro" a následující slovo "ploch" se upravuje na "plochy". 
 
28) V bod  3.3. se ve druhé odrážce v textu za druhou poml kou vypouští text "s vylou ením 

nebo alespo  omezením cizokrajných d evin. S úpravou v p edzahrádkách ešit i náhradu 
drát ných a podobných plot  za p sobiv jší p írodní materiály". 

 
29) V bod  3.3. se ve druhé odrážce v textu za t etí poml kou vypouští text ". Stejn  jako 

v mnoha zahradách je t eba provád t pravidelnou údržbu s odstran ním p estárlých exemplá  
apod.". 

 
30) V nadpise kapitoly 4. se vypouští text "a dalšího ob anského vybavení"  a  ",nakládání s 

odpady". 
 
31) V bod  4.1. se ve t etí odrážce ve tvrté v  mezi spojku "a" a slovo "koridor" vkládá slovo 

"zp esn ný" a text "rezervní plochy pro obchvat V. Bíteše (jižní varianta sil. I/37)" se ruší a 
nahrazuje textem "územní rezervy pro obchvat I/37 a p eložky II/379 a II/602 Velká Bíteš v 
ší i 150 m". 

 
32) V bod  4.1. se v desáté odrážce ruší text "Pro rozvoj cykloturistiky nejsou na k. ú. p íhodné 

podmínky." a nahrazuje se textem "Akceptovat územím obce procházející hipostezku C01 
Dukovany - Javorek.  V souladu s ÚAP ORP Velké Mezi í  vyzna it cykloturistické trasy, 
které jsou vedeny p evážn  po stávajících ú elových komunikacích.". 

 
33) V bod  4.1. se text jedenácté odrážky ruší a nahrazuje textem "Vymezen je zp esn ný koridor 

územní rezervy vysokorychlostní trati (VRT) v ší i 150 m.". 
 
34) V bod  4.1. se ve dvanácté odrážce vypouští text "a letecká" a dále se nahrazuje text "Celé 

území obce se nachází v ochranném pásmu letišt  a ochranném pásmu letištního 
radioloka ního prost edku." textem "Žádné zájmy letecká doprava na území obce nemá". 
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35) V bod  4.2. se ve t etí odrážce text "Splašky budou odvád ny kanaliza ním sb ra em na OV 
Velká Bíteš. " ruší a nahrazuje textem "Splaškové vody budou likvidovány v navrhované 
istírn  odpadních vod.". 

36) V bod  4.2. se v osmé odrážce za stávající text dopl uje nová v ta "Respektovat radioreléové 
trasy procházející nad ešeným územím.". 

 
37) V bod  4.2. se vypouští text desáté odrážky. 
 
38) Bod 4.2. se pod stávající text dopl uje o dv  nové odrážky : 

 Na celém území se nachází ochranné pásmo letišt  a ochranné pásmo letištního radioloka ního 
prost edku. 

 ípustné je umis ování alternativních zdroj  energie pro vlastní spot ebu na stavbách urbani-
zovaného území (solární a fotovoltaické lánky) i z izování zdroj  energie na bázi tepelných 
erpadel. 

 
39) Bod 4.5. se pod stávající text dopl uje o novou odrážku : 

 Navrženo je nové ve ejné prostranství p i vodní ploše s p evažující klidovou a rekrea ní funkcí 
v souvislosti s navazující navrženou plochou bydlení v rodinných domech. 

 
40) V  nadpise  kapitoly  5. se na konci v ty vypouští slovo "nerost " a nahrazuje se slovním 

spojením "ložisek nerostných surovin a podobn " 
 
41) V bod  5.3. se vypouští druhá v ta v textu za první odrážkou. 
 
42) V bod  5.5. se v textu páté odrážky nahrazuje stávající text "ÚP neuvažuje se zm nami. 

Zna ení t chto tras však nepat í do p sobnosti územního plánu." novým textem "Na základ  
podklad  ÚAP ORP Velké Mezi í  vyzna it navržené cyklotrasy. Cyklostezky ÚP 
nenavrhuje.". 

43) V bod  5.5. se pod pátou odrážku vkládá nová odrážka: 
 Územím prochází hipostezka C01 Dukovany - Javorek , zachovat celistvost systému 

 
44) V nadpise bodu 5.6. se na konci v ty vypouští slovo "nerost " a nahrazuje se slovním 

spojením "ložisek nerostných surovin". 
 
45) V kapitole 5. se za bod 5.6. vkládá nový bod: 

5.5.   Podmínky pro využití ploch koridor  
 Zp esn ný koridor dopravní infrastruktury se vymezuje jako území umož ující  homogenizaci 

stávajícího silni ního tahu sil. II/602 v ší i p íslušného ochranného pásma (15m na každou 
stranu od osy silnice). 

 Dále je vymezen zp esn ný koridor územní rezervy pro obchvat I/37 a p eložky II/379 a II/602 
Velká Bíteš v ší i 150 m a zp esn ný koridor územní rezervy vysokorychlostní trati v ší i 150 
m. 

 Do doby realizace p íslušných staveb a stavebních úprav je na území koridoru zakázáno pro-
vád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by realizaci 
pot ebných úprav znemožnily anebo významn  ztížily (i ekonomicky). 

 sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn  i zm nou územního plánu, která 
navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým. 

 
46) Název kapitoly . 6. se ruší a nahrazuje novým názvem "Stanovení podmínek pro využití 

ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením p evažujícího ú elu využití (hlavní využití), 
ípustného využití, nep ípustného využití (v etn  stanovení, ve kterých plochách je 
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vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), stanovení podmín  p ípustného využití t chto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspo ádání v . základních podmínek  ochrany krajinného rázu 
(nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí 
vým ry pro vymezování stavebních pozemk  a intenzity jejich využití)". 

 
47) V názvu bodu 6.1. se slovo "Podmínky" nahrazuje textem "Stanovení podmínek".  
 
48) V bod  6.1. se v první odrážce ruší text "jsou ur eny pro" a nahrazuje se textem "hlavní využi-

tí:". Vypouští se text v ty "Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných dom  a pozemky souvi-
sející s ur ujícím využíváním plochy. ". 

 
49) V bod  6.1. se v první odrážce v odstavci podm. p ípustné : se ruší text ", p ípadn  rodinná 

rekreace ve stávajících domech. Podmín  p ípustné" a nahrazuje se textem ", za podmínky, 
že tyto". Dále se na konec odstavce dopl uje v ta "Rodinná rekreace za podmínky, že bude 
umis ována ve stávajících domech nevhodných k trvalému bydlení, i jejich p vodnímu ur e-
ní." 

 
50) V bod  6.1. se v druhé odrážce ruší text "jsou ur eny pro" a nahrazuje se textem "hlavní vyu-

žití:". Vypouští se text v ty "Tyto plochy zahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, ob-
klopených soukromou zelení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. ". 

 
51) V bod  6.1. se v druhé odrážce v odstavci p ípustné : se na konec odstavce dopl uje text " , 

pozemky související dopravní a technické infrastruktury". 
 
52) V bod  6.1. se ve t etí odrážce ruší text "slouží pro" a nahrazuje se textem "hlavní využití:". 

Vypouští se text v ty "Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb a za ízení ob . 
vybavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejná prostran-
ství.Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu ob . vybavení. Druhy ob . vybavení lze vzá-
jemn  zam nit i doplnit, nutno však akceptovat neslu itelnost n kterých druh  ob . vybave-
nosti i jejich vlivy na okolí. ". 

 
53) V bod  6.1. se ve t etí odrážce v odstavci p ípustné : nahrazuje text "pozemky h bitov ." tex-

tem ", pozemky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejná prostranství. Pozn. 
malé písmeni - zpodrobn ní druhu ob . vybavení. Plocha ob asnské vybavenosti m že obsa-
hovat i n kolik druh  ob anského vybavení.". 

 
54) V bod  6.1. ve t etí odrážce v odstavci podm. p ípustné : se ruší text "pokud" a nahrazuje se 

textem ", za podmínky, že" a dále se ruší text "nesnižující kvalitu" a nahrazuje se textem "za 
podmínky nesnížení kvality", ruší se text "ani pietu místa". 

 
55) V bod  6.1. se ve tvrté odrážce ruší text "jsou ur eny" a nahrazuje se textem "hlavní využi-

tí:". Dále se slovo "obecnímu" upravuje na "obecní", za slovo užívání se vkládá slovo "plo-
chy". Bez náhrady se vypouští text ", pozemky jednotlivých druh  ve . prostranství a pozem-
ky dopravní a tech. infrastruktury. Významn  spoluvytvá í obraz sídla.". 

 
56) V bod  6.1. ve tvrté odrážce v odstavci p ípustné : se na konec odstavce za slovo ú ely dopl-

uje text ", vodní prvky, pozemky související dopravní infrastruktury a technické infrastruktu-
ry". 

 
57) V bod  6.1. ve tvrté odrážce v odstavci podm. p ípustné : se ruší stávající text odstavce a 

nahrazuje se novým textem "další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole en-
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ským kontakt m a podporují sociální soudržnost, vodní plochy, erpací místa pro požární 
techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody". 

 
58) V bod  6.1. se v páté odrážce ruší text "jsou ur eny pro " a nahrazuje se textem "hlavní využi-

tí:". Dále se  za slovo využití vkládá slovo "plochy" a bez náhrady se vypouští text ", pozem-
ky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství". 

 
59) V bod  6.1. v páté odrážce v odstavci p ípustné : se ruší stávající text odstavce a nahrazuje se 

novým textem "stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících velikostí 
vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru. Pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky sídelní zelen ". 

 
60) V bod  6.1. v páté odrážce v odstavci podm. p ípustné : se ruší stávající text "p ípadn  i re-

kreace ve stávajících k tomu vhodných objektech. Jde tedy o aktivity nesnižující kvalitu ur u-
jící plochy, nemají negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu zboží. 
Vše se d je v rozsahu odpovídajícím velikosti ploch pozemk  a objemu budov" a nahrazuje se 
textem "za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu plochy, nemající negativní dopad na 
pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. 
Rekrea ní aktivity za podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému 
bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti a aktivity se d jí v objektech odpovídajících veli-
kosti vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru.". 

 
61) V bod  6.1. se v šesté odrážce ruší text "jsou ur eny" a nahrazuje se textem "hlavní využití:". 

Dále se slovo "umis ováním" upravuje na "umis ování" a text "souvisejících s" se ruší a na-
hrazuje textem "k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území". 

 
62) V bod  6.1. v šesté odrážce v odstavci p ípustné : se p ed slovo "pozemních" vkládá text "sil-

nic a"  a za slovo "zele " se dopl uje text "za ízení technické infrastruktury, terénní úpravy, 
protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy". 

 
63) V bod  6.1. v šesté odrážce v odstavci podm. p ípustné : se ruší text "III. t ídy" a nahrazuje se 

textem " umis ování cyklotras a chodník  pro p ší i záliv  hromadné dopravy na t lese sil-
ni ní komunikace za podmínky, že svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude na-
rušeno i znemožn no hlavní využití plochy". 

 
64) V bod  6.1. v šesté odrážce v odstavci nep ípustné : se ruší text "ur ující náplní a funkcí" a 

nahrazuje se textem "hlavním využitím" a na konec odstavce se dopl uje text " a aktivity na-
rušující hlavní využití". 

 
65) V bod  6.1. se bez náhrady vypouští text sedmé odrážky. 
 
66) V bod  6.1. se v osmé odrážce ruší text "jsou ur eny k" a nahrazuje se textem "hlavní využi-

tí:" a za slovo "vod" se vkládá "( )". 
 
67) V bod  6.1. v osmé odrážce v odstavci p ípustné : se nahrazuje text "ur ující náplní" textem 

"hlavním využitím". 
 
68) V bod  6.1. v osmé odrážce v odstavci nep ípustné : se ruší text "ur ující náplní" a nahrazuje 

se textem "hlavním využitím" a na konec odstavce se dopl uje text "a aktivity narušující hlav-
ní využití". 

 
69) V bod  6.1. se devátá odrážka ruší a nahrazuje novým textem 
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 Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - hlavní využití : zajišt ní podmínek pro nakládání 
s vodami. Zp soby využití: 

ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá -
stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš o-
vých vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, do-
provodná a krajinná zele  

podm. p ípustné: za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného negativ-
ního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické in-
frastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink  této 
infrastruktury na vodní plochy a toky 

nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní 
režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn  

 
70) V bod  6.1. se za devátou odrážka vkládá nová odrážka  

 Plochy vodní a vodohospodá ské - plochy specifické (VX) - hlavní využití : vymezení nejná-
ro jšího prvku malé vodní nádrže. Zp soby využití: 

ípustné: výstavba homogenní nebo nehomogenní hráze ve vhodném p ném profilu 
a p íslušnými funk ními objekty 

podm. p ípustné: opevn ní koruny hráze pro pozemní komunikaci, zatravn ní i výsadba ke-
 a strom  s dlouhou životností na vzdušném svahu hráze za podmínky, že 

neohrozí stabilitu hráze  
nep ípustné: veškeré innosti, aktivity, které mají nežádoucí dopad na bezpe nost hráze, 

zp sobují zhoršení technického stavu funk ních objekt  hráze a zabra ují 
vizuální i geometrické kontrole vzdušného i návodního svahu hráze 

 
71) V bod  6.1. se desátá odrážka ruší a nahrazuje novým textem 

 Plochy zem lské - orná p da (ZO) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v kultu e orné 
dy. Zp soby využití: 
ípustné: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a ji-

ných plodin. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, proti-
povod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou, hygie-
nickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu 
životního prost edí. P ípustná je zm na kultury na trvale travní porost. 

elové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti kraji-
ny 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky 
lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rá-
zu a zájm  ochrany p írody. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to ne-
vyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy 
ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické 
infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a 
nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né 
stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší 
organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekolo-
gické hodnoty území 

 
72) V bod  6.1. se jedenáctá odrážka ruší a nahrazuje novým textem 

 Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v kul-
tu e trvalý travní porost. Zp soby využití: 
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ípustné: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá 
pastva, pop ípad  souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným 

el m nebo technickému využití. Opat ení zlepšující vodohospodá skou 
bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu úze-
mí. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. Ú elové ko-
munikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozemky 
lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rá-
zu a zájm  ochrany p írody. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to ne-
vyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy 
ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické 
infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a 
nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né 
stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší 
organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozorání za podmínky, že 
jde o zúrod ovací opat ení spojené s následnou obnovou travního porostu. 

nep ípustné: trvalé zorn ní, umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  
rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, 
snižování ekologické hodnoty území. 

 
73) V bod  6.1. se ve dvanácté odrážce ruší text "ur eny" a nahrazuje se textem "hlavní využití:". 

 
74) V bod  6.1. ve dvanácté odrážce v odstavci podm. p ípustné: se za slovo za ízení vkládá text 

"a stavby bezprost edn ", dále se slovo "ur ujícím" nahrazuje slovem "hlavním" a na konec 
odstavce se dopl uje text "za podmínky neomezení hlavního využití plochy a zachování kvality 
prost edí plochy". 

 
75) V bod  6.1. ve dvanácté odrážce v odstavci nep ípustné: se ruší slovo "ur ujícím" a nahrazuje 

se slovem "hlavním" . 
 

76) V bod  6.1. se t ináctá odrážka ruší a nahrazuje novým textem 
 Plochy lesní (L) - hlavní využití : pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce 

lesa. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace geo-

graficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících 
ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv  (pokud nejde o 
ZPF) i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení pro 
udržení vody v krajin  

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu 
írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno využí-

vání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oploco-
vání pozemk  ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a p stební 

ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a 
krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p -
jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní e-
šení. Komunikace pro nemotorovou dopravu vždy za podmínky, že se bude 
jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému v p edem prov e-
ných trasách 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekolo-
gické hodnoty území 
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77) V bod  6.1. se ve trnácté odrážce ruší text "jde o plochu ur enou" a nahrazuje se textem 
"hlavní využití: plocha" a  dále se za slovo "použití" vkládá text "se sezónní využitelností plo-
chy". Bez náhrady se vypouští text "Jedná se o sezónní využitelnost plochy".  

 
78) V bod  6.1. ve trnácté odrážce v odstavci podm. p ípustné: se za stávající text dopl uje "za 

podmínky nenarušení hlavního využití plochy". 
 
79) V bod  6.1. ve trnácté odrážce v odstavci nep ípustné: se nahrazuje slovo " ur ujícím" slo-

vem "hlavním". 
 
80) V bod  6.1. se v patnácté odrážce ruší text "jsou ur eny" a nahrazuje se textem "hlavní využi-

tí:". 
 
81) V bod  6.1. v patnácté odrážce v odstavci podm. p ípustné: se za stávající text dopl uje "za 

podmínky slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hod-
notu plochy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde k narušení 
ekologických a estetických hodnot plochy". 

 
82) V bod  6.1. v patnácté odrážce v odstavci nep ípustné: se za stávající text dopl uje innosti 

snižující estetickou a p írodní hodnotu, zásahy mající negativní dopad na krajinný ráz a stíra-
jící p ítomné znaky krajinného rázu, za ízení a stavby pro zem lství, lesnictví t žbu nerost , 
hygienická za ízení, informa ní centra". 

 
83) V bod  6.1. se šestnáctá odrážka ruší a nahrazuje novým textem 

 Plochy smíšené nezastav ného území (SN) - hlavní využití : zachování a obnova ekologických 
a estetických hodnot v území dotvá ejících krajinný ráz. Zp soby využití: 

ípustné: plochy rozptýlené zelen , p irozenou i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, 
vodní plochy a toky, trvale travní porosty, innosti nenarušující p írodní 
ani estetické hodnoty místa, zásahy mající pozitivní dopad na krajinný ráz. 

elové komunikace zajiš ující obsluhu území 
podm. p ípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípa-

dech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na p ítom-
né znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. P ší, 
nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde k narušení 
ekologických a estetických hodnot plochy 

nep ípustné: innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo 
anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn  zá-
sah  stírající p ítomné znaky krajinného rázu, t žbu nerost  hygienická za-
ízení, informa ní centra 

 
84) V bod  6.2. se ve t etí odrážce text "zastav ní ploch" nahrazuje textem "zastav né plochy". 
 
85) V bod  6.2. se ve tvrté odrážce vypouští text první v ty "P i ešení využití ploch dálni ní 

odpo ívky lze vycházet ze zpracované studie zástavby.", ruší se text "Architektura objekt  
sm ujících k dálnici bude vykazovat vysokou kvalitu.", který se nahrazuje textem "Zamezit 
vzniku živelné zástavby". 

 
86) V bod  6.2. se vypouští text páté odrážky. 
 
