
PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o.      Ing. arch. Jaroslav DAN K 
Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998  

 
 

ZM NA . 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Hranice u Nových Hrad  
 

TEXTOVÁ ÁST 

Datum: srpen 2018         Paré íslo: 1 
 

 
……………….……..…………… 
Ing. arch. JAROSLAV DAN K 

 

ZÁZNAM O Ú INNOSTI 
Datum nabytí ú innosti:  

Po izovatel: Správní orgán, který Zm nu . 3 ÚP vydal: 
STSKÝ Ú AD TRHOVÉ SVINY 

Stavební ú ad ZASTUPITELSTVO OBCE  
Hranice u Nových Hrad  Ing. LUD K KLEIN 

Oprávn ná ú ední osoba po izovatele 
Razítko a podpis: Razítko a podpis: 

 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

Obsah 
OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY – ZM NA . 3 ÚP HRANICE U NOVÝCH HRAD  .....................................5 
OD VODN NÍ ZM NY . 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU.........................................................................................7 

a) postup po ízení a zpracování územního plánu ........................................................................................7 
b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  v území ...........................................7 
c) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací 

vydanou krajem......................................................................................................................................7 
d) soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastav ného území .......8 
e) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních 

edpis  .................................................................................................................................................8 
f) soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky 

dot ených orgán  podle zvláštních právních p edpis , pop ípad  s výsledkem ešení rozpor  ...............9 
g) zpráva o vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích 

tohoto vyhodnocení v etn  výsledk  vyhodnocení vliv  na životní prost edí ...........................................9 
h) stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona .........................................................9 
i) sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn no, s uvedením závažných d vod , pokud 

které požadavky nebo podmínky zohledn ny nebyly ..........................................................................9 
j) vyhodnocení spln ní požadavk  zadání, pop ípad  vyhodnocení souladu s body (1 - 4) uvedenými 

ve vyhl. 500 v p íloze 7 ásti II. bod b) ....................................................................................................9 
k) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn  vybrané varianty .............................................................9 
l) vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení zastavitelných 

ploch .................................................................................................................................................... 10 
m) vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 

odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby jejich vymezení ................................................... 10 
n) vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na zem lský p dní fond 

a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa ................................................................................................. 10 
o) návrh rozhodnutí o uplatn ných námitkách ........................................................................................... 10 
p) vyhodnocení uplatn ných p ipomínek................................................................................................... 10 





Opat ení obecné povahy zm na .3 ÚP Hranice u Nových Hrad  
 

 Str. 5 

Ve ejná vyhláška 
 
 

Opat ení obecné povahy 
Obce Hranice u Nových Hrad  

íslo 1 / 2018 ze dne 25. 6. 2018 
 
 
 
 Zastupitelstvo obce Hranice u Nových Hrad , p íslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona .183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 
stavebního zákona, § 13, § 16 a p ílohy . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, 
územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, § 10, 11, 171 
a následujících zákona .  500/2004 Sb., správní ád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního 
zákona vydává 

Opat ení obecné povahy – Zm na . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad , 
schváleného usnesením zastupitelstva obce Hranice u Nových Hrad . 179/2018, dne 25. 6. 2018 
ÚP Hranice u Nových Hrad  a jeho závazné ásti byl vydán opat ením obecné povahy . 1 ze dne 
19. 8. 2008, následn  byla vydána zm na . 1 dne 6. 10. 2009 a zm na . 2 dne 18. 5. 2015; závazná ást 
se m ní takto: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 V kapitole e) v podkapitole „Návrh systému ÚSES“ se v tabulkách prvk  ÚSES m ní rozloha NRBC 1 
z „142,5“ na „171,3“ ha. 

 V kapitole f) v podkapitole „Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití“ se vypouští: 

- v podmínkách pro využití ploch zem lských - trvalý travní porost - stav, ploch zem lských - orná 
da - stav v p ípustných funkcích text: „umis ovat do asné stavby pro zabezpe ení zem lské 

innosti (seníky, v elíny, silážní jámy atd.)“, 

- v podmínkách pro využití ploch smíšených nezastav ného území v p ípustných funkcích text: 
„zem lské innosti (seníky, v elíny, silážní jámy atd.),“a text: „umis ovat do asné stavby pro 
zabezpe ení p stitelské innosti (seníky, v elíny, atd.),“. 