87) V bod  6.2. se v šesté odrážce za slovo "bydlení" vkládá text "v rodinných domech" a dále se 

ruší text "zastav ní do 0,30" a nahrazuje se textem "zastav né plochy 0,15-0,30, s koeficien-
tem zelen  0,50-0,65". 
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88) V bod  6.2. se vypouští text osmé odrážky. 
 
89) V bod  6.2. se v jedenácté odrážce za slovo vypouští text "(velikost, barva, faktor pohody, 

apod.)" a "Nep ipouští se povrchová úprava staveb t pytivá i svítivá.". 
 
90) V bod  7.1. se v první odrážce vypouští text "PS" a dále se vypouští text t etí odrážky. 
 
91) V bod  7.2. se vypouští text t etí odrážky. 
 
92) Název kapitoly . 8. se ruší a nahrazuje novým názvem "Vymezení ve ejn  prosp šných 

staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní právo s uvedením v í 
prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního 
území a p ípadn  dalších údaj  podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona". 

 
93) V názvu kapitoly 9. se za slovem "stanovení" vypouští slovo "podmínek". 
 
94) V textu kapitoly 9. se za slovo "p ebírá" vkládá text "a zp es uje". 
 
95) V kapitole 9. v textu za první poml kou se za závorku p ed slovo "obchvat" vkládá slovo 

"pro" a za text "I/37" se vkládá text "a p eložky II/379 a II/602". 
 
96) V kapitole 9. v textu za t etí poml kou se ruší zkratka "VRT" a nahrazuje se textem 

"vysokorychlostní trati". 
 
97) V nadpise kapitoly 10. se  ruší  text  "prov ení zm n jejich využití územní studií (ÚS) 

podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh ty pro po ízení ÚS, její schválení 
po izovatelem a" a nahrazuje se textem "rozhodování o zm nách v území podmín no 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro". 

 
98) Název kapitoly . 11. se ruší a nahrazuje novým názvem "Vymezení ploch a koridor , ve 

kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no vydáním regula ního plánu 
regula ního plánu, zadání regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9, stanovení, zda se 
bude zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na žádost, a u regula ního plánu z 
podn tu stanovení p im ené lh ty pro jeho vydání". 

 
99) V kapitole 11. se vypouští text "Jejich vymezení by pro koncepci územního plánu nebylo 

elné.". 
 
100) Kapitola 14. se ruší a nahrazuje se novou kapitolou 
14. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení. 
 
101) V názvu kapitoly 15. se zkratka "ÚP" nahrazuje textem "územního plánu". 
 
102) V kapitole 15. se ruší íslovka "16" a nahrazuje se "...". 
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C. Textová ást - OD VODN NÍ 
 
1. Postup p i po izování Zm ny . I ÚP Nové Sady 

Obsaženo v ásti zpracované po izovatelem. 
 
2. Výroková textová ást platného ÚP Nové Sady s vyzna ením zm n 
1. Vymezení zastav ného území 

 Zastav né území bylo vymezeno k 1. 4. 2008, aktualizováno k 14. 6. 2010. 
 Zastav né území je graficky vyzna eno ve výkresech: 

N1 - Základní len ní území 
N2 - Hlavní výkres 
dále ve výkresech od vodn ní územního plánu: 
O1 - Koordina ní výkres 
O3 - P edpokládaný zábor p dního fondu 

 Zastav né území je aktualizováno k datu 10.08.2015 
 

2. Základní Kkoncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území 
2.1. Zásady celkové koncepce rozvoje obce 

 Z program  rozvoje kraje Vyso ina ani rozvojových program  mikroregionu Velkomezi sko 
- Bítešsko neplynou pro území obce žádné specifické úkoly.  

 Zásady územního rozvoje kraje Vyso ina up esnily požadavky PÚR R. Obec Nové Sady 
jsou v ZÚR kraje Vyso ina sou ástí rozvojové osy OS 6 5 Z dopravní infrastruktury je 
na území obce vymezen koridor rezervní plochy pro rozší ení dálnice, zp esn ný koridor 
územní rezervy pro prov ení budoucího umíst ní stavby obchvatu V. Bíteše (jižní varianta) 
obchvat I/37 a p eložky II/379 a II/602 Velká Bíteš v ší i 150 m a koridor sil. II/602 v ší ce 80 
m pro homogenizaci stávajícího tahu. ZÚR kraje Vyso ina na území obce dále vymezují 
územní rezervu pro prov ení budoucího umíst ní stavby vysokorychlostní železni ní trati. 
Tato rezerva je vymezena jako zp esn ný koridor územní rezervy vysokorychlostní trati v ší i 
150 m. 

 Koncepce odkanalizování obce je ešena v souladu s Plánem rozvoje vodovod  a kanalizací 
kraje Vyso ina. Koncepce ešení dopravy akceptuje sil. II/602 jako sou ást páte ní silni ní sít  
kraje Vyso ina. 

 Obec Nové Sady je tvo ena katastrálním územím Nové Sady a Velké Bíteše a nachází se 
na jihovýchodním okraji území obce s rozší enou p sobností Velké Mezi í, v p ímé vazb  na 
území m sta Velká Bíteš.  

 Obec Nové Sady se rozvíjí a nadále bude rozvíjet jako jedna sídelní jednotka na jednom kat. 
území. Není uvažováno s vytvá ením samot i jiného osídlení ve volné krajin . 

 Volné neurbanizované území bude sloužit pro zem lské a lesní hospodá ství, p ípadn  ry-
bá ství a pohybové rekrea ní aktivity. 

2.2. Hlavní cíle rozvoje 
 ešit rozvojové pot eby obce plynoucí z její geografické polohy. Reagovat zejména na vyso-

kou poptávku po stavebních pozemcích umož ující výstavbu rodinných dom  a požadavcích 
na urbanizaci území kolem dálnice. 

 ešit koncepci využití území, jeho organizaci se zabezpe ením souladu p írodních, kulturních 
a civiliza ních hodnot v podmínkách udržitelného rozvoje. Zlepšit podmínky pro vyvážené 
zohled ování zájm  a pot eb obce, státní správy, ve ejného a soukromého sektoru. 

 Ur it zásady prostorového uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využívání a limit  využití 
území obce. 
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 ešit systém obsluhy území dopravní a technickou infrastrukturou zejména na úseku odvád ní 
a išt ní odpadních vod. 

 Vymezit nezbytné plochy ve ejného zájmu, resp. ve ejn  prosp šných staveb i ve ejn  pro-
sp šných opat ení. 

 Uchovat p írodn  blízké ekosystémy, vymezit územní systém ekologické stability.  

2.3. Ochrana a rozvoj hodnot 
 Územní plán (ÚP) stanovuje zásadní pravidla regulující aktivity a d je v území urbanizovaném 

i neurbanizovaném v etn  ploch zajiš ující obsluhu území dopravní a technickou infrastruktu-
rou. 

 Územní plán akceptuje p irozenou morfologii krajiny s p ítomnými aktuálními ekosystémy 
bez významných p írodních dominant na území obce. Zam uje se na omezení urbaniza ních 
tlak  na nekontrolovanou výstavbu rodinných dom  a nezem lské využívání pozemk  

i dálnici. 
 Územní plán respektuje kulturní památky zapsané v ÚSKP R, respektuje p vodní stopu za-

stav ní jádrové ásti sídla. Nové objekty anebo dostavby p vodních objekt  budou respektovat 
ítko a kompozi ní vztahy p ilehlé zástavby. 

 i zemních pracích je nutno akceptovat platná zákonná opat ení týkajících se archeologických 
výzkum  a nález . 

 Nové zastav ní logicky navazuje na stávající urbanistickou strukturu sídla. Nová výstavba 
že být soudobého výrazu, bude však ctít prostorové a provozní vazby na okolní zastav ní. 

Stavby sloužící uživatel m dálnice na odpo ívce Korbel budou vykazovat kvalitní architektu-
ru. 

 Nep edpokládá se p ekro ení hladiny stávajícího zastav ní v sídle Nové Sady. St ešní hladina 
zástavby si v dálkových pohledech na sídlo zachová daný charakter. 

 Významným aspektem územního plánu je stírání ostrých p echod  urbánního prost edí 
do volné krajiny a dosadba doprovodné zelen  p i p írodních i um lých liniových prvcích. 

 ešení územního plánu nebude mít negativní dopad na obytnou pohodu v sídle, ešení územ-
ního plánu není v p ímém rozporu s žádným cílem ochrany životního prost edí definovaným 
ve Státní politice ŽP (verze 2004). 

 
3. Urbanistická koncepce v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavebby, ostatních 

ploch se zm nou v území a systému sídelní zelen  
3.1.  Urbanistická koncepce 

 Navazuje na stávající plošné a prostorové i provozní uspo ádání sídla, na specifika daného 
prost edí a spole enství s pot ebou uchování jejich integrity a základních ekologických proce-

. 
 evládající funkcí sídla z stává bydlení, význam této funkce výhledov  vzroste, nebo  zasta-

vitelné plochy jsou p edevším vymezovány pro bydlení v rodinných domech. Tyto plochy jsou 
vymezeny v zastav ném území i p ímé vazb  na zastav né území. 

 Nové plochy ob anského vybavení sportovního charakteru navazují na severovýchodní okraj 
území sídla a spolu s novou malou vodní plochou vytvá í p íznivé prost edí pro relaxaci oby-
vatel obce. 

 V p íhodném míst  p i dálnici jsou rozvíjeny dopravní plochy umož ující výstavbu objekt  
zajiš ující služby pro uživatele dálnice. 

 Volné plochy (neurbanizované území) budou využívány pro zem lskou innost a lesní hos-
podá ství, okrajov  pro rybá ství. Není uvažováno s rozvojem ploch rodinné rekreace 
ve volné krajin . 

 Dopravní obsluha obce je na dobré úrovni. Neuspokojivá je ovšem situace na úseku odvád ní 
a išt ní odpadních vod. 
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3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a ostatní plochy se zm nou v území 
 Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. Ozna ení ploch je shodné pro celý územní 

plán, tj. pro návrh i od vodn ní ÚP. 
plochy evažující ú el plochy a kód plochy Ozna ení 

ploch zastavitelné estavby ostatní charakteristika kód 

vým ra 
plochy 

(ha) 
1 x   bydlení v rodinných domech BR 2,67 1,89 
2 x   bydlení v rodinných domech BR 0,25 
3 x   bydlení v rodinných domech BR 0,40 
4 x   bydlení v rodinných domech BR 0,18 
5 x   bydlení v rodinných domech BR 0,07 
6 x   smíšené obytné SO 0,29 
7 x   bydlení v rodinných domech BR 3,31 2,88 
8   x vodní a vodohospodá ské VH 0,17 
9 x   ob anského vybavení, t lovýchova a sport O 0,48 
10 x   dopravní infrastruktury silni ní DS 3,23 
11 x   dopravní infrastruktury silni ní DS 3,53 

I/Z1 x   smíšené obytné SO 0,55 
I/Z2 x   ve ejných prostranství VP 0,15 
I/Z3 x   technické infrastruktury - išt ní a odvád ní odpadních vod TI  0,12 
I/Z4 x   bydlení v rodinných domech BR 0,15 
I/Z5 x   bydlení v rodinných domech BR 0,21 
I/Z6 x   bydlení v rodinných domech  BR 0,12 

 Podmínky využití ploch  
Plocha . 1 
-  na cca ½ plochy jsou vydána územní rozhodnutí pro výstavbu rodinných dom  
- navrhnout vhodnou organizaci plochy pro další výstavbu RD se zapojením objekt  s již vyda-

ným územním rozhodnutím. Se SSL up esnit zp sob stavby v OP lesa 
- zohlednit, že na plochu zasahuje vzdálenost 50 m od okraje lesa 
- ešit optimální obsluhu obytné skupiny místními komunikacemi. Preferovat využití stávajícího 

dopravního systému 
- velkosti ani tvar pozemk  se neur uje. Plocha stavebního pozemku by však nem la klesat pod 

700 m2 
- pro obsluhu uvnit  obytné skupiny preferovat místní komunikace funk ní skupiny resp. pod-

skupiny D1 
- zajistit obsluhu skupiny RD technickou infrastrukturou 
Plocha . 2 
- výstavba RD v proluce s možností výhodného napojení na stávající místní komunikaci 
- i vymezování stavební áry v linii zastav ní zohlednit RD na sousední parcele v etn  mož-

ností uspo ádání výstavby RD na ploše . 3 
Plocha . 3 
- výstavba RD v proluce s možností výhodného napojení na stávající místní komunikaci, vodo-

vodní ad a kanalizaci 
- vhodn  stanovit stavební áru linii zastav ní se zohledn ním sousedních stojících rodinných 

dom  
- velikost stavební parcely nep ekro í vým ru 1 200 m2 
Plocha . 4 
- dostavba proluky mezi sil. II/602 a místní komunikací do sídla. Podmín  vhodná plocha pro 

bydlení 
- umístn ní objektu pro bydlení volit tak, aby nebyly p ekro eny limitní hodnoty izofon hluku 

dle platných hygienických p edpis  
- vn jší výraz objektu musí zárove  spl ovat kriteria kvalitní architektury objektu p i vstupu do 

sídla 
- nutno uplatnit výjimku podmínky  pro stavbu v bezpe nostním pásmu VVTL plynovodu 
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- respektovat požadavky rozhledového trojúhelníku na k ižovatce místní komunikace se sil. 
II/602 

Plocha . 5 
- plocha vhodná k rozší ení pozemk  bydlení sousedních parcel  
- umístn ní objektu pro bydlení volit tak, aby nebyly p ekro eny limitní hodnoty izofon hluku 

dle platných hygienických p edpis  
Plocha . 6 a . 7 
- dv  na sebe p ímo navazující plochy 
- ešit využití ploch pro ur enou funkci s vytvo ením p íznivých podmínek v obytném souboru 

RD a vhodným využitím plochy smíšené obytné 
- na ploše . 7 ešit výstavbu voln  stojících RD, tvar pozemk  se neur uje, min. velikost po-

zemku RD 700 m2 
- mimo pozemky staveb budou na ploše umíst ny pozemky ve ejného prostranství. Ve ejné 

prostranství ešit tak, aby zde byla umožn na výsadba i vzr stných strom  
- návrh musí spl ovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování i p ístup požární techniky 
- výšková hladiny zastav ní bude do 1 NP s možností využití podkroví pro bydlení. Výstavba 

na ploše . 6 bude svými objemovými parametry erpat za své p edlohy, t.j. p vodní selskáé 
usedlosti v jádru sídla 

- obytný soubor v etn  plochy smíšené obytné bude napojen na technickou infrastrukturu obce 
- respektovat ochranná pásma el. vedení VN 22 kV 
Plocha . 8 
- v p íhodné poloze pod b ehem situovat malou vodní plochu  
- ehy i hráz ešit s využitím p írodních prvk  
Plocha . 9 
- ešit p edevším výstavbu otev ených sportoviš  
- maximáln  respektovat morfologii terénu v etn  strmého svahu vymezující sportovišt  ze SZ 

strany 
- i využití plochy zohlednit el. vedení VN 22 kV v . ochranného pásma a fakt, že ást plochy 

se nachází ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa 
- prov it možnosti umíst ní p íslušného objektu sociálního vybavení sportovišt  
- s orgánem SSL up esnit využití plochy v ochranném pásmu lesa 
- zohlednit limitní hranici negativních vliv  od navržené OV (plocha I/Z3) 
Plocha . 10 a . 11 
- i využití plochy vycházet ze zpracované studie zástavby pozemku vyhotovené v kv tnu 

2006 – Projektové st edisko spole nosti Level a.s. z. . 2060092  
- Vybavení plochy p íslušnými službami zajistit v souladu se zachováním bezpe nosti a plynu-

losti dálni ního provozu. 
-  Související zástavbu (odpo inek a ob erstvení uživatel  dálnice, erpací stanice PHM) budou 

výrazn  horizontálního uspo ádání do výšky max. 10 m od terénu. 
- respektovat ochranné pásmo radioreléového paprsku 
- další informace viz. kap. 6.2. 
Plocha . I/Z1 
- zástavbu ešit s ohledem na kontext okolního zastav ní, tj. p vodní selské usedlosti jádra sídla 
- dopravní napojení z p ilehlé ú elové komunikace, p ípustná je dopravní obsluha i ze stávající 

plochy smíšené obytné 
Plocha . I/Z2 
- ve ejné prostranství s klidovou a rekrea ní funkcí  
- vhodn  za lenit vodní plochu a zajisti p ístupnost plochy sportovišt  (plocha 9) 
- umožnit výsadbu vzr stné zelen  
- preferovat dopravní obsluhu plochy ze zastavitelné plochy . 7 
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Plocha . I/Z3 
- plocha pro výstavbu istírny odpadních vod 
- respektovat blízkost vedení lokálních prk  ÚSES 
- zohlednit skute nost, že plocha se nachází ve vzdálenosti 50 m od hranice lesa 
- dopravní napojení ze stávající ú elové cesty 
Plocha . I/Z4 
- vhodn  využít proluky v okrajové poloze sídla 
- zástavba na ploše bude odpovídat m ítku a kontextu okolního zastav ní 
- plochu dopravn  zp ístupnit p es ve ejné prostranství 
Plocha . I/Z5 
- zástavba na ploše bude odpovídat m ítku a kontextu okolního zastav ní 
- umístn ní objektu pro bydlení volit tak, aby nebyly p ekro eny limitní hodnoty izofon hluku 

dle platných hygienických p edpis  
- dopravní obsluha ze stávající místní komunikace 
Plocha . I/Z6 
- zástavba samostatn  stojícím rodinným domem 
- dopravní obsluha ze stávající ú elové komunikace 
- uplatnit podmínky pro výstavbu v bezpe nostním pásmu plynovodu 
- umístn ní objektu pro bydlení volit tak, aby nebyly p ekro eny limitní hodnoty izofon hluku 

dle platných hygienických p edpis  
- podmín  p ípustné využití plochy 

 Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kapitole 6.2. 
 i realizaci zám , které jsou zdrojem emisí hluku, je nutno v rámci územního ízení proká-

zat dodržení limitních hladin hluku na nejbližší venkovní chrán ný prostor dle aktuáln  plat-
ných p edpis  

3.3. Systém sídelní zelen  
 Zele  ve ejná 
- Ve ejná zele  v obci se nachází p edevším na ve . prostranství mezi silnicí II. t ídy a obecním 

adem, p i prodejn  smíšeného zboží a podél komunika ní sít  v sídle. 
- Ve ejná zele  bude ur ující pro kompozici nov  vymezeného ve ejného prostranství u zasta-

vitelné plochy  7. 
- i návrhu zelen  p i vstupu do sídla akceptovat význam tohoto místa a do kompozice plochy 

zahrnout stávající vzrostlé lípy. 
- Zvážit vhodnost stávajícího d evinného sortimentu v okolí prodejny, provést návrh dosadeb 

s vytvo ením pr hled  v zeleni. 
- Ve ejná zele  bude sou ástí nových zastavitelných ploch zvlášt  pro bydlení v rodinných do-

mech. 
- Kompozice ve ejné zelen  mimo jiné musí spl ovat podmínku jednoduché údržby. Výb r 

evin je nutno volit tak, aby se uplat ovaly celoro , tedy nejen ve vegeta ním období. 
- Ve ejná zele  bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými d evinami a nízkou 

dopl kovou (ke ovou) zelení. Plochy možno doplnit vodními prvky, mobiliá em obce p šími 
stezkami. 

 Zele  vyhrazená 
- Nadále bude reprezentována zejména zelení zahrad, která v obraze obce plní nezastupitelnou 

úlohu. Z tohoto d vodu ÚP stanovuje koeficient zastav ní pro plochy s rozdílným zp sobem 
využívání zajiš ující existenci zelen  na plochách stavových i plánovaných. 

- V zahradách uplat ovat obecn  platný daný požadavek na omezení výsadby nízkých forem 
strom  s uplatn ním strom  vysokokmenných. V p edzahrádkách pak navrhovat úpravy ves-
nici blízké s vylou ením nebo alespo  omezením cizokrajných d evin.  S úpravou v p edza-
hrádkách ešit i náhradu drát ných a podobných plot  za p sobiv jší p írodní materiály. 
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- V obrazu obce se významn  uplat ují i sady. Stejn  jako v mnoha zahradách je t eba prová t 
pravidelnou údržbu s odstran ním p estárlých exemplá  apod. 

 Obecné požadavky 
- Prov it možnosti pot ebného dopln ní vysokovzr stných kosterních listnatých d evin ve 

všech k tomu p íhodných místech a výsadbu s pot ebnou údržbou realizovat. 
- Zele  sídelní pokud možno propojovat do v tších celk , podporovat pronikání krajinných ve-

geta ních formací do sídelního prost edí. 
- Požívat autochtonních druh  d evin, omezit, lépe vylou it používání exotických druh  d evin. 

 
4. Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení, v . podmínek pro její 

umis ování, nakládání s odpady 
4.1. Dopravní infrastruktura 

 Územním plánem nedochází ke zm  v napojení obce na dopravní systém. 
 Trasy stávajících silnic považovat za územn  stabilizované.  
 Jako sou ást dopravních ploch dálnice se vymezuje po obou stranách dálnice v km cca 160 

odpo ívka s p íslušným vybavením a službami uživatel  dálnice. ešení odpo ívky provést 
tak, aby bylo možno s minimálními náklady p ipravit rozší ení dálnice o jeden jízdní pruh 
v každém sm ru. V souladu s požadavky ZÚR je zp esn n koridor pro homogenizaci stávající 
sil. II/602 v ší i ochranného pásma silnice. Sou asn  je vymezen koridor rezervní plochy pro 
rozší ení dálnice a zp esn ný koridor rezervní plochy pro obchvat V. Bíteše (jižní varianta sil. 
I/37) územní rezervy pro obchvat I/37 a p eložky II/379 a II/602 Velká Bíteš v ší i 150 m. 

 Neuvažovat s budováním nových sjezd  ze silnic a dálnice (mimo zmín nou odpo ívku). 
 Pro dopravu v klidu se ur uje požadavek, aby každý nov  vybudovaný byt na nové zastavitel-

né ploše m l alespo  jedno garážové i odstavné stání pro osobní automobil (na svém pozem-
ku). 

 Neuvažuje se obecn  výstavba hromadných, skupinových i adových garáží, p ípustné je z i-
zování t chto staveb na plochách rod. bydlení, event. p i ucelené koncepci návrhu obytné sku-
piny RD. 

 Nep ipouští se z izování odstavných a parkovacích stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než 3,5 
t na ve ejných prostranstvích v obytných zónách. 

 Hromadná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Autobusové zastávky 
vyhovují, jejich dostupnost pro obyvatele obce je dobrá.  

 Hospodá ská doprava je stabilizována, stávající sí  polních a lesních cest je stabilizována. 
 Zachovat turistickou mod e zna enou trasu v údolní niv  toku Bitýška. Pro rozvoj cykloturis-

tiky nejsou na k. ú. p íhodné podmínky.Akceptovat územím obce procházející hipostezku C01 
Dukovany - Javorek.  V souladu s ÚAP ORP Velké Mezi í  vyzna it cykloturistické trasy, 
které jsou vedeny p evážn  po stávajících ú elových komunikacích. 

 Dle požadavk  ZÚR je vymezen na území obce koridor územní rezervy pro stavbu VRT. 
Vymezen je zp esn ný koridor územní rezervy vysokorychlostní trati (VRT) v ší i 150 m. 

 Vodní a letecká doprava nemá na území obce své zájmy. Celé území obce se nachází v 
ochranném pásmu letišt  a ochranném pásmu letištního radioloka ního prost edku. Jiné Žádné 
zájmy letecká doprava na území obce nemá. 

4.2.   Technická infrastruktura 
 Na zp sobu zásobování obce pitnou vodou není t eba nic m nit. Zdrojem vody ve ejného vodo-

vodu z stává prameništ  východn  od sídla. 
 V p ípravné dokumentaci stavby Odpo ívka Korbel prov it možnosti p ipojení na vodovod 

Bezd kov p ípadn  zajišt ní vlastního zdroje vody. 
 Zabývat se ešením výstavby oddílné kanalizace v obci, kdy stávající stoky budou plnit funkci 

deš ové kanalizace a nová kanaliza ní sí  bude odvád t pouze splaškové vody. Splašky budou 



Územn í  p l án N ov é  S a d y   Z M NA  .  I  

 

  20 

 

odvád ny kanaliza ním sb ra em na OV Velká Bíteš. Splaškové vody budou likvidovány v 
navrhované istírn  odpadních vod. 

 Likvidace splaškových vod na odpo ívce Korbel bude v jímkách na vyvážení, nevylu uje se jiný 
zp sob likvidace odpadních vod, který bude v souladu s platnou legislativou. 

 Zásobování pitnou vodou i likvidace splaškových vod u objekt  rodinné rekreace mimo souvislé 
zastav ní bude nadále ešeno individuáln . 

 Elektrickou energií bude nadále obec zásobena z primárního venkovního vedení VN 22 kV. Vý-
stavba dalších TS se nevylu uje. 

 Dobudovat STL rozvody zemního plynu v rozvojových plochách. Zásobení sídla teplem je 
edur eno provedenou plošnou plynofikací.  

 Respektovat elektronická za ízení nacházející se na území obce i nad územím obce. ÚP nebrání 
jejich rozši ování za p edpokladu, že jejich výstavbou nebudou omezeny rozvojové zám ry ob-
ce.  Respektovat radioreléové trasy procházející nad ešeným územím. 

 Respektovat koridory nemístních energetických sítí a za ízení (ropovod, produktovod, VVTL 
plynovod, VTL plynovod a el. vedení 2 x 110 kV). 

 Využívání ochranných a bezpe nostních pásem je možno pouze v souladu s pokyny majitele i 
provozovatele p íslušné sít  technické infrastruktury. 

 Na celém území se nachází ochranné pásmo letišt  a ochranné pásmo letištního radioloka ního 
prost edku. 

 ípustné je umis ování alternativních zdroj  energie pro vlastní spot ebu na stavbách urbanizo-
vaného území (solární a fotovoltaické lánky) i z izování zdroj  energie na bázi tepelných er-
padel. 

4.3.   Ob anské vybavení ve ejné 
 Na severovýchodním okraji sídla ešit výstavbu tenisových kurt  p ípadn  dalších sportovních 

ploch. P jde o otev ená sportovišt . 
 Ostatní ob anská vybavenost je bez pot eby územního rozvoje. Úpravu okolí však vyžaduje 

zvoni ka. 

4.4.   Ob anské vybavení ostatní 
 Vyskytuje se v obci v omezeném, ale pro obec dosta ujícím rozsahu. Není uvažováno se zm -

nami. 
 Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhodných 

ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu s p ípustným, p ípadn  
podmín  p ípustným využíváním dané plochy (toto ustanovení možno p im en  uplatnit i 
pro ve ejnou ob . vybavenost). 

4.5.   Ve ejná prostranství 
 Ve ejná prostranství, a  již stávající i navrhovaná úzce souvisí s plochami sídelní ve ejné ze-

len , která se na jejich utvá ení bude významn  podílet. 
 Mezi nejvýznamn jší ve . prostranství je t eba zahrnout území mezi sil. II. t ídy a obecním 

adem, dále území kolem prodejny smíšeného zboží a plochy uli ních prostor . Tyto prostory 
jsou pln  respektovány. Nelze zde p ipustit nevhodné úpravy ani nevhodné dostavby p ileh-
lých objekt .  

 Z ve ejných prostranství stávajících i nových budou obsluhovány nové zastavitelné plochy 
sloužící zejména bydlení. 

 Vytvo it ve ejné prostranství p ed zvoni kou s vhodnou úpravou terénu i zelen . 
 Navrženo je nové ve ejné prostranství p i vodní ploše s p evažující klidovou a rekrea ní funk-

cí v souvislosti s navazující navrženou plochou bydlení v rodinných domech. 
4.6.   Nakládání s odpady 

 Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled. 
 Na území obce se nenachází žádná funk ní skládka a ÚP neuvažuje se z izováním skládek na 

území obce ani jiných za ízení na likvidaci odpad . 
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5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich 
využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekre-
ace, dobývání nerost  ložisek nerostných surovin a podobn  

5.1. Uspo ádání krajiny v . vymezení ploch, podmínky pro zm ny v jejich využití 
 Územním plánem jsou p írodní, kulturní a historické hodnoty akceptovány. Pozitivní p írodní 

charakteristiky budou vyjád eny harmoniza ními vztahy v krajin  – roz len ním rozsáhlých 
hon  zem lské p dy. Kulturní a historické charakteristiky jsou ur eny p edevším zapojením 
sídla do krajinného rámce s respektováním jeho identity. 

 Do otev ené pom rn  ploché krajiny zem lsky intenzivn  využívané s výrazným liniovým 
technicistním prvkem (dálnice) vnáší územní plán systém interak ních prvk . 

 Zastav né území nem že být rozši ováno, aniž by došlo k ádnému využívání stávajícího do-
movního fondu a výrobních ploch. 

 Krajina nezastav ného území bude nadále sloužit zem lství, lesnictví p ípadn  rybá ství 
a výhledov  i rekrea ním pohybovým aktivitám. Intenzita využívání ploch zem lských a 
lesních je limitována p írodními podmínkami a kombinací rozumné a ohleduplné výroby 
s individuální údržbou krajiny. 

 V lesních porostech se požaduje zvyšování odolnosti lesa dostate ným zastoupením zpev ují-
cích a meliora ních d evin. Neuvažovat s plošným odlesn ním. 

 Vhodným uspo ádáním zelen  r zných funkcí bude ešen p echod urbanizovaného území 
do neurbanizovaného tak, aby tato hranice nebyla ostrá.  

 Smíšené plochy nezastav ného území p írodní se vymezují na pozemcích p irozených a p íro-
 blízkých ekosystém , dále sem náleží pozemky p irozených a p írod  blízkých spole en-

stev zjišt né z mapování biotop . 

5.2.   Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 Územní systém ekologické stability je vzájemn  propojený soubor p irozených i pozm -

ných, avšak p írod  blízkých ekosystém , který udržuje p írodní rovnováhu. 
 Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému 

a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí. 
 Regionální a nadregionální prvky ÚSES se na k. ú. Nové Sady u V. Bíteše nevyskytují. 
 V ešeném území se nachází resp. do n ho zasahují 4 lokální biokoridory a 4 lokální biocentra 

ÚSES. 
 Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stability 

za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability. 
 Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost  (zcela ojedin le je možno 

za p esn  stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou, p ípadn  stavbu související 
s ochranou ŽP). 

 Navrhovaná opat ení 
Prvek MÚSES Popis opat ení 

Biokoridor  

LBK 1 

Zachovat p írod  blízký avšak místy antropicky mírn  ovlivn ný tok pravostranného 
ítoku potoka Bitýška, jeho vodní režim a okolní b ehové a travinobylinné porosty 

místy p írod  blízké a velmi hodnotné. Tam, kde b ehový porost chybí anebo je tvo en 
neautochtonními d evinami, tento b ehový porost dosázet vhodnými autochtonními 

evinami s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG a potenciální p irozené 
vegetaci - biková bu ina, bu ina s ky elnicí devítilistou. 

LBK 2 
Zachovat p írod  blízký tok potoka Bitýška a jeho okolní b ehové i travinobylinné 
porosty. V místech, kde jsou b ehové porosty nedostate né, tyto doplnit vhodnými 
autochtonními d evinami a ke i. Lu ní porosty pravideln  extenzivn  využívat. 

LBK 3 Viz. LBK 2 

LBK 4 Zachovat p írod  blízký, avšak místy antropicky mírn  ovlivn ný tok místní vodote e 
Jasinka, jeho vodní režim a okolní b ehové porosty místy p írod  blízké a velmi 
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hodnotné. Tam, kde b ehový porost chybí anebo je tvo en neautochtonními d evinami, 
tento b ehový porost dosázet vhodnými autochtonními d evinami s p ihlédnutím ke 
stanovištním podmínkám dle STG a potenciální p irozené vegetaci - biková bu ina, 
bu ina s ky elnicí devítilistou. 

Biocentrum  

LBC Na Bitýšce 
(U Víra) 

Zachovat p írod  blízký tok potoka Bitýška s dokon enou stavbou vodního díla a jeho 
okolní b ehové i travinobylinné porosty. V místech, kde jsou b ehové porosty 
nedostate né, tyto doplnit vhodnými autochtonními d evinami a ke i. Lu ní porosty 
pravideln  extenzivn  využívat. 

LBC U spravedlnosti 

írodní spole enstva rozši ovat do celé plochy biocentra s p ihlédnutím ke 
stanovištním charakteristikám a podmínkám za vytvo ení druhov  i v kov  r znorodé 
mozaiky spole enstev. Louky pravideln  kosit a zamezit tak invazním nálet m, 
ruderalizaci a degradaci lu ních spole enstev. Zachovat p írod  blízký vodní režim. 

LBC Korbel 

írodní spole enstva rozši ovat do celé plochy biocentra s p ihlédnutím ke 
stanovištním charakteristikám a podmínkám za vytvo ení druhov  i v kov  r znorodé 
mozaiky spole enstev. Louky pravideln  kosit a zamezit tak invazním nálet m, 
ruderalizaci a degradaci lu ních spole enstev. 

 Up esn ní druhové skladby spole enstva ÚSES a hranic prvk  ÚSES bude p edm tem 
podrobn jší dokumentace - projektu ÚSES. 

 Interak ní prvky dopl ují sí  biokoridor  a biocenter s funkcí rozptýlené zelen  v krajin . 

5.3. Prostupnost krajiny 
 Prostupnost krajiny je zajišt na polními a lesními cestami, které jsou stabilizované. Sí  ú elo-

vých komunikací m že být optimalizovaná v rámci komplexních pozemkových úprav 
a lesních hospodá ských plán . 

 Bariéru biologické prostupnosti tvo í zejména dálnice D 1. 
5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi 

 U pozemk  orné p dy, které nesou znaky potencionálního ohrožení vodní erozí lze vysta it 
s organiza ními a agrotechnickými opat eními. Zakázány jsou úpravy zem lského p dního 
fondu, které ve svém d sledku zp sobují rychlejší povrchový odtok vody a snižují schopnost 
vsaku vody. 

 Stavební pozemky budou vymezovány tak, aby docházelo k maximálnímu množství zdržení 
deš ových vod v míst  spadu srážky. 

 Jako ve ejn  prosp šná opat ení ÚP navrhuje plochy pro zvýšení reten ních schopností území 
plochy na pravém b ehu toku Bitýška. 

5.6.   Podmínky pro rekreaci 
 Dostupnost rekrea ní krajiny pro místní obyvatele je omezená, soust ed na do údolní nivy to-

ku Bitýška. 
 Ke sportovnímu využití bude sloužit sportovišt  navazující na v p edešlém bod  uvedenou 

údolní nivu. 
 Vhodným místem pro setkávání obyvatel je víceú elová plocha s mobiliá em. 
 Výstavba objekt  rodinné rekreace u rybníku Korbel je ukon ena. S dalším rozvojem druhého 

bydlení se na území obce neuvažuje. Krom  ojedin lých možností spo ívajících ve využití 
stávajícího k trvalému bydlení nevhodného domovního fondu. 

 Severovýchodním okrajem k. ú. prochází mod e zna ená turistická stezka. Cyklotrasy ani cyk-
lostezky se na katastru obce nenachází. ÚP neuvažuje se zm nami. Zna ení t chto tras však 
nepat í do p sobnosti územního plánu. Na základ  podklad  ÚAP ORP Velké Mezi í  vy-
zna it navržené cyklotrasy. Cyklostezky ÚP nenavrhuje. 

 Územím prochází hipostezka C01 Dukovany - Javorek , zachovat celistvost systému 
 ÚP nevylu uje z izování r zných atraktivit rekrea ní funkce i na jiných k tomu p íhodných 

plochách rozdílného využívání, pokud budou dodrženy podmínky využívání t chto ploch. 
 Na území obce nejsou vytvo eny podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. 
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5.7.   Dobývání nerost  ložisek nerostných surovin 
 Na území obce není evidován žádný dobývací prostor, nejsou vyhodnocena výhradní ložiska 

nerost  nebo jejich prognózní zdroj ani chrán ná ložisková území. 
 Na k.ú. Nové Sady u Velké Bíteše nejsou evidována žádná aktivní sesuvná území. 
 Na území obce se nenachází žádná poddolovaná území ani stará d lní i pr zkumná díla. 
 Západn  od rybníka Korbel se nachází net žené ložisko povrchové technické zeminy (cca 

10 000 m3). Územní plán neuvažuje s jeho exploatací. 
 Staré t žebny místních stavebních surovin byly rekultivovány. 

5.8.   Podmínky pro využití ploch koridor  
 Zp esn ný koridor dopravní infrastruktury se vymezuje jako území umož ující  homogenizaci 

stávajícího silni ního tahu sil. II/602 v ší i p íslušného ochranného pásma (15m na každou 
stranu od osy silnice). 

 Dále je vymezen zp esn ný koridor územní rezervy pro obchvat I/37 a p eložky II/379 a II/602 
Velká Bíteš v ší i 150 m a zp esn ný koridor územní rezervy vysokorychlostní trati v ší i 150 
m. 

 Do doby realizace p íslušných staveb a stavebních úprav je na území koridoru zakázáno pro-
vád t takové innosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území, které by realizaci 
pot ebných úprav znemožnily anebo významn  ztížily (i ekonomicky). 

 sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby, p ípadn  i zm nou územního plánu, která 
navrhne jiné využití území, anebo územním plánem novým. 