 V kapitole f) v podkapitole „Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití“ se vkládá: 

- v podmínkách pro využití ploch zem lských - trvalý travní porost - stav, ploch zem lských - orná 
da - stav, ploch smíšených nezastav ného území do nep ípustných funkcí text: „Nep ípustné jsou 

veškeré trvalé i do asné stavby pro zem lskou innost (seníky, v elíny, silážní jámy, apod.)“. 

Grafická ást zm ny . 3 se skládá z níže uvedených výkres : 
 1. Výkres základního len ní území     1 : 5 000 
 2. Hlavní výkres       1 : 5 000 
 3. Výkres technické infrastruktury     1 : 5 000 
 4. Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací  1 : 5 000 
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OD VODN NÍ ZM NY . 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
a) postup po ízení a zpracování územního plánu 

Zastupitelstvo obce Hranice u Nových Hrad  dne 19. 9. 2016 rozhodlo o po ízení Zm ny . 3 ÚP 
Hranice u Nových Hrad , kde po izovatelem je p íslušný ú ad územního plánování – M Ú Trhové Sviny, 
odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování (dále také jen „po izovatel“). Zpracování Zm ny 
. 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  bylo zadáno na základ  výb rového ízení Projektovému ateliéru AD s.r.o., 

Ing. arch. Jaroslav Dan k, eské Bud jovice. 
Dne 10. 2. 2017 p edal zpracovatel ÚP po izovateli podklady pro zadání Zm ny . 3 ÚP Hranice u Nových 
Hrad . Oznámení o projednávání návrhu zadání Zm ny . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  bylo oznámeno 
ve ejnou vyhláškou ze dne 15. 2. 2017. Dne 10.4.2017 po izovatel spolu s ur eným zastupitelem upravil 
návrh zadání zm ny .3 ÚP Hranice U Nových Hrad . Projednané zadání Zm ny . 3 ÚP Nových Hrad  bylo 
schváleno zastupitelstvem obce Hranice U nových Hrad  dne 12. 6. 2017. Podklady pro zpracování návrhu 
Zm ny . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  byly p edány zpracovateli ÚP dne 14. 6. 2017. 

Návrh ÚP Zm ny . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  byl zpracovatelem p edán po izovateli dne 
11. 10. 2017. Tento návrh byl projednán v souladu s § 50 zákona stavebního zákona. Po izovatel oznámil 
dne 16. 10. 2017 termín a místo konání spole ného jednání o návrhu Zm ny . 3 ÚP Hranice u Nových 
Hrad  dot eným orgán m, krajskému ú adu, m stu Borovany, sousedním obcím a ostatním právním 
subjekt m spolup sobícím p i projednávání územn  plánovací dokumentace. Spole né jednání se konalo 
dne 20. 11. 2017 na obecním ú ad  Hranice u Nových Hrad . Na základ  výsledku tohoto projednání nebylo 

eba návrh Zm ny . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  p epracovávat. 
Po izovatel následn  p edložil dne 21. 12. 2017 návrh Zm ny . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  spolu 

se zprávou o jeho projednání Krajskému ú adu Jiho eského kraje v eských Bud jovicích, odboru 
regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního ádu a investic, odd lení územního plánování 
k posouzení. Dne 24. 1. 2018 obdržel po izovatel  stanovisko Krajského ú adu Jiho eského kraje, odd. 
územního plánování  k návrhu Zm ny . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad , . j.:  OREG 24399/2017/stlu SO/3 
ze dne 24. 1. 2018, které bylo souhlasné. Dne 31. 1. 2018 po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem 
vyhodnotil výsledky projednání a p edal podklady zpracovateli pro zpracování návrhu zm ny . 3 ÚP Hranice 
u Nových Hrad  pro ve ejné projednání.  Dne 11. 4. 2018 p edal zpracovatel dokumentaci k návrhu Zm ny 
. 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  pro ve ejné projednání. Dne 13.4.2018 oznámil po izovatel konání 

ve ejného projednání ve ejnou vyhláškou pod .j. MUTS/15964/18/Kle a to dne 21.5.2018. Vzhledem 
k tomu, že nebyly vzneseny žádné námitky ani p ipomínky následn  po izovatel p edložil dne 4.6.2018 
zm nu .3 ÚP Hranice u Nových Hrad  ke schválení v zastupitelstvu obce Hranice u nových Hrad . 