 
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení prostoro-

vého uspo ádání v . ochrany krajinného rázu Stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným zp sobem využití s ur ením p evažujícího ú elu využití (hlavní využití), p í-
pustného využití, nep ípustného využití (v etn  stanovení, ve kterých plochách je vylou e-
no umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 staveb-
ního zákona), stanovení podmín  p ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspo ádání v . základních podmínek  ochrany krajinného rázu (nap íklad 
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí vým ry 
pro vymezování stavebních pozemk  a intenzity jejich využití) 

 
6.1. Podmínky Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 

 Plochy bydlení v rodinných domech (BR) - jsou ur eny pro hlavní využití : uspokojování po-
eb individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení 

v kvalitním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozemky rodinných dom  a pozemky související 
s ur ujícím využíváním plochy. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky rod. dom , pozemky soukromé i jiné zelen , pozemky ve ejných 
prostranství, dopravní a technické infrastruktury související s obsluhou plo-
chy, integrovaná za ízení nep esahující význam daného místa území 
a nenarušující jeho obytnou pohodu. 

podm. p ípustné: malé prostory obchodu a služeb, menší ubytovací a stravovací za ízení, za-
ízení sociální zdravotnické pé e, dopl kové prostory pro zájmovou in-

nost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím velikosti a objemu 
budov., Chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná p stitelská in-
nost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících domech. Podmín  p ípust-
né za podmínky, že tyto innosti musí být bez negativních dopad  na sou-
sední pozemky. Rodinná rekreace za podmínky, že bude umis ována ve 
stávajících domech nevhodných k trvalému bydlení, i jejich p vodnímu 
ur ení. 

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují prost edí plochy 
a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru 
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 Plochy rekreace rodinné (RR) - jsou ur eny pro hlavní využití : uspokojování pot eb individu-

ální pobytové rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Tyto plochy zahrnují pozem-
ky staveb pro rodinnou rekreaci, obklopených soukromou zelení a pozemky související do-
pravní a technické infrastruktury. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé a jiné zelen , po-
zemky pro slun ní, relaxaci a rekrea ní aktivity venkovního charakteru 
sloužící dané ploše, pozemky související dopravní a technické infrastruktu-
ry 

nep ípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují ur ující režim plo-
chy a  již p ímo anebo druhotn  

pozn.: Do t chto ploch nejsou zahrnuty pozemky v souvisle zastav ném jádrovém území síd-
la, které jsou trvale anebo do asn  využívány k rekreaci ve stávajících objektech - tzv. 
"chalupá ská" rekreace. 

 Plochy ob anského vybavení (O) - slouží pro hlavní využití : umis ování ob anského vyba-
vení zejména místního významu. Plochy ob anského vybavení zahrnují pozemky staveb a za-
ízení ob . vybavení a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejná pro-

stranství. Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu ob . vybavení. Druhy ob . vybavení lze 
vzájemn  zam nit i doplnit, nutno však akceptovat neslu itelnost kterých druh  ob . vyba-
venosti i jejich vlivy na okolí. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu (a), pozemky 
pro za ízení církevní nevýrobní (c), pro obchodní prodej, ubytování 
a stravování (d), kulturu (k), pozemky pro t lovýchovu a sport (t), pozem-
ky pro vzd lávání a výchovu, pozemky zdravotnictví a sociálních služeb, 
nevýrobní služby (n), pozemky h bitov ., pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury, ve ejná prostranství. Pozn.: malé písmeno - 
zpodrobn ní druhu ob . vybavení.Plocha ob anské vybavenosti m že ob-
sahovat i n kolik druh  ob anského vybavení. 

podm. p ípustné: bydlení, pokud za podmínky, že je to ke stavebnímu i funk nímu charakte-
ru ur ující nápln  plochy vhodné, služby p ípadn emesla nesnižující kva-
litu  za podmínky nesnížení kvality prost edí vymezené plochy ani pietu 
místa 

nep ípustné: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p ímo 
anebo druhotn  a které narušují estetickou a kulturní hodnotu místa 

 Plochy ve ejných prostranství (VP) - jsou ur eny hlavní využití : obecnímu užívání plochy 
bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru. Zahrnují pozemky jednotlivých druh  ve . prostran-
ství a pozemky dopravní a tech. infrastruktury. Významn  spoluvytvá í obraz sídla. Zp soby 
využití: 

ípustné: pozemky pro ve ejnou zele , pozemky návesních prostor , uli ních prosto-
, p ší stezky a chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shromaž ovací 
ely,vodní prvky, pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

podm. p ípustné: umis ování mobiliá e obce, drobné architektury, d tských h iš , ploch 
pro ambulantní prodejní aktivity, parkovací stání, erpací místa pro požární 
techniku p ípadn  jiné dopravní plochy vzhledem ke specifi nosti plo-
chy.další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským 
kontakt m a podporují sociální soudržnost, vodní plochy, erpací místa pro 
požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody 

nep ípustné: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, z izování 
parkoviš  pro vozidla o vyšší hmotnosti 3,5 t, garáží a jiných staveb a in-
ností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce t chto prostor  
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 Plochy  smíšené  obytné  (SO) - jsou ur eny pro hlavní využití: víceú elové využití plochy, 
v p ípad  obce zahrnují p edevším p vodní historické zastav ní, pozemky související doprav-
ní a technické infrastruktury a pozemky ve ejných prostranství. Zp soby využití: 

ípustné: stavby pro bydlení a ob anskou vybavenost odpovídající velikosti vymeze-
ného pozemku a objemu budovy, pozemky soukromé i jiné zelen  stavby 
pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících velikostí vy-
mezených pozemk  a m ítku daného prostoru. Pozemky související do-
pravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, pozemky sídelní 
zelen  

podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby 
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vli-
vy na životní prost edí, p ípadn  i rekreace ve stávajících k tomu vhodných 
objektech. Jde tedy o aktivity nesnižující kvalitu ur ující plochy, nemají 
negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu zboží. 
Vše se d je v rozsahu odpovídajícím velikosti ploch pozemk  a objemu 
budov. za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu plochy, nemající 
negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na p epravu zboží, 
tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Rekrea ní aktivity za podmínky vyu-
žití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému bydlení i jeho 

vodnímu ur ení. innosti a aktivity se d jí v objektech odpovídajících 
velikosti vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru 

nep ípustné: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost e-
dí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn . Nap . stavby 
s vysokými plošnými nároky na pozemky, innosti náro né na p epravu 
zboží, erpací stanice pohonných hmot, mycí rampy, apod. 

 Plochy dopravní infrastruktury silni ní (DS) - jsou ur eny hlavní využití: umis ováním staveb 
a za ízení souvisejících  s k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu úze-
mí nekolejovou pozemní dopravou. Zp soby využití: 

ípustné: stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro do-
pravu v klidu a ostatní dopravní za ízení a stavby v etn  p íslušejících po-
zemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infrastruktury, te-
rénní úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy.  

podm. p ípustné: umis ování erpacích stanic pohonných hmot, ob erstvení a další služby 
motorist m, skládky údržbového materiálu, místní komunikace III. t ídy, 
umis ování cyklotras a chodník  pro p ší i záliv  hromadné dopravy na 

lese silni ní komunikace za podmínky, že svým provozováním a technic-
kým uspo ádáním nebude narušeno i znemožn no hlavní využití plochy 

nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s ur ující náplní a funkcí hlav-
ním využitím plochy a aktivity narušující hlavní využití 

 Plochy dopravní infrastruktury drážní (DD) - jsou ur eny pro umis ování staveb a za ízení 
souvisejících s kolejovou železni ní dopravou. Zp soby využití: 

ípustné: stavby a za ízení zabezpe ující provoz železni ní dopravní soustavy v etn  
íslušejících pozemk  

nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, nesouvisející s ur ujícím zp sobem využití 
 Plochy technické infrastruktury (TI) - jsou ur eny k hlavní využití : umis ování staveb, za í-

zení a sítí technického vybavení na úseku zásobování vodou (v), išt ní odpadních vod ( ), 
zásobování i výroby el. energií (e),  zemním plynem (p), elektronických komunikací a tep-
lem.  
Pozn.: malé písmeno - zpodrobn ní druhu technického vybavení. Zp soby využití: 
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ípustné: pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn  zá-
sobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo sou-
visející s ur ující náplní hlavním využitím plochy 

nep ípustné: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s ur ující náplní hlavním využitím 
plochy a aktivity narušující hlavní využití 

 Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - jsou ur eny k vodohospodá ským ú el m 
s výjime ným estetickým významem pro utvá ení krajinného rázu území a významem ekolo-
gickým 

ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, údrž-
bou i rybá stvím 

nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní 
režim v území 

 Plochy vodní a vodohospodá ské (VH) - hlavní využití : zajišt ní podmínek pro nakládání 
s vodami. Zp soby využití: 

ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá -
stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš o-
vých vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, do-
provodná a krajinná zele  

podm. p ípustné: za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného negativ-
ního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické in-
frastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink  této 
infrastruktury na vodní plochy a toky 

nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní 
režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn  

 Plochy vodní a vodohospodá ské - plochy specifické (VX) - hlavní využití : vymezení nejná-
ro jšího prvku malé vodní nádrže. Zp soby využití: 

ípustné: výstavba homogenní nebo nehomogenní hráze ve vhodném p ném profilu 
a p íslušnými funk ními objekty 

podm. p ípustné: opevn ní koruny hráze pro pozemní komunikaci, zatravn ní i výsadba ke-
 a strom  s dlouhou životností na vzdušném svahu hráze za podmínky, že 

neohrozí stabilitu hráze  
nep ípustné: veškeré innosti, aktivity, které mají nežádoucí dopad na bezpe nost hráze, 

zp sobují zhoršení technického stavu funk ních objekt  hráze a zabra ují 
vizuální i geometrické kontrole vzdušného i návodního svahu hráze 

 Plochy zem lské - orná p da (ZO) - jsou ur eny pro zem lskou produkci vesm s na po-
zemcích s dobrou dostupností o doporu eném max. sklonu pozemku do 12°. Obecn  jde 
o pozemky nízké ekologické hodnoty. Zp soby využití: 

ípustné: stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P ípustná 
je zm na kultury v trvale travní porost, výsadba rozptýlené zelen . 

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby, 
ochrany p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury, 
pozemky plnící funkci lesa, vodní plochy, p ípadn  užitkové zahrady 
a sady pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF 
a k narušení krajinného rázu 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu 

 Plochy zem lské - orná p da (ZO) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v kultu e orné 
dy. Zp soby využití: 
ípustné: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a ji-

ných plodin. Opat ení zlepšující vodohospodá skou bilanci v povodí, proti-
povod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekologickou, hygie-
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nickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu 
životního prost edí. P ípustná je zm na kultury na trvale travní porost. Ú e-
lové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti krajiny 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozem-
ky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného 
rázu a zájm  ochrany p írody. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to 
nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy 
ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické 
infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a 
nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né 
stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší 
organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekolo-
gické hodnoty území 

 Plochy zem lské - trvalé  travní  porosty  (ZL) - jsou ur eny pro zem lskou produkci 
vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén  dobrou dostupností. Vý-
znamnou ekologickou hodnotu mají travinobylinná spole enstva p i okrajích lesa, rozptýlené 
zelen  p i vodote ích a rybnících. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky luk a pastvin využívaných ke kosení nebo spásání. Výsadba roz-
ptýlené zelen . 

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení zem lské prvovýroby, 
ochrany p írody a krajiny, pozemky dopravní a technické infrastruktury, 
pozemky plnící funkci lesa, vodní plochy, p ípadn  užitkové zahrady 
a sady pokud nedojde k podstatnému zásahu do hospoda ení na ZPF a k na-
rušení krajinného rázu 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování vým -
ry ttp na území obce 

 Plochy zem lské - trvalé travní porosty (ZL) - hlavní využití : plochy zem lské p dy v 
kultu e trvalý travní porost. Zp soby využití: 

ípustné: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá 
pastva, pop ípad  souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným 

el m nebo technickému využití. Opat ení zlepšující vodohospodá skou 
bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu úze-
mí. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního prost edí. Ú elové 
komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozem-
ky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného 
rázu a zájm  ochrany p írody. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to 
nevyhnutelné pro chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy 
ochrany p írody a krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické 
infrastruktury za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a 
nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, nau né 
stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší 
organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozorání za podmínky, že 
jde o zúrod ovací opat ení spojené s následnou obnovou travního porostu. 
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nep ípustné: trvalé zorn ní, umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  
rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, 
snižování ekologické hodnoty území. 

 Plochy zem lské - zahrady a sady (ZZ) - ur eny hlavní využití : pro zem lskou produkci 
zahradních plodin, ovocných strom  p ípadn  ke . Zp soby využití: 

ípustné: innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahradních plodin, 
stování ovocných strom  a ke  

podm. p ípustné: oplocení, pozemky dopravní a technické infrastruktury, p ípadn  za ízení a 
stavby bezprost edn  související s ur ujícím hlavním využitím plochy za 
podmínky neomezení hlavního využití plochy a zachování kvality prost edí 
plochy 

nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost 
s ur ujícím hlavním využitím plochy 

 Plochy lesní (L) - jde  o  pozemky  ur ené  k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce lesa. 
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a  lesní cesty 
podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu p í-

rody, krajiny a ŽP, p ípadn  pozemky dopravní a technické infrastruktury 
nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a inností nemajících p ímou souvislost 

s ur ujícím využitím plochy 
 Plochy lesní (L) - hlavní využití : pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funk-

ce lesa. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace geo-

graficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících 
ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv  (pokud nejde o 
ZPF) i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení pro 
udržení vody v krajin  

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu p í-
rody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno využí-
vání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oplocová-
ní pozemk  ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a p stební ú e-
ly a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a kra-
jiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p jde o 
ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projednané variantní ešení. 
Komunikace pro nemotorovou dopravu vždy za podmínky, že se bude jed-
nat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému v p edem prov e-
ných trasách 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekolo-
gické hodnoty území 

 Plochy smíšené nezastav ného území – specifické (SL) – jde o plochu ur enou hlavní využití : 
plocha pro vzlety a p istávání letoun  na travnatém povrchu (ttp) k zem lskému použití se 
sezónní využitelností plochy. Jedná se o sezonní využitelnost plochy.  

ípustné: innosti spojené se zem lským obhospoda ováním ttp, z ízení nezbyt-
ných manipula ních ploch, umis ování zna ek (pomezní, prahové, po-
stranní), umis ování svislého zna ní a informa ních znak  

podm. p ípustné: za ízení meteorologické služby a další za ízení zlepšující provozuschop-
nost plochy za podmínky nenarušení hlavního využití plochy  

nep ípustné: ve ejný provoz, stavby zasahující nad úrove  okolního terénu, z izování 
ekážek a jiné aktivity nemající souvislost s ur ujícím hlavním využitím 

plochy 
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 Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (SP) - jsou ur eny hlavní využití : pro zajišt ní 
podmínek ochrany p írody v nezastavitelném území p edevším na pozemcích ZPF (z), po-
zemcích PUPFL (l), vodních ploch a druhu pozemku - ostatní plocha (o). Pozn.: malá písme-
na - druh pozemku. Zp soby využití: 

ípustné: innosti s prioritou ochrany p írody 
podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky slabého zásahu 

na p ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plo-
chy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedo-
jde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy 

nep ípustné: zmenšování rozsahu plochy, innosti, služby, které by svými p íznivými i 
druhotnými d sledky narušovaly ur ující (dominantní) funkci plochy in-
nosti snižující estetickou a p írodní hodnotu, zásahy mající negativní dopad 
na krajinný ráz a stírající p ítomné znaky krajinného rázu, za ízení a stavby 
pro zem lství, lesnictví t žbu nerost , hygienická za ízení, informa ní 
centra 

 Plochy smíšené nezastav ného území (SN) - jsou ur eny pro vyjád ení specifického charakte-
ru nezastav ného území. Zp sob využití: 

ípustné: pozemky ZPF, PUPFL, pozemky vodních ploch, pozemky ostatních ploch 
(kód 14, p íl. vyhl. . 190/1996 Sb.) a pozemky p irozených a p írod  blíz-
kých ekosystém . innosti, kterými lze p isp t ke zvýšení ekologické sta-
bility plochy. 

podm. p ípustné: pozemky dopravní a technické infrastruktury 
nep ípustné: innosti, které by svými p ímými i druhotnými d sledky narušovaly krajin-

ný ráz a ekologickou hodnotu plochy 
 Plochy smíšené nezastav ného území (SN) - hlavní využití : zachování a obnova ekologic-

kých a estetických hodnot v území dotvá ejících krajinný ráz. Zp soby využití: 
ípustné: plochy rozptýlené zelen , p irozenou i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, 

vodní plochy a toky, trvale travní porosty, innosti nenarušující p írodní ani 
estetické hodnoty místa, zásahy mající pozitivní dopad na krajinný ráz. 

elové komunikace zajiš ující obsluhu území 
podm. p ípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípa-

dech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na p ítom-
né znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. P ší, 
nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde 
k narušení ekologických a estetických hodnot plochy 

nep ípustné: innosti ev. stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo 
anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn  zása-

 stírající p ítomné znaky krajinného rázu, t žbu nerost  hygienická za í-
zení, informa ní centra 

6.2. Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 
 Akceptovat prostorové a p dorysné uspo ádání sídla. 
 Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby byly zajišt ny podmínky pro spojitý a harmonický 

rozvoj území obce. 
 U stavových ploch se nep edpokládá výrazná zm na koeficientu zastav ní ploch zastav né 

plochy. 
 i ešení využití ploch dálni ní odpo ívky lze vycházet ze zpracované studie zástavby. Kro-

 vlastního provozu na odpo ívkách je t eba se hloub ji zabývat p sobením výstavby na p i-
lehnou volnou krajinu. Architektura objekt  sm ujících k dálnici bude vykazovat vysokou 
kvalitu. Zamezit vzniku živelné zástavby 

 Zastav ní ploch smíšených obytných bude korespondovat svým výrazem, m ítkem i koefici-
entem zastav ní pozemku se svojí p edlohou, tj. selským stavením. 
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 Nové pozemky pro bydlení v rodinných domech budou mít koeficient zastav ní do 0,30 za-
stav né plochy 0,15-0,30, s koeficientem zelen  0,45-0,65. Stavby zvl. v ucelených obytných 
skupinách (souborech) budou soudobého architektonického výrazu, nicmén  je t eba vycházet 
z tradice venkovského domu. 

 U ploch pro bydlení orientovaných do volné krajiny umožnit výsadbu alespo  jedné ady 
vzr stných strom  na parcele RD sm ující do neurbanizovaného území. 

 Podíl zpevn ných ploch sportovišt  se budou pohybovat kolem 65%, dalších min. 25% plochy 
bude vy len no pro zele , zbytek pak m že být využit pro manipula ní plochy. 

 Vysoká zele  ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat  kvetoucí zele  p edzahrádek 
bude nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. 

 Cílenou výsadbou nov  rozptýlené zelen  bude dosaženo menšího m ítka zem lské kraji-
ny, zlepšení ekologické, estetické i p doochranné funkce krajiny. 

 Na území obce se nep edpokládá umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva, faktor 
pohody, apod.) výrazn  p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy na 
lov ka. Nep ipouští se povrchová úprava staveb t pytivá i svítivá. 

 V urbanizovaném území se stavby pro reklamu neumis ují. 
 
7. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb (VPS), ve ejn  prosp šných opat ení (VPO), staveb 

a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze prá-
va k pozemk m a stavbám vyvlastnit 

7.1. Ve ejn  prosp šné stavby 
 VPS-D – koridor pro homogenizaci stávajícího tahu sil. II/360 vyplývající ze ZÚR kraje Vy-

so ina (kód VPS v ZÚR KrV – DK 32) zp esn ný na ší i ochranného pásma sil. II. t ídy. 
 Jiné VPS nejsou tímto územním plánem vymezeny. 
 Na tuto ve ejn  prosp šnou stavbu se vztahuje i p edkupní právo dle § 101 stavebního zákona. 

7.2. Ve ejn  prosp šná opat ení 
 VPO-R1 – zvyšování reten ní schopnosti území 
 Jiná VPO nejsou tímto územním plánem vymezena. 
 Na tato ve ejn  prosp šná opat ení se vztahuje i p edkupní právo dle § 101 stavebního záko-

na. 

7.3. Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu 
  Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

7.4. Plochy pro asanaci 
Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

  
8. Vymezení dalších ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn  prosp šných opat ení, pro které 

lze uplatnit p edkupní právo Vymezení ve ejn  prosp šných staveb a ve ejných prostran-
ství, 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  dalších údaj  
podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona 
 Nejsou tímto územním plánem vymezeny. 

 
9. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího 

využití v . podmínek pro jeho prov ení 
V grafické ásti Územního plánu Nové Sady jsou vyzna eny územní rezervy, které ÚP p ebírá a 
zp es uje ze ZÚR kraje Vyso ina. Jedná se o tyto nadmístní zájmy: 

 koridor dopravní infrastruktury (územní rezerva) pro obchvat sil. I/37 a p eložky II/379 a 
II/602 Velká Bíteš 

 koridor dopravní infrastruktury (územní rezerva) rozší ení dálnice D1 
 koridor VRT vysokorychlostní trati (územní rezerva) 
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Územní rezervy na úrovni obce (místního významu) nejsou ešeny, resp. nebylo je nutné vyme-
zovat, nebo  všechny požadavky zadání se poda ilo zahrnout do ploch návrhových. 

 
10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií (ÚS) 

podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh ty pro po ízení ÚS, její schválení po izo-
vatelem a  rozhodování o zm nách v území podmín no zpracováním územní studie, stano-
vení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro vložení dat o této ÚS do evidence 
územn  plánovací innosti 
Tyto plochy nejsou územním plánem vymezovány. 

 
11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu podmínkou 

pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu v rozsahu 
dle p ílohy . 9 Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území 
podmín no vydáním regula ního plánu regula ního plánu, zadání regula ního plánu v 
rozsahu dle p ílohy . 9, stanovení, zda se bude zda se bude jednat o regula ní plán z pod-

tu nebo na žádost, a u regula ního plánu z podn tu stanovení p im ené lh ty pro jeho 
vydání 
Nejsou tímto územním plánem vymezovány. Jejich vymezení by pro koncepci územního plánu 

nebylo ú elné. 
12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 

 Jedná se o území s jednoduchou problematikou nevyžadující z územního hlediska postup vý-
stavby usm ovat ešením územního plánu. 

13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že vypra-
covávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 
Nejsou tímto územním plánem vymezovány. 

14. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle § 117 odst. 1 stavební-
ho zákona 
Nejsou tímto územním plánem vymezovány. 
 

14. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení. 

15. Údaje o po tu list  ÚP územního plánu a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické ásti 
 Textová ást v . titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu textové ásti sestává ze 16 ... list . 

 Výkresová ást sestává: 
Výkres 

íslo název 
po et list  poznámka 

N1 Základní len ní území 1 1 : 5 000 
N2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
N3 Ve ejn  prosp šné stavby, opat ení, asanace 1 1 : 5 000 
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3. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací 
vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a 
jeho provád cích právních p edpis , s požadavky zvláštních právních p edpis  a se 
stanovisky dot ených orgán  podle zvláštních právních p edpis , p ípadn  s výsledkem 
ešení rozpor  

3.1. Soulad s Politikou územního rozvoje R 
Politika územního rozvoje R 2008 byla schválena usnesením vlády R . 929 ze dne 

20.07.2009. Politika územního rozvoje R ve zn ní Aktualizace . 1 byla vládou R schválena dne 
15.04.2015 usnesením . 276. 

Správní území obce Nové Sady je sou ástí rozvojové osy republikového významu OS5 Praha – 
Jihlava – Brno. Tato rozvojová osa je respektována  územn  plánovací dokumentací obce Nové 
Sady v rozsahu up esn ní provedeném ZÚR KrV. 

ÚPD obce chrání navržený koridor vysokorychlostní dopravy (VR1), který byl zp esn n v ZÚR 
KrV. Ve zm . I ÚP dochází z d vod  uvedených v kap. C.9. k dalšímu zp esn ní tohoto 
koridoru územní rezervy  vysokorychlostní trati. 

Pro výhledové rozší ení dálnice D1 je vymezena územní rezerva v ší i stávajícího koridoru 
dálnice D1 a ší i ochranného pásma dálnice D1. 

Územní plán Nové Sady napl uje  republikové priority územního plánování (vybrány jsou 
priority mající vztah k problematice obce a požadavk m zadání ÚP. Ozna ení priorit odpovídá 
zna ení v PÚR R) následujícím zp sobem:  

 priorita 14 - ÚP stanovuje koncepci rozvoje území obce, chrání hodnoty právn  definované i 
hodnoty zjišt né v ÚAP a v dopl ujících pr zkumech a rozborech. Krom  ochrany hodnot 
nastavuje koncepce ÚP p edpoklady pro vytvá ení nových hodnot p i zachování specifik ob-
ce (urbanizovaného i neurbanizovaného území). P ispívá k lepší dostupnosti ve ejné infra-
struktury zvl. technické, ke kultivaci kvalitního ve ejného prostranství, ke stabilit  sociální-
ho prost edí. Pobytová rekreace není rozvíjena ve volné krajin , k tzv. druhému bydlení lze 
využít domovní fond nevhodný pro bydlení i jiné pro sídlo b žné resp. pot ebné funkce.  

 priorita 14a - obec se nachází v rozvojové oblasti republikového významu mezi dv mi m sty 
se  silným  hospodá ským  potenciálem.  Krom  p vodních  selských   usedlostí  v  k.  ú.  Nové  
Sady u V. Bíteše nebyly vystav ny žádné objekty zem lské výroby ani velkovýroby. Uby-
tovací charakter sídla je zachován dodnes. Územní plánovací dokumentace obce zohled uje 
ochranu kvalitní zem lské p dy d sledným  využíváním zastav ného území a využitím 
proluk. Vzhledem k skute nosti, že krom  severního terenn lenitého okraje se celé sídlo 
nachází v I. a II. t íd  ochrany ZPF a p i dodržení zásady - nové rozvojové plochy ešit ve 
vazb  na stávající sídlo, nutn  dochází k dot ení kvalitní zem lské p dy. 

 priorita 15 - ÚP vytvá í p íznivé urbánní prost edí s kvalitním životním a sociálním prost e-
dím snižujícím sociální vylu ování n kterých skupin obyvatel. 

 priorita 16 - územn  plánovací dokumentace je pojata jako komplexní rozvojový dokument 
se zohledn ním souvislostí udržitelného rozvoje. Do územn  plánovacího procesu je zapojen 
ve ejný i soukromý sektor.  

 priorita 17 - území ORP Velké Mezi í nepat í mezi strukturáln  postižené a hospodá sky 
zaostalé regiony. Základní podmínky pro napln ní  priority . 17 jsou dány zvlášt  požadav-
ky na zachování dobré dopravní dosažitelnosti Velkého Mezi í a Velké Bíteše. Vzhledem 
k dobré dostupnosti hospodá sky silných míst (V. Mezi í a V. Bíteše) situování výrobních 
a skladovacích ploch na území obce by bylo neudržitelné. 

 priorita 19 - na území obce Nové Sady se nenachází plochy opušt ných areál  ani jiné plo-
chy vyžadující p estavbu 

 priorita 20 - na území obce nejsou ešeny žádné zám ry nebo plochy se stavbami, které by 
byly v konfliktu s charakterem krajiny, ochranou zvlášt  chrán ných území i ÚSES. Do-

ení p dního fondu je pouze v zásadních p ípadech a rozsahu p im eného významu a veli-
kosti obce. Územní plán neumož uje realizaci staveb majících nežádoucí dopad na krajinný 
ráz. 
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 priorita 20a - územní rozvoj obce – krom  dopravních infrastruktur se d je ve vazb  na za-
stav né území. Zám ry místního významu nemají nežádoucí dopad na propustnost krajiny 
pro lov ka i voln  žijící živo ichy. Touto barierou je t leso stávající D1. 

 priorita 22 - územní plán prov il podmínky pro územní rozvoj cestovního ruchu s výsled-
kem, že správní území obce nemá p íznivé podmínky pro pobytové funkce rekreace. ÚP ak-
ceptuje zna enou hipostezku a nabízí zna ení cyklotras. Pro denní rekreaci obyvatel obce je 
vymezen dostatek ploch sportovní vybavenosti i ve ejných prostranství 

 priorita 23 - ÚP vymezuje kapacitní plochy pro novou obytnou zástavbu v dostate ném od-
stupu od stávající i budoucí dopravní infrastruktury. Plochy pro dostavbu sídla v blízkosti 
sil. II. t ídy jsou umíst ny jako podmín né p ípustné. 

 priorita 25 - územn  plánovací dokumentace vymezuje opat ení bránicí vodní erozi a nep i-
pouští v krajin  úpravy zp sobující rychlejší odtok deš ových vod. Území obce není ohro-
ženo p dními sesuvy. 

 priorita 30 - problematika vodního hospodá ství je ešena v souladu s požadavky na vysokou 
kvalitu sou asné i budoucí generace.  

 priorita 31 - územní podmínky nedovolují výstavbu výrobny el. energie pro ryze komer ní 
ely. Pro vlastní pot ebu (nap . domácnosti) lze tato za ízení v etn  za ízení pro využití 

obnovitelných zdroj  za stanovených podmínek umis ovat na stavbách v urbanizovaném 
území obce. 

3.2. Soulad s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem 
Regula ní plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Kraje Vyso ina nebyl 

po ízen. 
Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina (ZÚR KrV) byly vydány 16.09.2008 a nabyly 
innosti 22.11.2008. Aktualizace ZÚR Kraje Vyso ina . 1 byla vydána 08.10.2012 a nabyla 
innosti dne 23.10.2012. 

 Území obce Nové Sady se nenachází v rozvojové oblasti ani specifické oblasti krajského 
významu, rovn ž se nenachází v rozvojové ose krajského významu. ZÚR KrV však zp es ují 
vymezení rozvojové osy republikového významu OS5 Praha – Jihlava – Brno 

 zm na . I ÚP zp es uje územní rezervu pro obchvat sil I/37,  p eložky sil II/379 a II/602 
 zm na .  I  ÚP zachovává  v  dosavadním ÚP zp esn ný koridor  pro  homogenizaci  stávajícího  

sil. tahu II/602 v ší í ochranného pásma sil. II. t ídy.  Jedná se o VPS DK 32 v ZÚR KrV. 
 Územn  plánovací dokumentace akceptuje hlavní cílové využití vymezeného typu krajiny – 

krajina s p edpokládanou vyšší mírou urbanizace se zásadami pro innosti v území a se 
zásadami pro rozhodování v území takto: 

- koncepce územn  plánovací dokumentace efektivn  využívá zastav ného území. 
Prov eno bylo využití proluk, které jsou pro intenzivní zem lskou  výrobu 
nedostate  p ístupné a dostupné. Zastavitelné plochy navazují na zastav né území 
anebo plochy nadmístní dopravní infrastruktury (dálnice D1). Koncepce ÚP nenarušuje 
zásadním zp sobem organizaci p dního fondu.  

- z aktivit republikového a krajského významu jsou na území obce ešeny problémy 
edevším na úseku dopravní infrastruktury ve form  ve ejn  prosp šných staveb 

(homogenizace sil. tahu II/602) a pak v oblasti územních rezerv (viz. Kap. C.3.1.). Jiné 
zám ry ve ejného zájmu  (republikového i krajského) na území obce nebylo t eba ešit. 

- na území obce nebyly vytypovány a tím ani vymezeny plochy brownifields. Hlavní 
funkcí sídla je funkce ubytovací, kde krom  výstavby na nových plochách probíhá 
postupná modernizace stávajícího bytového fondu 

- území obce leží v krajin  negativn  poznamenané lidskou inností. Jedná se zejména o 
území na pravé stran  silnice II/602 ve sm ru V. Mezi í – V. Bíteš. Severovýchodní 
okraj sídla navazuje na ekologicky i esteticky celkem hodnotné území vodního toku 
Bitýška, které s blízkými lesy (ve sm ru na V. Bíteš) a komplexem les na hranici s k. ú. 
Bezd kov u Velké Bíteše tvo í základní prostor pro nenáro né formy denní rekreace 
nejen obyvatel obce. Významným po inem znamenající zachování v tšího podílu lesa 
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na území obce je zp esn ní zúžení koridoru území rezervy obchvat I/37 a p eložky sil. 
II/379 a II/602 Velká Bíteš na východním okraji území obce. Podmínky využití ploch 
zem lských  v ÚP umož ují realizaci opat ení zvyšující ekologickou, hygienickou i 
estetickou hodnotu území i prostupnost krajiny 

-  d sledným využíváním p ípustného zp sobu využití ploch nezastav ného území lze 
docílit zvýšení pestrosti krajiny 

 ZÚR Kr vyso ina adí území obce do oblasti krajinného rázu K izanovsko – Bíteško (CZ0610-
OB009). Územn  plánovací dokumentace chrání a rozvíjí charakteristické znaky tohoto typu 
krajiny takto: 

- reliéf území charakterizovaný otev enou pom rn  plochou krajinou je respektován jako 
základní a nem nná hodnota obce 

- sídlo Nové Sady se nachází v zem lsky intenzivn  obhospoda ované krajin , kde orná 
da zaujímá tém  73% celkové rozlohy území obce. Selská plužina se v p vodním 

uspo ádání nezachovala, byla nahrazena plužinou velkých lán  s chyb jícím krajinným 
detailem. Koncepce ÚP umož uje návrat lidského m ítka do krajiny, zvýšení její 
pestrosti a polyfunk ního využívání 

- írodní složky krajiny jsou v ÚP vymezeny p edevším u vodního toku Bitýška a u 
rybníka Korbel, který se nachází na sousedním k.ú.. Z velké ásti se jedná o prvky 
lokálního ÚSES. Tyto plochy jsou v ÚP za azeny do ploch smíšených nezastav ného 
území p írodního up ednost ující innosti s prioritou ochrany p írody. Zele  les  je 
nutno považovat za stálou krajinnou strukturu, u které zpravidla lesní okraje tvo í 
ekologicky i esteticky nejhodnotn jší partie území. Koncepce ÚP preferuje prostorov  
rozmanitý lesní prost oproti porostu jednotvárnému. Interak ní prvky ÚSES – nap . 
doprovodná zele  kolem liniových prvk  v krajin  mohou p inést do krajiny Nových 
Sad  drobn jší m ítko 

- domé krajiná ské úpravy nebyly na území obce zjišt ny 
- území obce se sídlem  je odvod ováno bezejmennou vodote í ústící do vodního toku 

Bitýška na kterém jsou z ízeny malé vodní nádrže. Zem lsky využívané plochy jsou 
asto odvodn ny. Nová odvodn ní ÚP na území obce nenavrhuje. 

- Krajina Nových Sad  neoplývá kulturními dominantami pozitivního významu. Silueta 
sídla je opat eními ÚP chrán na p ed narušením neuváženými stavebními zásahy. 
St ešní hladina zástavby nebude významn  p ekro ena. 

- Sídelní struktura není m na. Na k.ú. Nové Sady u Velké Bíteše se nachází jedno sídlo. 
S rozvojem drobných struktur osídlení není v k.ú. uvažováno 

- charakter sídla není ešením ÚP zásadn  m n. Zachovány jsou znaky jádrové ásti, na 
nových zastavitelných plochách však budou umís ovány rodinné domy nesoucí tzv. 
polom stský charakter. ÚP brání p ekro ení silnice II/602 stavebními aktivitami 
(bydlení, výroba, ob anská vybavenost) silnice II/602 je barierou pro rozvoj sídla 

- nové objekty p ípadné stavební úpravy p vodních objekt  budou akceptovat zásadní 
prostorové prvky jádrového sídla (m ítko, návaznost zásadních architektonických 
prvk ) z d vodu zachování jednotnosti prostoru. Pro zástavbu na nových plochách 
ur uje ÚP pravidla využití ploch, aby nebyla narušena podstata venkovského prost edí 
sídla.  V návaznosti na t leso dálnice lze p ipustit stavby odlišné od tradi ní 
architektury. Avšak zde bude p evažovat  horizontální uspo ádání zástavby tak, aby 
nedošlo k realizaci objekt , které porušují obvyklé m ítko krajiny dálnice D1 

- st ešní krajina sídla nebude novými po iny v území narušena. Citlivé za len ní sídla do 
krajiny je respektováno. Pro novostavby v sídle platí, že budou ešeny s maximálním 
ohledem na okolní zástavbu, se zachováním pom ru zastav ných a volných ástí 
stavebního pozemku, který zabezpe uje uchování venkovského charakteru sídla. Stavby 
lidové architektury nebyly zjišt ny. Respektován je d ležitý objekt zvonice mající 
charakter místní památky 
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- ÚP na území obce neumis uje žádné stavby ani za ízení, které by se vizuáln  
uplat ovaly v území p írodních prvk  Svratecká hornatina, T ebí sko i Údolí Balinky, 
též ve vyvýšených prostorech, odkud se budou uplat ovat jako dominanta mnoha dalších 
oblastí nebo budou v kontrastu se stávajícími dominantami kostelních v ží i kulturn  
cenných prostor . 

- Koncepcí ÚP Nové Sady nedochází k porušení znak  širšího krajinného rámce prostoru 
u okolí He manova, Moravce, K ižanova, Osové 

 ínos zm ny . I ÚP k napln ní  priorit územního plánování Kraje Vyso ina pro zajišt ní 
udržitelného rozvoje území (ozna ení priorit odpovídá zna ení ZÚR KrV) 

- priorita 01 – zadání ÚP a pokyny pro zpracování návrhu zm ny ÚP pom rn  
jednozna  definovaly požadavky na vyhotovení územn  plánovací dokumentace obce. 
Dokumentace územního plánu eší efektivní využití zastav ného území v souladu se 
zadávacími dokumenty, eší nabídku zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných 
domech. Je z ejmé, že obecný požadavek vyváženosti rozvoje není napln n, nebo  
ubytovací kapacita obce významn  p ekra uje pracovištní kapacitu obce. Vzhledem k 
dostate né dopravní dostupnosti silných pracovištních center Velké Bíteše a Velkého 
Mezi í nelze disparitu mezi ubytovacími možnostmi a pracovními p íležitostmi 
považovat za zásadní slabý lánek obce. Vybavení obce ve ejnou infrastrukturou 
odpovídá možnostem obce. 

- priorita 02 – územn  plánovací dokumentace akceptuje republikové a krajské zám ry na 
správním území Nové Sady. Jedná se o zám ry na úseku drážní a silni ní dopravní 
infrastruktury. 

- priorita 04 – pro funk ní vztahy mezi m sty a venkovským osídlením v p ípad  Nových 
Sad  je d ležitá dobrá dopravní dostupnost V. Mezi í a V. Bíteše, tedy m st s dobrým 
uplatn ním p edevším kvalifikovaných pracovník  

- priorita 05 – za ú elem zlepšení dopravní obslužnosti kraje Vyso ina vymezuje ÚP v 
souladu se ZÚR KrV koridor pro homogenizaci tahu sil. II/602 avšak ve zp esn né ší i. 

- priorita 06 – využívání území obce je v souladu s cílovými charakteristikami území. 
Preferována je diverzita v krajin  posilující ekologickou stabilitu území a vytvá ející 
podmínky pro zabezpe ení harmonického m ítka a harmonických vztah  v krajin . 
Rozsah dot ení zem lského p dního fondu je ovlivn n požadovanými rozvojovými 
pot ebami v oblasti sociální – bydlení. Územní rozvoj sídla Nové Sady logicky využívá 
vhodné plochy uvnit  zastav ného území a plochy navazující na zastav né území. 
Rozvoj území nebude mít významný negativní dopad na krajinný ráz. Vytvo ení ucelené 
soustavy tzv. nárazníkových zón u vodních tok  a ploch v etn ádné likvidace 
splaškových vod bude mít zásadní p íznivý vliv na kvalitu povrchových a podzemních 
vod. Zvyšování p irozené retence deš ových vod na území obce je další z požadavk  na 
zlepšování vodohospodá ské bilance povodí. Koncepce ÚP brání realizaci objekt  
narušující obraz sídla v krajin , nová zástavba bude ešena v kontextu se zástavbou 

vodní. 
- priorita 07 – zachován je vyvážený pom r mezi zastav nými a nezastav nými plochami 

zastav ného území. Nové plochy pro bydlení jsou vymezovány v lokalitách dávající 
záruku kvality bydlení v dostupnosti ve ejné infrastruktury. Nov  je vymezena plocha 
ve ejného prostranství ešící pot eby pro zastavitelnou plochu . 7 dosavadního ÚP, 
která je v tší jak 2 ha. V rámci analýzy zastav ného území nebyla nalezena vhodná 
plocha pro p estavbu a nové využití. Akceptována je zna ená hypostezka C01 Dukovany 
– Javorek a jsou vytvo eny podmínky pro vyzna ení cyklotras. Krom  využití ploch 
dopravních u dálnice a možnosti, které nabízí plochy smíšené obytné není na území obce 
uvažováno s rozvojem ekonomické sféry. Pro znalostní ekonomiku mají velmi p íznivé 
podmínky blízká m sta. 
Krajina nezastav ného území bude sloužit zem lské výrob , lesnictví ev. rybá ství a 
rekrea ním aktivitám. Je podporováno polyfunk ní využití krajiny s pot ebou zmenšení 
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ítka zem lské krajiny. U vodních tok  a na svažitých ástech orné p dy je 
podporováno zatravn ní. Komplexní pozemková úprava nebyla v k.  ú. Nové Sady u V. 
Bíteše provedena. 
ÚP vytvá í podmínky pro kvalitní zásobení obce pitnou vodou a pro bezpe né odvád ní 
a likvidaci splaškových vod. Na území obce se neuvažuje výstavba vysokých stožár  

trných elektráren ani fotovoltaických elektráren ve volné krajin . Podmín  p ípustné 
je umis ování alternativních zdroj  energie pro vlastní spot ebu na stavbách 
urbanizovaného území (solární a fotovoltaická za ízení) i z izování zdroj  energie na 
principu tepelných erpadel.  

3.3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování 
 Cíle územního plánu 

- Koncepce územního plánu navrhuje opat ení sm ující k dobrému využívání území, 
které v zásad  umož uje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce. Stanovená 
opat ení územního plánu dávají jasná pravidla pro využívání území v souladu 
s principem udržitelného rozvoje území. 

- Územní plán se zabývá komplexním ešením celého správního území obce Nové Sady. 
Pro území obce jsou stanoveny požadavky na ú elné využívání území a podmínky 
prostorového uspo ádání území. Zm ny v území sm ují p edevším do ploch bydlení 
v rodinných domech a dále do rozvoje ploch dopravní infrastruktury p i dálnici D1. 

- Rozvoj území je koordinován p sobením dot ených orgán  na území obce Nové Sady i 
na území sousedních obcí. Jedná se o zám ry p edevším na úseku dopravní a technické 
infrastruktury a ÚSES. P ednosti území prezentované hmotnými i nehmotnými 
hodnotami území jsou územním plánem rozvíjeny tak, aby byly co nejú eln ji napln ny 
a koordinovány ve ejné i soukromé zám ry na zm ny v území v souladu 
s dlouhodobými pot ebami spole nosti. 

- Ve ve ejném zájmu ÚP  Nové Sady a chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní 
hodnoty území, respektuje hodnoty urbanistické a kulturní. 
 V nezastav ném území je posilována biodiverzita a ekologická stabilita zejména 
na plochách p dního fondu. 

 Jako vzájemn  propojený soubor p irozených i p írod  blízkých ekosystém  
udržujících p írodní rovnováhu je vymezen územní systém ekologické stability. 

 V zastav ném území je kladen d raz na využívání stávajícího domovního fondu a 
využití disponibilních ploch, avšak za podmínky zachování venkovského jádra sídla.  

 Napln ny jsou podmínky ochrany krajinného rázu uplatn né ve Strategii ochrany 
krajinného rázu Kraje Vyso ina. 

 Na území obce se nachází památky zapsané v ÚSKP R : 
  .r. 46380/7-4296 - boží muka (u rozcestí do Holubí Zho e) 
  .r. 46916/7-4297 - krucifix z roku 1822 (p i silnici do Velké Bíteše) 
 Akceptováno je pietní místo - vále ný hrob CZE-6114-09666 - mramorová deska se 
jmény padlých v boji 1918 nade dve mi zvoni ky. 

 Územní plán apeluje na d ležitost § 22 a § 23 zák. . 20/1987 Sb., o státní památkové 
pé i ve zn ní pozd jších p edpis  (archeologické výzkumy a nálezy), týkající se 
povinnosti stavebník  (investor  staveb) p i zásazích do stávajícího terénu. 

 Územním plánem nejsou p ipušt ny innosti narušující kulturní hodnoty území 
 V územním plánu jsou vytvo eny podmínky pro zlepšení technické infrastruktury zvl. 
na úseku išt ní splaškových vod. 

 Na území obce není uvažováno s t žbou surovin a nerost . 
 Za ízení ob anského vybavení jsou na území obce územn  stabilizována s možností 
kvalitativního rozvoje.  

- V podmínkách využití ploch jsou pro plochy nezastav ného území, jejichž charakter 
neumož uje umis ování staveb, za ízení i jiných opat ení, tyto stavby, za ízení, 

ípadn  jiná opat ení výslovn  uvedeny. 
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- Problematika umis ování technické infrastruktury na nezastavitelných pozemcích se 
obce Nové Sady  nedotýká, protože území obce je pokryto územním plánem. 

 Úkoly územního plánování 
- Územní plánování eší složitost vazeb mezi zjišt nými hodnotami území, které jsou 

nezbytnou podmínkou pro udržitelný rozvoj území. Hledá zp sob, jak udržet funk nost 
civiliza ních hodnot (zde p edevším ve ejné infrastruktury) p i zachování propor nosti 
mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím a hodnotami p írodními a kulturn  
historickými. 

- Nosnou ideí územního plánu je zajistit podmínky pro zdravý rozvoj obce. Urbanistická 
koncepce pak stanovuje podmínky zp sobu využívání ploch zastav ného i 
nezastav ného území a podmínky prostorového uspo ádání. Stanovuje základní 
srozumitelný rámec regulace území, která sm uje k tvorb  a ochran  prost edí, tedy 
k samé podstat  urbanismu. 

- Z analýzy využití území obce se zahrnutím zajišt ní pot eb, které se mají na území obce 
uskute nit, vyvstala pot eba zm n v území. Zm ny v území se zam ily na plochy, které 
se vymezují pro zám ry, jež nelze uskute nit v zastav ném území. Systém využití území 
eší zárove  efektivní obsluhu území ve ejnou infrastrukturou (je up ednostn no využití 

stávajícími za ízeními). 
- Urbanistická koncepce akceptuje prostorové uspo ádání sídla. Zd razn na je osobitost 

sídla reagující na vliv terénu, na kterém stojí. Zásady prostorového uspo ádání sídla se 
nem ní. Uspo ádání a ešení staveb nep ísluší ešit územnímu plánu. Urbanistické, 
architektonické požadavky i požadavky na prostorové uspo ádání jsou v rozsahu 

íslušném úrovni územního plánu obsaženy v grafické i textové ásti ÚP. 
- Zm ny v území se projevují p edevším na úseku ploch zastavitelných. Zm nám v území 

edcházela analýza území, aby byl zajišt n dostatek údaj  umož ujících ochranu území 
ed neuváženými zásahy i vpádem inností, které nevratn  zm nily charakter obce a 
ly nep ijatelný dopad na pozitivní hodnoty území. Uspo ádání staveb nep ísluší ešit 

územnímu plánu. 
- Území obce Nové Sady není územím se složitou problematikou, kde po adí provád ní 

zm n by bylo nutno dokumentovat etapizací výstavby. 
- Na území obce nejsou p ípustné úpravy pozemk , které by m ly za d sledek zrychlení 

odtoku vody. Na území obce není žádná skládka odpad  v aktivním stavu, nebyla 
zjišt na problematika zne iš ování podzemních vod nebezpe nými látkami. Na území 
obce se nenachází a územní plán zde nenavrhuje žádné stavby ani za ízení, které by 
mohly zp sobit ekologickou i p írodní katastrofu. 

- Obec Nové Sady je popula  malá obec s velmi nízkým ekonomickým potenciálem 
v území. Plní p edevším ubytovací funkci. Odolnost území proti náhlým hospodá ským 
zm nám, které vesm s p ichází z vn jšku, nelze ešit úpravou hospodá ského profilu 
jedné malé obce, ale adaptabilitou a diverzifikací hospodá ství regionu - alespo  území 
SO ORP. 

- Stanovení prahových hranic r stu se projevilo i v návrhu jednotlivých infrastruktur obce, 
ob anské vybavenosti, ploch ve ejných prostranství, ploch technické vybavenosti apod. 
Územní plán rozvíjí možnosti polyfunk ního využívání území obce, tj. i urbanizovaného 
území s požadavkem na vysokou kvalitu bydlení.  

- Obec je dob e vybavena ve ejnou infrastrukturou (chybí jen kanalizace, která se 
plánuje). ešením územního plánu jsou nastaveny podmínky tak, aby po et uživatel  
infrastruktury neklesl pod únosnou mez (práh efektivity). Jedním z t chto opat ení je 
zajišt ní kvalitní územní p ípravy na úseku bydlení. 

- Podrobn  jsou zpracovány podmínky pro zajišt ní civilní ochrany. Mnoho podmínek 
stanovených ve zvláštních p edpisech však nástroji územního plánu nelze ešit. 
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- Sou asné podmínky využívání území nevyžadují, aby územní plán ešil v tší asanace 
v sídle. Rekonstruk ní zásahy jsou možné v rámci díl ích úprav staveb v rozsahu, které 
umož uje koncepce územního plánu. 

- Z projednaného zadání ÚP Nové Sady i pokyn  pro zpracování návrhu zm ny 
Územního plánu Nové Sady je z ejmé, že nebyly uplatn ny požadavky ani na 
vyhodnocení vlivu územního plánu na evropsky významné lokality ani vlivu na životní 
prost edí. Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj tedy nebylo 
vyhotovováno. Ochranu životního prost edí i ve ejného zdraví lze zajistit standardními 
postupy dle platných sou asných p edpis . 

- Koncepce územního plánu má p ímý dopad na zem lský p dní fond, protože mnohé 
ze zám  uvedených v zadání ÚP nelze uskute nit v zastav ném území. Podrobn jší 
od vodn ní dot ení p dního fondu je provedeno v p íslušné kapitole od vodn ní. 

- Územn  plánovací dokumentace Nové Sady  je vyhotovena v souladu s platnou 
legislativou a v souladu s obecn  dostupnými metodikami. 

3.4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis  
  Stavební zákon a provád cí vyhlášky 

 P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích vyhlá-
šek v platném zn ní. 
 Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v souladu 
zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací do-
kumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, a její p ílohou . 7 i v souladu 
s vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném zn ní. 

 Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním 
 ÚP pracuje s  plochami využití území, které stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. v platném zn ní. 
Sou asn  však  využívá možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání 
(viz. § 3 odst. 4 téže vyhlášky). 

- plochy s podrobn jším len ním - Z ploch urbanizovaného území jde p edevším o 
up esn ní zp sobu využívání ploch zaru ujícího uchování kulturních, p írodních i 
sociálních hodnot území. U ploch neurbanizovaného území jde o vyjád ení zvláštností 
ve využívání r zných druh  pozemk  (nap . zem lské p dy s odlišnými vlastnostmi – 
jako je ekologická stabilita, erodovatelnost, estetické p sobení apod.). 

3.5. Soulad s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky dot ených orgán  podle 
zvláštních právních p edpis , p ípadn  s výsledkem ešení rozpor  

Je obsaženo v ásti zpracované po izovatelem. 
 

4. Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí, jako p íslušný orgán ochrany p írody 

nepožadoval po projednání Zprávy o uplat ování ÚP Nové Sady vyhodnocení vlivu na životní 
prost edí. Rovn ž vydal stanovisko, že návrh zadání Zm ny . I ÚP Nové Sady nebude mít 
samostatn i ve spojení s jinými zám ry významný vliv na p íznivý stav p edm tu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo pta í oblasti (Natura 2000). 

 
5. Sd lení, jak bylo stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

zohledn no 
Z d vod  uvedených v p edchozí kapitole 4 nebylo vyhodnocení vliv  zm ny . I ÚP na 

udržitelný rozvoj t eba zpracovávat. 
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6. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty 
6.1. Vybraná varianta 

Variantní ešení nebylo v pokynech pro zpracování Zm ny . I ÚP Nové Sady vyžadováno. 

6.2. Základní p edpoklady a podmínky 
Zm nou . I ÚP Nové Sady nedochází ke zm nám. Jsou nadále dány p írodními, kulturními, 

urbanisticko-architektonickými a civiliza ními hodnotami území. Dostupnost civiliza ních hodnot 
je zachována. 
6.3. Urbanistická koncepce, sídelní zele  

ešením zm ny . I ÚP nedochází k zásadním zm nám ve využití zastav ného území. Zm na 
. I ÚP aktualizuje hranici zastav ného území, vymezuje šest zastavitelných ploch ozn. I/Z1 - I/Z6.  

Plocha I/Z1 je zp sobu využití - plochy smíšené obytné (SO), I/Z2 je plochou ve ejných prostran-
ství (VP) a plocha I/Z3 plochou technické infrastruktury - išt ní a odvád ní odpadních vod(TI ). 
Plochy I/Z4-I/Z6 jsou plochami bydlení v rodinných domech (BR). Zastavitelné plochy I/Z1-I/Z6 
navazují na zastav né území pop  na vymezené zastavitelné plochy (I/Z3). 

ešením zm ny je ást plochy 1 (vymezena pro plochy bydlení v rodinných domech) vy azena 
z ešení ÚP a navrácena zp t p vodnímu využití (plochy zem lské - orná p da). 

 Sídelní zele  
Plochy sídlení zelen  jsou ešením Zm ny . I ÚP Nové Sady respektovány. ešení zm ny . I 

ÚP zachovává plochy zahrad, které jsou typické pro identitu sídla, pop ípad  se pozitivn  vizuáln  
uplat ují v obraze obce. 

 Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení 
Na plochách se zm nou území, které eší Zm na . I ÚP Nové Sady, je možná realizace cca p ti 

bytových jednotek. 
Ozna ení plochy druh plochy  po et b.j. pozn. 

I/Z1 smíšené obytné (SO) 2  
I/Z4 bydlení v rodinných domech (BR) 1  
I/Z5 bydlení v rodinných domech (BR) 1  
I/Z6 bydlení v rodinných domech (BR) 1  

 

6.4.   Koncepce ve ejné infrastruktury a dalšího ob anského vybavení 
 Dopravní infrastruktura 

- železni ní doprava – ve zm  je aktualizováno vyzna ení koridoru územní rezervy 
vysokorychlostní trati ve zp esn né ší i 150 m, toto ešení vychází z ešení koridoru v 
navazující územn  plánovací dokumentaci m sta Velká Bíteš 

- silni ní doprava – nadále z stává vymezen zp esn ný koridor dopravní infrastruktury pro 
homogenizaci stávajícího tahu silnice II/602 a rozší ení dálnice D1, zp esn n a 
aktualizován je koridor územní rezervy pro obchvat I/37 a p eložky II/379 a II/60 Velká 
Bíteš na š. 150 m, v návaznosti na tento koridor vymezený v územn  plánovací 
dokumentaci m sta Velká Bíteš. 

- cyklistická a p ší doprava – na území obce jsou nov  vyzna eny návrhy cyklotras dle 
podklad  ÚAP ORP Velké Mezi í, dle t chto podklad  bylo aktualizováno vyzna ení 
mod e zna ené turistické trasy a nov  byla vyzna ena hipostezka C01 - Dukovany 
Javorek 

- letecká doprava – nadále z stává respektováno polní letišt  
 Technická infrastruktura 

- zásobování pitnou vodou – zm na . I ÚP nemá vliv na koncepci stanovenou v platném 
ÚP 
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- kanalizace, išt ní odpadních vod – koncepce kanalizace a umíst ní OV byla Zm nou 
. I ÚP aktualizována na základ  pokyn  pro zpracování návrhu zm ny územního plánu a 

nyní nov  uvažuje s vybudováním oddílné kanalizace s likvidací splaškových vod v 
navržené istírn  odpadních vod na území obce. Tato koncepce bude obsažena  v 
aktualizovaném  PRVKÚK Kraje Vyso ina  

- zásobování energiemi – zm na . I ÚP nemá vliv na koncepci v zásobování obce el. 
energií, zemním plynem. Aktualizováno bylo vyzna ení této technické infrastruktury dle 
ÚAP ORP velké Mezi í. Koncepce zásobování obce teplem je podporována výstavou 
objekt , které spl ují pasivní energetický standard, tzn. je umožn na instalace 
nízkoenergetických zdroj  na biomasu i tepelných erpadel i solárn  termických 
kolektor  v urbanizovaném území s primárním využitím pro vlastní spot ebu. . 

- odpadové hospodá ství – zm na . I ÚP nemá vliv na koncepci stanovenou v platném ÚP 

 Ob anské vybavení  
Zm nou . I ÚP Nedochází ke zm nám na úseku ob anského vybavení, které je co rozsahu i pes-

trosti nabízených služeb vyhovující pot ebám obce. 

 Ve ejná prostranství 
Zásady pro tvorbu a zachování ve ejných prostranství, které jsou dány platným územním plá-

nem, jsou ešením Zm ny . I ÚP akceptovány. 
Aktuáln  je vymezena nová zastavitelná plocha ve ejného prostranství s p evažující klidovou a 

rekrea ní funkcí pro v platném ÚP vymezenou plochu 1 p esahující vým rou 2 ha plochy. 
6.5.   Koncepce uspo ádání krajiny 

 Krajinný prostor, územní systém ekologické stability 
Zm na . I ÚP akceptuje požadavky platného ÚP, tj. ve ve ejném zájmu chránit krajinný prostor 

a zajistit prostupnost a obytnost krajiny. ešením zm ny . I ÚP nedochází k urbanizaci volné kra-
jiny, plochy zastavitelné navazují na zastav né území nebo zastavitelné plochy. 

ešení Zm ny . I ÚP chrání typické znaky krajiny, které vytvá í hodnotu a nezam nitelnost kra-
jinného rázu. Dokumentace územního plánu neumož uje výstavbu dalších vertikál do vymezených 
horizont , které by byly v kontrastu se stávajícími p írodními i kulturními dominantami.  

 Prostupnost krajiny 
ešení Zm ny . I ÚP Nové Sady nep ináší snížení prostupnosti krajiny, ešením zm ny . I ÚP 

nedochází k zásahu do koncepce platného ÚP.  
 Podmínky pro rekreaci 
Zm na . I ÚP akceptuje zásady ešení ÚP Nové Sady. V grafické ásti je nov  vyzna ena hipo-

stezka C01 - Dukovany - Javorek a jsou vyzna eny návrh cykloturistických tras dle ÚAP ORP Vel-
ké Mezi ící. 

 Dobývání ložisek nerostných surovin 
Ani ve Zm . I ÚP Nové Sady není uvažováno s t mito aktivitami. 

6.6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového uspo ádání 
Zm na . I ÚP Nové Sady nem ní podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, 

rovn ž nem ní podmínky prostorového uspo ádání.  
6.7. Vodní plochy, vodní toky, stav povodí 

Akceptovány jsou požadavky platného ÚP v oblasti vodního hospodá ství.  
V pokynech pro zpracování návrhu zm ny územního plánu uvád né záplavové území 

významného vodního toku Bitýška nebylo dohledáno. 
6.8. Požadavky na ochranu a bezpe nost státu, civilní ochrany a požární ochrany 

Vzhledem k novému pojetí této problematiky je zpracováno nové ešení na úseku požadavk  
na ochranu a bezpe nost státu, civilní ochrany a požární ochrany. P íloha . 1 textové ásti 
od vodn ní platného ÚP se ruší. 



Územn í  p l án N ov é  S a d y   Z M NA  .  I  

 

  41 

 

 Ochrana a bezpe nost státu 
Území obce se nachází v zájmovém území MO R. 

- ochranné pásmo letišt  – celé území obce 
- ochranné pásmo letištního radioloka ního prost edku – celé území obce 
- záv r – ÚP na území se zájmy MO R neumis uje žádné stavby, které p ekra ují 

stávající hladinu zastav ní, tzn. nem že dojít k narušení zájm  MO R 
- vymezená území – celé správní území obce Nové Sady je ve smyslu § 175 zák. . 

183/2006 Sb. v platném zn ní vymezeným území MO, v n mž lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit stavbu na základ  stanoviska Ministerstva obrany pro tyto druhy 
výstavby: 

 stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše uvedeno jinak 
 výstavba nebytových objekt  (továrny haly, skladové a obchodní komplexy, roz-

sáhlé stavby  s kovovou konstrukcí apod.) 
 stavby vyza ující elektromagnetickou energii (ZS radiooperatér , mobilních telefo-

, v trných elektráren apod.) 
 stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN 
 zm ny využití území 
 nové trasy pozemních komunikací, jejich p eložky, rekonstrukce, výstavba, rekon-

strukce a rušení objekt  na nich v etn  silni ních most , erpacích stanice PHM 
 nové dobývací prostory v etn  rozší ení p vodních 
 výstavba nových letiš , rekonstrukce ploch a letištních objekt , zm na jejich kapa-

city 
 izování vodních d l (p ehrady, rybníky) 
 vodní toky – výstavba a rekonstrukce objekt  na nich, regulace vodního toku a 

ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke zm nám pom  vodní hladiny  
 ní p ístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipula ních ploch nebo 

jejich rušení 
 železni ní trat , jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objekt  na 

nich 
 železni ní stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, zm na za azení 

apod. 
 veškerá výstavba dotýkající se pozemk  s nimiž p ísluší hospoda it MO 

Územní plán respektuje parametry p íslušné kategorie komunikací v etn  pásem stávajícího i 
navrhovaného dopravního systému.  

Územním plánem nejsou dot eny nemovitosti v majetku R MV, na území obce nejsou 
v evidenci Policie R podzemní sd lovací a optické sít . 

 ešení požadavk  civilní ochrany a požární ochrany 
 Požadavky civilní ochrany 
Kapitola je zpracována v rozsahu požadavk  Hasi ského záchranného sboru Kraje Vyso ina. 

Zpracování vychází z platné legislativy tj. zákona . 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o zm  n kterých zákon  (se zm nami a dopl ky zák. . 320/2002 Sb. v platném 
zn ní) a vyhlášky . 380/2002 Sb., MV R ze dne 09.08.2002 k p íprav  a provád ní úkol  
ochrany obyvatelstva. 

Rozsah a obsah je dán požadavky § 20 vyhlášky . 380/2002 Sb. a požadavky orgánu, který 
zajiš uje systém a organizaci civilní ochrany, tj. Hasi ským záchranným sborem Kraje Vyso ina. 

 evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory obecního ú adu. Pro nouzo-

vé ubytování osob pak bytové objekty nezasažené havárií p ípadn  i jiné využitelné objekty 
(evidence v kompetenci Obecního ú adu Nové Sady). 

 zajišt ní záchranných, likvida ních a obnovovacích prací pro odstran ní škodlivých 
ink  kontaminace vzniklých p i mimo ádné události 
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Tyto práce zajiš uje obecní ú ad v sou innosti se složkami IZS Kraje Vyso ina. P i vzniku 
mimo ádné události nadmístního významu budou pot ebná opat ení zajiš ována z úrovn  Kraje 
Vyso ina. K provád ní t chto prací lze využít havárií nezasažené objekty areálu plánované is-
tírny odpadních vod. 

 nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Za krizové situace bude voda pro ve ejnou spot ebu zajišt na dovozem balené vody 

v množství 1,88 m3/den. El. sí  VN 22 kV má vysokou provozní jistotu plnící p edpoklady pro 
nouzové zásobování el. energií. 

Územní plán nep edpokládá na území obce umíst ní žádných nebezpe ných látek vyžadují-
cích stanovení systému prevence závažných havárií ani zpracování bezpe nostních a havarijních 
dokumentací. 

 Požadavky požární ochrany 
Územní plán vytvá í p edpoklady a podmínky pro p ístup požární techniky k jednotlivým 

nemovitostem. Dostatek požární vody je zajišt n ve vodních plochách v  obci i blízkosti obce 
s pot ebnou úpravou erpacího místa pro požární techniku.  

6.9. Limity využití území 
Ruší se vymezení pásma hygienické ochrany 3. stupn  vodárenského odb ru Brno Pisárky a  

nahrazuje se vyzna ením OP vodního zdroje II. stupn  vodního zdroje Brno - Svratka - Pisárky dle 
aktualizovaných ÚAP ORP Velké Mezi í. 

Aktualizováno bylo vyzna ení PHO I. a II. stupn  vodního zdroje, dle aktualizovaných ÚAP 
ORP Velké Mezi í. 

Aktualizováno bylo vyzna ení ochranných pásem VN a VVN dle aktualizovaných ÚAP ORP 
Velké Mezi í. 

Aktualizováno bylo vyzna ení bezpe nostního pásma VTL plynovodu dle aktualizovaných ÚAP 
ORP Velké Mezi í. 

Aktualizováno je vyzna ení radioreléových tras a dopln no vyzna ení jejich ochranného pásma, 
dopln no je vyzna ení telekomunika ních za ízení a telekomunika ních kabel , vše dle 
aktualizovaných ÚAP ORP Velké Mezi í. 

Nov  je dle aktualizovaných ÚAP ORP Velké Mezi í vyzna ena vzdálenost 50 m od okraje 
lesa a území možných archeologických nález . 

Vymezena je limitní hranice negativních vliv  od navržené OV (30m od hranice vymezené 
plochy). 

U ostatních limit  využití území nebyla shledána nutnost úprav limit  využití území, které mají 
charakter limit  vstupujících do územního plánu ani d ležité limity ur ené ešením územního 
plánu. 
6.10. Vymezení pojm  

 Základní pojmy 
Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní a 

souvisejícími platnými provád jícími vyhláškami. 
 Ostatní pojmy 

Pojmy dosavadního územního plánu se ruší a dále jsou pro ú ely tohoto územního plánu užity 
dále tyto pojmy: 

 území urbanizované – zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné plochy) 
jinak i krajina sídla 

 území neurbanizované – území nezastav né (viz. zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní, § 2, 
odst. 1, písm. f) jinak i krajina volná 

 území stabilizované – území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i 
plochy bez výrazných zm n 

 území aktivní – území i plochy navržené k rozvoji – rozvojové (zastavitelné plochy) 
i plochy vymezené ke zm  stávající zástavby, k obnov  nebo op tovnému využití 
znehodnoceného území (plochy p estaveb), tj. území se zásadními zm nami ve využití 
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 plocha rozvojová – plocha zm n v území (zastavitelná, p estavby i zm ny v krajin ) 
 proluka – volné, nezastav né místo vzniklé asanací stavby (staveb) v souvislém zastav ní nebo 

ív jším ponecháním volného místa v souvisle zastav ném území 
 význam nadmístní – innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou 

zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn  požadavky výrazn  p evyšující 
potenciál území obce 

 koeficient zastav né plochy – podíl z celkové plochy stavebního pozemku, který nebude 
ípustné zastav t nadzemními ástmi staveb  

 koeficient zelen  –  podíl plochy zelen  na stavebním pozemku k celkové ploše stavebního 
pozemku 

 budova (zástavba) soudobého výrazu - budovy p ehledného a logického provozu s racionálním 
a funk ním používáním konstruk ních prvk . Budovy elegantního vzhledu, bez módních 
výst elk , ohleduplné ke krajinnému prost edí, budovy energeticky úsporné a šetrné v i 

írodním zdroj m 
 charakter zástavby - ráz i povaha, celek podstatných a stálých rys  zastav ní daného území  
 otev ená zástavba – volné zastav ní v odstupech asto na pravideln  p dorysové osnov , 

stejnorodé výšky orientované k obslužné komunikaci s respektováním konfigurace terénu 
 souvislá zástavba – jednotlivé stavby vytvá í souvislou stavební strukturu orientovanou 

k obslužné komunikace 
 areálová zástavba – zpravidla soust ed né zastav ní sloužící p edevším pro výrobní za ízení i 

ob anské vybavení dané objekty, pozemky manipula ních ploch a pozemky zelen . asto 
bývají oplocené 

 menší ubytovací a stravovací za ízení – za ízení pro p echodné ubytování s max. 15 l žky a 
s tím spojenými službami, odbytové místo s max. 35 místy u stolu, za ízení mohou p sobit i 
odd len  

 výška objekt  pro bydlení – ur ena po tem podlaží, podkroví viz. následující výklad pojmu 
podkroví 

 podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlažím, ú elov  
využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy podkroví 
(vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti. 

 výška objekt  výroby  skladování a staveb na plochách dopravy – je výškou mezi upraveným 
terénem a výškou ímsy, když je zast ešení dáno sklonem st echy do 12° 

 malé prostory obchodu a služeb – stavby na pozemcích do plošné vým ry 200 m2  
 hospodá ské zví ectvo – skot, kon , prasata, ovce, kozy 
 drobné hospodá ské zví ectvo – králíci, dr bež, apod. 
 drobná p stitelská innost – p stování plodin a produkt  samozásobitelského charakteru 
 zem lská malovýroba – podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak na 

živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv ) 
 zem lská prvovýroba – zahrnuje rostlinou výrobu, výrobu školka ských výp stk , 

živo išnou výrobu (chov hospodá ských a jiných zví at a živo ich  za ú elem výroby potravin 
pro lidskou výživu, surovin pro další zpracování i využití, chov hospodá ských zví at k tahu, 
produkci chovných a plemenných zví at a jejich genetického potenciálu) 

 drobná výrobní innost – výrobní innost netovární povahy sm ující k zakázkové kusové 
výrob , innosti mající charakter odborných prací emeslnického charakteru bez negativních 
vliv  na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty aj.) 

 stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy – sklady do 200m2 skladovací plochy 
 stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP – skladované látky neohrožují ŽP 

na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda 
 innosti náro né na p epravu zboží – aktivity vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2, 

podskupiny N1 a N2 
 innosti nenáro né na p epravu zboží – aktivity nezvyšující dopravní zát ž v území 
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 ípustná míra – míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle 
zvláštních p edpis  a vyhlášek (nap . na . Vlády R . 272/2011). 

 ítko staveb – pom r velikosti hmoty jedné stavby ke hmot  stavby druhé. M ítko staveb 
umož uje si vytvo it p ibližnou p edstavu o velikosti prostorového vnímání staveb 

 
7. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby nových 
 zastavitelných ploch 
7.1. Využití zastav ného území 
 Zm na  . I ÚP Nové Sady nem ní zásady využívání zastav ného území, které jsou ešeny v 
dosavadním ÚP. Zastav ní sídla je venkovského charakteru, kdy jeho jádrová ást má možnost být 
nadále rozvíjena polyfunk .  
 Zastav né území bylo aktualizováno ke dni 10.08.2015. Do plochy aktualizovaného zastav ného 
území byly za azeny zejména  plochy bydlení v rodinných domech (0,40ha) a plochy vodní a 
vodohospodá ské specifické (0,37 ha). 

7.2. Pot eba nových zastavitelných ploch 
 Pro plochy bydlení v rodinných domech je v dosavadním ÚP ur eno 6,96ha zastavitelných 
ploch. Dosud byla provedena výstavba rodinných dom  na 0,40 ha. Provedenou úpravou plochy . 
1 platného ÚP se dosáhlo ve zm   . I ÚP snížení vým ry této zastavitelné plochy o 0,57 ha. Pro 
bydlení v rodinných domech tak v dosavadním ÚP zbývá využít 6,96 – (0,40 + 0,57) = 5,99 ha. 
Zm na  . I ÚP vymezuje nových 0,48 ha zastavitelných ploch bydlení v rodinných domech, tzn. 
souhrnná vým ra zastavitelných ploch pro bydlení bude init 5,99 + 0,48 = 6,47 ha. 
 Ve zpráv  o uplat ování územního plánu Nové Sady  období 7/2010 – 7/2014 (dále jen Zpráva) 
byla na základ  odborného odhadu, kterému p edcházela analýza sociodemografických podmínek 
území, vy íslena pot eba 10 080 m2 ploch pro bydlení v rod. domech. V t chto 10 080 m2 ha ploch 
je zahrnuta i  20% rezerva, se kterou je t eba uvažovat z d vodu p edcházení prudkému nár stu cen 
pozemk  uvádí tato Zpráva. 
 V proluce navazující na historické zastav ní  je vymezena navazující plocha smíšená obytná 
(SO). Vymezením této významné polyfunk  využívané plochy je snaha p inést do sídla s 
výraznou ubytovací kapacitou alespo  díl í prostor pro rozvoj hospodá ského potenciálu sídla. 
 Plocha ve ejného prostranství jr vymezena z d vodu souladu územn  plánovací dokumentace s 
vyhláškou . 501/2006 Sb. § 7 odst. 2 ve vazb  na zastavitelnou plochu . 7 dosavadního ÚP. 

 
8. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  v území 
8.1. Soulad s PÚR R a ÚPD vydanou krajem 

Problematika viz kap. C.3.1. a kap. C.3.2.  

8.2. Obec v systému osídlení 
Zm nou . I ÚP Nové Sady nedochází ke zm nám.  

8.3. Širší vztahy na úseku dopravní a technické infrastruktury 
 Dopravní infrastruktura 

- ve vý tu a pojmenování silnic nedochází ke zm nám 
- vymezený koridor územní rezervy dopravní infrastruktury pro homogenizaci stávajícího 

tahu silnice II/602 a koridor pro rozší ení dálnice D1 se nem ní 
- aktualizován a zp esn n je koridor územní rezervy pro obchvat I/37 a p eložky II/379 a 

II/602 Velká Bíteš na š. 150m v návaznosti na ešení dané planou územn  plánovací 
dokumentaci m sta Velká Bíteš . 

- aktualizován a zp esn n je koridor územní rezervy vysokorychlostní trati v ší i 150 m v 
návaznosti na ešení dané planou územn  plánovací dokumentaci m sta Velká Bíteš a 
požadavky obce Nové Sady. 

 
 



Územn í  p l án N ov é  S a d y   Z M NA  .  I  

 

  45 

 

 Technická infrastruktura 
- v platném ÚP vyzna ený koridor technické infrastruktury pro napojení sídla na OV V. 

Bíteš se ruší 
- celé území obce se nachází v ochranném pásmu letišt  a letištního radioloka ního 

za ízení 
- pásmo hygienické ochrany vodního zdroje Brno – Svratka – Pisárky  III. stupn  se ruší 

8.4. Širší vztahy p írodních systém  
Ve zm . I došlo k drobným úpravám hranic vymezených prvk  ÚSES na lokální úrovni, 

které nemají z hlediska širších vztah  ÚSES žádná dopad 
K jiným zm nám oproti platnému ÚP nedochází.  
 

9. Pokyny pro zpracování návrhu zm ny územního plánu v rozsahu zadání zm ny 
Dne 2.9.2014 Zastupitelstvo obce Nové Sady schválilo Zprávu o uplat ování Územního plánu 

Nové Sady období 7/2010 - 7/2014. Nedílnou sou ástí této zprávy byly Pokyny pro zpracování 
zm ny územního plánu. 

Dne 02.09.2014 Zastupitelstvo obce Nové Sady schválilo Zprávu o uplat ování  Územního 
plánu Nové Sady pro období 7/2010 – 7/ 2014. Nedílnou sou ástí této zprávy byly Pokyny pro 
zpracování návrhu zm ny územního plánu v rozsahu zadané zm ny (též jen Pokyny). 

 Požadavky u širších územních vztah  
V ešení Zm ny . I se oproti Pokyn m uplatnila koordinace dopravních vztah  z ÚP Velká 

Bíteš po zm . 6. 
 Zm na ÚP prov í následující podn ty 

Prov eny byly požadavky týkající se výstavby rodinných dom . V ešení zm ny . I ÚP se 
neuplatnily požadavky, které nenapl ovaly podmínky ve ejn  chrán ných zájm  (bezprost ední 
blízkost lesa, homogenizace sil. II/602 v . ochrany zdraví a bezpe nosti). Z d vodu zachování 
víceú elového využití ploch bezprost edn  navazujících na historickou zástavbu byla požadovaná 
zastavitelná plocha v severozápadní ásti sídla za azena do ploch smíšených obytných. 

Z dalších ploch rozdílného zp sobu využití byly zm nou . I ÚP vymezeny plochy ve ejných 
prostranství z d vodu napln ní §7 vyhl. . 501/2006 Sb. v platném zn ní, dále plocha technické 
infrastruktury – išt ní a odvád ní odpadních vod z d vodu zajišt ní plochy pro celoobecní OV. 
Zám ry nejsou v rozporu s cíli územního plánování nebo jinými ve ejn  chrán nými zájmy. Je 
dodrženo ustanovení §55 odst.4 zák. . 183/2006 Sb v platném zn ní. 

Zm na . I ÚP upravuje podmínky využití do území obce vstupujících územních rezerv.  
ÚP  Nové  Sady  po  zm .  I  ÚP  bude  v  souladu  s  PÚR  R  ve  zn ní  Aktualizace  .  1  i  v  

souladu se ZÚR KrV ve zn ní Aktualizace . 1. 
Zm na . I ÚP uvádí územn  plánovací dokumentaci obce Nové Sady do souladu s platnými 

právními p edpisy – aktualizovány jsou ve ejn  prosp šné stavby, ve ejn  prosp šná opat ení, 
aktualizována je hranice zastav ného území. Prov eny byly podmínky využití nezastav ného 
území v souvislost se zm nami §18 odst.5 zák. . 183/2006 Sb. v platném zn ní. Provedena byla 
kontrola s opravami t íd ochrany ZPF v souvislosti s nabytím platnosti vyhl. . 48/2011 Sb.  

Zm na . I ÚP zajistila, že územn  plánovací dokumentace obce neobsahuje podrobnosti 
náležející svým obsahem regula nímu plánu nebo územnímu rozhodnutí. 

Vhodn jší použití proluk umožnilo snížení vým ry zastavitelné plochy . 1 dosavadního 
územního plánu o 0,57 ha.  

Provedena byla revize pojm  dosavadního ÚP a dopln ní nových pojm , které používá územn  
plánovací dokumentace obce. 

Vy azení celých zastavitelných ploch, které nenapl ují koncep ní zám ry nebylo nutné, došlo 
však ke snížení plošné vým ry zastavitelné plochy . 1 dosavadního ÚP. Dále kap C.7.2. 
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Územn  plánovací dokumentace obce respektuje zásady stanovené v ZÚR KrV pro innosti v 
území a rozhodování o zm nách v území pro krajinný typ – krajina s p edpokládanou vyšší mírou 
urbanizace. 

Územn  plánovací dokumentace Nové Sady je v souladu se zásadami stanovenými ZÚR KrV 
pro innosti v území oblasti krajinného rázu K ižanovsko – Bítešsko. 

1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prov ení plošného a prostorového 
uspo ádání zastav ného území a na prov ení možných zm n, v etn  vymezení zastavitelných ploch 

Urbanistická koncepce stanovená dosavadním (platným) územním plánem je zachována, 
dosavadní charakter sídla, kde p evažuje ubytovací funkce se nem ní. K zajišt ní kvalitn jší 
obytnosti území je pro zastavitelnou plochu . 7 dosavadního ÚP vymezena plocha souvisejícího 
ve ejného prostranství – viz. §7 odst.2 vyhl. . 501/2006 v platném zn ní. Díl í plochy zm n mají 
ur eny základní podmínky prostorového uspo ádání. 

2. Požadavky na koncepci ve ejné infrastruktury, zejména na prov ení uspo ádání ve ejné 
infrastruktury a možnosti jejich zm n 

- ob anské vybavení - platí ešení dosavadního ÚP 
- dopravní infrastruktura - požadavek na vybudování obslužné komunikace na parc. . 290/4 je 
napln n vymezením zastavitelné plochy bydlení v rod. domech, kde je budování dopravní 
infrastruktury umožn no.  Vzhledem k dosud trvajícím omezením u dálnice D1 (lok. 
biocentrum ÚSES) je využití pozemku parc. . 132/1 ponecháno v rozsahu dosavadního ÚP. 
Zm na  .  I  ÚP  zp es uje  územní  rezervu  pro  obchvat  sil.  I/37  a  p eložky  sil.  II/379  a  II/602  
Velká Bíteš dle ve vazb  na platnou územn  plánovací dokumentaci m sta Velká Bíteš. 
Respektován v plné ší i ochranného pásma dálnic je koridor územní rezervy pro D1. 
Koridor vysokorychlostní dopravy (VR1) byl na základ  d razného požadavku vedení obce 
Nové Sady zúžen na ší i 150 m. D vodem je blokace využívání významné ásti obce a 
nemožnost zkvalit ování (zhodnocování) majetku ve vlastnictví obce Nové Sady (rybník 
Korbel). Ší e územní rezervy 150 m je shodná se ší í území rezervy v k. ú. Velká Bíteš. 
- technická infrastruktura - koncepce zásobování pitnou vodou se nem ní. Prov en byl 
požadavek na možnost vybudování celoobecní OV na území obce s pozitivním výsledkem. 
Požadavek je uplatn n v aktualizovaném PRVKUK Vyso ina. 
Záplavové území významného vodního toku Bitýška nebylo dohledáno. Poskytnuté údaje ÚAP 
ORP V. Mezi í  záplavové území neevidují, záplavové území nebylo dohledáno ani v jiných 
podkladech (nap . Dibavod). 
Koncepce zásobování obce energiemi se nem ní. V bezpe nostním pásmu VTL plynovodu (na 
jeho okraji) je jako podmín né p ípustná plocha vymezena plocha pro bydlení v rodinných 
domech.  D vodem je rozší ení  stávající plochy bydlení, která též leží v tomto bezpe nostním 
pásmu. Rozší ení není možné jiným sm rem. Produktovody - ochranné pásmo vyplývající  z 
ÚAP je shodné se zákresem v dosavadním ÚP. 
- koncepce nakládání s odpady se nem ní. 
- ve ejná prostranství - zm na . I ÚP dopl uje ve ejné prostranství v rozsahu §7 vyhl. . 
501/2006 Sb. v platném zn ní, pro zastavitelnou plochu . 7 dosavadního ÚP. 
3. Požadavky na koncepci uspo ádání krajiny, zejména na prov ení plošného a prostorového 

uspo ádání nezastav ného území a na prov ení možných zm n, v etn  prov ení, ve kterých 
plochách je vhodné vylou it umis ování staveb, za ízení a jejich opat ení pro ú ely uvedené v §18 
odst. 5 stavebního zákona 

A. Územn  plánovací dokumentace Nové Sady je souladu s Politikou územního rozvoje R ve 
zn ní Aktualizace . 1, která je závazným nástrojem územního plánování s celostátní p sobností. 
Blíže viz. kap. C.3.1. 
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B. Zm na . I ÚP uvádí dosavadní ÚP do souladu s Aktualizací . 1 Zásad územního rozvoje 
Kraje Vyso ina. Blíže viz. kap. C.3.2. 

C. Zm nu . I ÚP Nové Sady aktualizují limity využití území, které byly p edáno zpracovateli 
ÚP v rámci 3. úplné aktualizace ÚAP ORP Velké Mezi í. 

Dle ÚAP je vymezena hippostezka a cyklostrasy. Pokud se týká cyklostezek tak ty jsou v ÚAP 
vyzna eny po místních p ípadn  ú elových komunikacích. Zejména z finan ních a prostorových 

vod  nelze tyto pozemní komunikace m nit na cyklotrasy, proto zm na .I ÚP cyklostezky na 
území obce ne eší. Tato koncepce je v souladu s p edstavami vedení obce. Dv  nemovité kulturní 
památky, které uvádí ÚAP jsou respektovány jejich lokalizace v ÚP správná. 

ešení problém : 
- P ekra ování omezené rychlosti (ohrožení chodc ) - Silnice neprochází zastav ným územím. 

Intenzity dopravy na místních komunikacích jsou nízké. V li dodržovat pravidla silni ního provozu 
a disciplinovanost idi  nelze ešit prost edky ÚP. 

- Hlu ný provoz dopravy i pr myslového objektu – pr myslový objekt se v sídle nenachází, 
hlavní rozvojové plochy citlivých funkcí (bydlení) se umis ují co nejdále od zdroj  hluku – silnice 
II/602 a dálnice D1. 

- Zvýšení nezam stnanosti – nár st podílu nezam stnaných  osob na 14% k 31.12.2014. Obec 
Nové Sady plní p edevším ubytovací funkci. ÚP preferuje polyfunk ní využívání území, s možností 

zných  místních ekonomických aktivit. Dobrá dopravní dostupnost silných ekonomických center 
(V. Mezi í i V. Bíteše) umož uje dojíž ku aktivních obyvatel za prací a disparita mezi obytnou a 
pracovištní kapacitou obce není zde v rozporu s principy udržitelného rozvoje. 

- Nedostate ná bezpe nost obyvatel – hlavní silnice u obce, velký pr jezd osobních i 
nákladních automobil  – rychlost. Územn  plánovací dokumentace obce akceptuje požadavky ZÚR 
Kraje Vyso ina. Zp es uje koridor pro homogenizaci sil. II/602. V dosahu sil. II/602 neumis uje 
žádné zastavitelné plochy citlivých funkcí.  

- Urbanistické zásady – nevhodná forma zástavby. Ve staré zástavb  probíhá  neregulovaná 
výstavba nových dom . Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu  
dosavadního ÚP byly upraveny tak, aby neobsahovaly podrobnosti náležející svým obsahem 
regula nímu plánu anebo územnímu rozhodnutí a p itom vytvo ily rozumné možnosti ochrany 
stávajícího zastav ní. 

- Absence OV – ve vhodném území na pozemcích ve vlastnictví obce  Nové Sady je navržena 
plocha pro umíst ní OV, která by zajistila likvidaci splaškových vod z obce. 

- Nesoulad v UPD – zm na . I ÚP upravuje vedení koridoru obchvatu Velké Bíteše na území 
obce Nové Sady v rozsahu platného ÚP Velká Bíteš (viz. Zm na . 6 ÚP V. Bíteš)  

D. Další požadavky - ešením zm ny . I ÚP nedochází  k narušení zájm  chrán ných  zák. . 
114/92 Sb. V platném zn ní. Nedochází k narušení ÚSES, návaznost zákonem chrán ných zájm  na 
okolní k. ú. je dodržena. ešením zm ny .I UP nedochází k nárustu vým ry zastavitelných ploch 
typu bydlení v rod. domech. Nov  jsou dále vymezeny plochy smíšené obytné (zajišt ní v tší 
pestrosti bydlení v sídle) plochy ve ejného prostranství (napln ní §7 vyhl. 501/2006) a plocha 
technické infrastruktury (umíst ní OV) 

Pozemky PUPFL nejsou ešením zm ny . I ÚP dot eny.  
V dosahu dálnice D1 ani silnice II/602 nejsou umis ovány žádné nové zastavitelné plochy 

citlivých funkcí. 
4. Požadavky na vymezení ploch a koridor  územních rezerv a na stanovení jejich využití, které 

bude nutno prov it 
  Územní rezervy na úrovni obce nebylo t eba vymezovat. Zm na . I ÚP p ebírá a v n kterých 

ípadech zp es uje územní rezervy ze ZÚR KrV. 

5. Požadavky na prov ení vymezení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení 
a asanací, pro které bude možno uplatnit p edkupní právo.  

Koncepce ÚP nevyžadovala tyto VPS, UPO i asanace vymezovat 
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6. Požadavky na prov ení vymezení ploch a koridor , ve kterých bude rozhodování o zm nách 
v území podmín no vydáním regula ního plánu, zpracováním územní studie nebo uzav ením 
dohody o parcelaci 

Tyto požadavky nebylo t eba ešit. 

7. P ípadný požadavek na zpracování variant ešení 
Nebyl uplatn n ani ešen. 

8. Požadavky na uspo ádání obsahu návrhu ÚP a na uspo ádání obsahu jeho od vodn ní 
etn  m ítek výkres  a po tu vyhotovení 

Požadavky jsou napln ny. 
Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení, asanací se m ní pouze v ásti legendy výkresu. 

9. Požadavky na vyhodnocení p edpokládaných vliv  ÚP na udržitelný rozvoj 
Z pokyn  pro zpracování návrhu zm ny ÚP ani z vlastního ešení zm ny . I ÚP neplynula 

pot eba vyhodnocení návrhu zm ny . I ÚP na životní prost edí. 
 

10. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v ZÚR, s od vodn ním 
 pot eby jejich vymezení 

Tyto záležitosti se na území obce nenacházejí.  
 
11. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL 
11.1. Dot ení ZPF 

Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  na zem lský p dní fond (ZPF) pro Zm nu . I ÚP 
Nové Sady je zpracováno dle zák. . 334/1992 Sb., o ochran  p dního fondu ve zn ní pozd jších 
zm n, na základ  spole ného metodického doporu ení Odboru územního plánování MMR a 
Odboru ochrany horninového a p dního prost edí MŽP - Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  
navrhovaného ešení na zem lský p dní fond v územním plánu.  

Zp t k zem lskému využití se navrací ást zastavitelné plochy 1 platného ÚP . Navráceno je 
0,49 ha plochy zem lské p dy,  vše na p dách I. t ídy ochrany. Navrácení bude do ploch 
zem lských - orná p da (ZO). 

Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení zm ny . I ÚP Nové Sady na 
zem lský p dní fond : 
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 Plochy ur ené pro zm ny v území 
Lokalita I/Z1 
 Plocha smíšená obytná navazující na plochy stejného zp sobu využití.  Jedná se o pozemky zem -

lské p dy vklín né mezi zastav né území a zastavitelné plochy 6 a 7 platného ÚP. ást t chto po-
zemk  je za azena do zastav ného území.  Jedná se o pozemky na vysoce chrán ných p dách II. t ídy 
ochrany. 
Lokalita I/Z2 
 Plocha ve ejných prostranství dopl ující území s vodní nádrží a sportovišt m. Plocha se nachází na 
nezem lských p dách v kultu e ostatní. 
Lokalita I/Z3 

Plocha vymezená pro plochu technické infrastruktury - išt ní a odvád ní odpadních vod. Obsluha 
plochy ze stávajíc ú elové cesty. Plocha se nachází ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 
Lokalita I/Z4 
 Plocha bydlení v rodinných domech v proluce zastav ného území.  
Lokalita I/Z5 
 Plocha bydlení v rodinných domech z ásti v proluce zastav ného území. Dopravní obsluha z 
místní komunikace p es p ilehlé plochy bydlení v rodinných domech. Jedná se o pozemky na vysoce 
chrán ných p dách I a II. t ídy ochrany. 
Lokalita I/Z6 
 Plocha bydlení v rodinných domech v návaznosti na zastav né území. Jedná se o pozemky na vy-
soce chrán ných p dách II. t ídy ochrany. 

 Investice do p dy 
Vyzna ení ploch odvodn ní je aktualizováno dle podklad  aktualizovaných ÚAP ORP Velké Me-

zi í. 
 Areály a stavby zem lské výroby 

Areály a stavby zem lské prvovýroby se na území nenacházejí. 
 Uspo ádání ZPF 

ešení platného ÚP se nem ní. Aktualizováno bylo vyzna ení hranic BPEJ a t íd ochrany dle pod-
klad  aktualizovaných ÚAP Velké Mezi í. 

 Územní systém ekologické stability 
ešení platného ÚP se nem ní. 

 Dopravní pom ry 
ešení platného ÚP se nem ní. 

 Etapizace výstavby 
ešení platného ÚP se nem ní. 

 Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a pot eby nových zastavitelných ploch 
Je provedeno v kapitole C.7 od vodn né této zm ny ÚP. 

11.2. Dot ení PUPFL 
K p ímému dot ení ploch PUPFL zm nou . I ÚP nedochází.   
Ve vzdálenosti do 50 m od hranice PUPFL se nachází  zastavitelná plocha p estavby I/Z3 

12. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní 
Obsaženo v ásti zpracované po izovatelem. 
 

13. Vyhodnocení p ipomínek 
Obsaženo v ásti zpracované po izovatelem. 
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D. Grafická ást od vodn ní 
Výkresová ást od vodn ní Zm ny . I ÚP Nové Sady 

Výkres 
íslo název 

po et list  ítko 

ZI.O1 Koordina ní výkres  1 1:5 000 
ZI.O2 Výkres širších vztah   1 1:50 000 
ZI.O3 Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu 1 1:5 000 
ZI.O4 Dopl ující výkres - dopravní ešení 1 1:5 000 
ZI.O5 Dopl ující výkres - zásobování vodou, kanalizace 1 1:5 000 
ZI.O6 Dopl ující výkres - energetika, elektronické komunikace 1 1:5 000 

 
 
 
 
Poznámka : 

ílohy územního plánu se ruší z d vodu úpravy struktury textové ásti od vodn ní územního plá-
nu a §43 odst. 3 stavebního zákona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.............................................................                    ........................................................ 
                ..............................          ......................... 

starosta                                                                místostarosta 
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