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  v území 

Zm na eší rozší ení správního území obce Hranice u Nových Hrad . 
ÚSES (nadregionální biocentrum) nacházející se v rozší eném území je v souladu s AZÚR a navazuje 
na sousední obci. 
Ze širších vztah  dále nevyplývají pro zm nu . 3 žádné požadavky. 

c) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územn  
plánovací dokumentací vydanou krajem 

VYHODNOCENÍ SOULADU S REPUBLIKOVÝMI PRIORITAMI DLE POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE R 

Zm na . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  není v rozporu s Politikou územního rozvoje eské republiky ve 
zn ní Aktualizace . 1 (dále jen „APÚR“), kterou vláda R schválila na svém jednání usnesením . 276 dne 
15. 04. 2015. 

ešeného území obce Hranice u Nových Hrad  se z Politiky územního rozvoje R netýkají žádné zám ry. 

Zm na územního plánu vychází z republikových priorit územního plánování pro zajišt ní 
udržitelného rozvoje území formulované v kap. 2 APÚR. 

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMN  PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Zm na . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  je zpracována v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Jiho eského kraje ve zn ní platných aktualizací (dále jen „AZÚR“). 
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ZP ESN NÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
A VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU - VIZ KAP. C) AZÚR 

ešené území leží uvnit  specifické oblasti N-SOB 2 T ebo sko - Novohradsko, kterou respektuje. 

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR  VE EJNÉ INFRASTRUKTURY A ÚZEMNÍHO SYSTÉMU 
EKOLOGICKÉ STABILITY - VIZ KAP. D) AZÚR  

Prvky územního systému ekologické stability ve správním území obce Hranice u Nových Hrad  
 nadregionální biocentrum NBC 39 ervené blato (ozna ení v ÚP NRBC 1) - eší zm na . 3, NBC 

39 se nachází v rozší ené ásti správního území obce; 
 nadregionální biokoridor NBK 169 ervené blato (ozna ení v ÚP NRBK 2) - není p edm tem ešení 

zm ny . 3; 
 regionální biocentrum RBC 553 Žofinka (ozna ení v ÚP RBC 3) - není p edm tem ešení zm ny 

. 3; 
 regionální biokoridor RBK 83 ervené blato - Žofinka (ozna ení v ÚP RBK 4) - není p edm tem 

ešení zm ny . 3.  
V ešeném území nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy ani jiné zám ry, které by mohly ohrozit 
funk nost nadregionálních a regionálních prvk  ÚSES.  

UP ESN NÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE P ÍRODNÍCH, KULTURNÍCH 
A CIVILIZA NÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE - VIZ KAP. E) AZÚR 

Zm na . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  respektuje ochranu p írodních hodnot, respektuje cílovou 
charakteristiku krajiny dle vymezení krajinného typu, podporuje obnovu a dopln ní krajinných prvk  
a segment  ve prosp ch posílení ekologické stability krajiny. 

STANOVENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJIN, V ETN  ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO JEJICH 
ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ - VIZ KAP. F) AZÚR 

Území obce Hranice u Nových Hrad  náleží do lesního a lesopolního typu krajiny. Zm na . 3 ÚP Hranice 
u Nových Hrad  zachovává charakter tohoto typu krajiny. 

d) soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 
a požadavky na ochranu nezastav ného území 

Zm na . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  je v souladu s cíli územního plánování vymezenými v § 18 
stavebního zákona a taktéž v souladu s úkoly územního plánování obsaženými v § 19 stavebního zákona. 
Navržené ešení nemá negativní vliv na architektonické a urbanistické hodnoty v území. S ohledem na 

edm t ešení nemá zm na . 3 ÚP zásadní dopad na koncepci rozvoje území obce, ochrany rozvoje 
hodnot, které jsou dané dle ÚP Hranice u Nových Hrad , a které z stávají v platnosti i pro území zm ny. 

e) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho 
provád cích právních p edpis  

Zm na je zpracována v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve 
zn ní pozd jších p edpis  ve zn ní zákona . 350/2012 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou 
. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále též jen 

“vyhláška 501“) a vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací 
dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, ve zn ní vyhlášky . 458/2012 Sb. a vyhlášky 
. 458/2012 Sb. (dále též jen „vyhláška 500“). 

Textová ást (textová ást ešení zm ny územního plánu) zm ny je zpracována tak, že byla dopln na pouze 
ást, kde navrhované ešení vyvolalo její úpravu. Textová ást od vodn ní zm ny je zpracována dle p ílohy 

7 II. vyhlášky 500 v kombinaci s § 53 stavebního zákona. Jako poslední kapitola ásti od vodn ní je vložena 
textová ást ešení Územního plánu Hranice u Nových Hrad  s vyzna enou úpravou (vkládaný text je 
podtržený) vyvolanou zm nou.  
Zm na je po izována ú edníkem spl ujícím kvalifika ní p edpoklady pro územn  plánovací innost 
a zpracována osobou oprávn nou k vybrané innosti ve výstavb . Zve ej ování písemností v celém procesu 
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probíhalo v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona a § 25 a § 26 zákona . 500/2006 Sb., správní 
ád. 

f) soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních p edpis  
a se stanovisky dot ených orgán  podle zvláštních právních p edpis , 
pop ípad  s výsledkem ešení rozpor  

Ke Zm . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  byla uplatn na stanoviska dot ených orgán . Dot ené orgány 
souhlasily s vydáním zm ny . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad . 

g) zpráva o vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení v etn  výsledk  vyhodnocení 
vliv  na životní prost edí 

Ve schváleném zadání nebyl obsažen požadavek krajského ú adu na vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj 
území, který spo ívá ve vyváženém vztahu podmínek pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj 
a pro soudržnost spole enství obyvatel území, a který uspokojuje pot eby sou asné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

h) stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 

Stanovisko krajského ú adu podle § 10g zákona .100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí 
a o zm  n kterých souvisejících zákon  (zákon o posuzování vliv  na životní prost edí) ve zn ní 
pozd jších p edpis  nebylo vydáno. 

i) sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn no, s uvedením 
závažných d vod , pokud n které požadavky nebo podmínky zohledn ny 
nebyly 

Stanovisko krajského ú adu podle § 10g zákona .100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí 
a o zm  n kterých souvisejících zákon  (zákon o posuzování vliv  na životní prost edí) ve zn ní 
pozd jších p edpis  nebylo vydáno. 

j) vyhodnocení spln ní požadavk  zadání, pop ípad  vyhodnocení souladu 
s body (1 - 4) uvedenými ve vyhl. 500 v p íloze 7 ásti II. bod b) 

Zm na . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  respektuje schválené zadání a pokyny po izovatele, v etn  
vyhodnocení požadavk  dot ených orgán , krajského ú adu a obce podle požadavk  zákona . 183/2006 
Sb., O územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  a jeho 
provád cích vyhlášek v platném zn ní. Zm na je v souladu s jednotlivými kapitolami zadání Zm ny . 3 ÚP 
Hranice u Nových Hrad , nebo  respektuje APÚR, AZÚR a respektuje požadavky zvláštních právních 

edpis . Zm nou . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  nedochází k odn tí zem lského p dního fondu, 
z tohoto d vodu nebyl vypracován Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu. V zadání Zm ny . 3 ÚP 
Hranice u Nových Hrad  nebylo požadováno variantní ešení. 

k) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn  vybrané varianty 

vodem po ízení Zm ny . 3 Územního plánu Hranice u Nových Hrad  bylo zjišt ní, že sou asný územní 
plán ne eší celé správní území obce Hranice u Nových Hrad , což je v rozporu s § 43 odst. 4 stavebního 
zákona. Zm nou správní hranice v d sledku pozemkových úprav došlo ke zm  podmínek, na základ  
kterých byl územní plán vydán, z tohoto d vodu bylo povinností obce po ídit zm nu územního plánu, na 
jejímž základ  dojde k za len ní zjišt ného území do územn  plánovací dokumentace. 
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OD VODN NÍ P IJATÉHO EŠENÍ 

Navrhovaná Zm na . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  nem ní koncepci vydaného územního plánu, pouze 
up es uje rozlohu správního území obce. Navrhované ešení vychází z požadavku obce na provedení 
zm ny a ze schváleného návrhu zadání zm ny . 3 ÚP. Tento návrh byl schválen zastupitelstvem pod 
. usnesení 143/2017. 

l) vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby 
vymezení zastavitelných ploch 

edm tem Zm ny . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  nejsou rozvojové plochy, nenavrhují se žádné nové 
zastavitelné plochy, z tohoto d vodu není ú elné využití zastav ného území a pot eba vymezení 
zastavitelných ploch vyhodnoceno. 

m) vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách 
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby 
jejich vymezení 

Zm nou . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  nejsou stanoveny záležitosti nadmístního významu, které by 
nebyly ešeny v Zásadách územního rozvoje Jiho eského kraje. 

n) vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na zem lský 
dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa 

ZEM LSKÝ P DNÍ FOND 

Zm nou . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  nedochází k odn tí zem lského p dního fondu, z tohoto 
vodu nebyl vypracován Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu. 

POZEMKY UR ENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESA 

Cílovým úkolem je zvyšování podílu p vodních d evin v lesních porostech všech v kových skupin a zvýšení 
odolnosti porost . P i obnov  porost  by samoz ejm  m ly být používány p vodní d eviny. Je na lesních 
hospodá ích upravit hospodá ské plány v souladu s doporu eními a respektovat tak zkvalitn ní životního 
prost edí. 
Ve Zm . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  není uvažováno se záborem pozemk  ur ených pro pln ní 
funkcí lesa (PUPFL). 

o) návrh rozhodnutí o uplatn ných námitkách 

Nebyly vzneseny. 

p) vyhodnocení uplatn ných p ipomínek 

Nebyly vzneseny. 

Údaje o po tu list  od vodn ní zm ny . 3 ÚP a po tu výkres  v grafické ásti od vodn ní 
1. Dokumentace od vodn ní Zm ny . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  obsahuje v originálním vyhotovení 

2 listy A4 textové ásti (strany 7 až 10 tohoto opat ení obecné povahy). 

2. Grafická ást od vodn ní, která je nedílnou sou ástí od vodn ní tohoto opat ení obecné povahy, 
se skládá z níže uvedených výkres : 

 5. Koordina ní výkres     1 : 5 000 
 6. Výkres širších vztah      1 : 50 000 
srovnávací text s vyzna ením zm n 
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1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

a) vymezení zastav ného území 
V Hranicích u Nových Hrad  je zastav né území vymezeno k 1. 11. 2007. Hranice zastav ného území je vyzna ena ve 
Výkrese základního len ní, v Hlavním výkrese a v Koordina ním výkrese. 

b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot 

ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE 

Charakter ešeného území je dán p edevším lenitostí území, kdy velké lesní celky a rozsáhlé louky p echázejí do 
zem lsky obhospoda ované krajiny s ornou p dou. Celé ešené území se nachází v CHKO T ebo sko a CHOPAV 

ebo ská pánev. Sou asn  zastav ná území sídla Hranice u Nových Hrad  jsou dostupná sítí silnic a místních 
komunikací a v tšina je napojená na stávající technickou infrastrukturu.  

VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, P ÍRODNÍCH A KULTURNÍCH 
HODNOT A STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY 

ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ HODNOTY 

Architektonické a urbanistické hodnoty správního území obce Hranice u Nových Hrad  jsou výsledkem historického 
vývoje a lenitosti krajiny. Jedná se o obec s typickou rozvoln nou zástavbou, tvo enou skupinami usedlostí p i hlavní 
komunikaci a samostatnými dvorci uprost ed polností.  

erpáno z „Pravidel pro stavby v CHKO T ebo sko“ – Ing. arch. Aleš Procházka, Marie Lukešová : 
Pro p vodní stavby vesnic T ebo ska i sousedních oblastí je typický úzký p dorys, z n hož vyr stá p ízemní stavba 
s podlahou t sn  nad upraveným terénem, se symetrickou sedlovou st echou posazenou na strop bez p dních 
nadezdívek. Obytné a hospodá ské objekty jsou navzájem propojeny vysokou ohradní zdí (v tšinou prolomenou ješt  
vyššími vraty), asto p ímo srostlé do (obvykle) pravoúhlých usedlostí. 

vodní vesnické statky s hospodá skými ástmi, které se vyzna ují v p evážné mí e dv ma rovnob žnými trakty, které 
jsou propojeny zdí s vraty. Uprost ed této dispozice bývala sí  s kuchyní, vp edu se sv tnicí a sv tni kou, vzadu 
s komorou. Budovy byly zd né, vápnem omítnuté, st echy sedlové. Výpl ové prvky byly d ev né, truhlá sky 
opracované. 
Je žádoucí respektovat i památkov  nechrán né drobné stavby (Boží muka, kapli ky, kamenné k íže, litinové k íže, 
apod.), nebo  tvo í tradi ní sou ást kulturní krajiny. 
 
HODNOTY KULTURNÍ 

Ve správním území obce Hranice u Nových Hrad  se nenachází památkov  chrán né nemovité kulturní památky ani 
archeologické lokality, ale celé území, p edevším sou asn  zastav né území, lze považovat za území s archeologickými 
nálezy. 
Všeobecn  kulturn  pozoruhodné místo 
Mezi jedine nou zajímavost obce pat í zbytky bývalé lesní úzkorozchodné drážky z roku 1885 z rozchodem 600mm. 
Pozd ji využívána k p eprav  rašeliny z ložiska Blata k sušárn  u nádraží v Jakuli. V 80. letech 20. století byl provoz 
zastaven a drážka postupn  chátrala. Zám rem obce a ob an  je obnovení úzkorozchodné drážky a vybudování nau né 
stezky p edstavující historii dráhy, regionu a pr myslu v n m. 
 
HODNOTY CIVILIZA NÍ 

Civiliza ní hodnotou správního území obce Hranice u Nových Hrad  je p edevším celé sou asn  zastav né území obce. 
Další civiliza ní hodnotou území je dobrá dopravní dostupnost celého ešeného území, která je zde zastoupena silnicí 
III. t ídy a sítí místních komunikací. P edpokladem dalšího rozvoje je návrh umožn ní dopravní dostupnosti 
navrhovaných ploch zástavby. Pro dobrou funk nost zastav ného území se ve správním území nalézají plochy 
technického vybavení tj. trasy el. vedení VN, vodojem, úpravna vody, atmosférická stanice. Rozvoj technické 
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infrastruktury souvisí s p ipojením nov  navrhovaných ploch zástavby, eší išt ní odpadních vod, odkanalizování 
a zásobování vodou.  
Nové ešení nemá negativní dopad na p írodní a kulturní hodnoty v území. 
 
HODNOTY P ÍRODNÍ 

Stávající p írodní hodnoty je nutno co nejbedliv ji opatrovat a citliv  rozvíjet. ešené území je p írodn  hodnotné díky 
své zachovalé p írod , p edevším jsou zde rozsáhlé lesní celky a louky.  

írodní rezervace Trpnouzské Blato 
V ešeném území se nachází p írodní rezervace Trpnouzské Blato. 
Chrán ná krajinná oblast T ebo sko 
Celé ešené území se nalézá v Chrán né krajinné oblasti T ebo sko. 
Významné krajinné prvky VKP ze zákona 
Lesy, rašeliništ , vodní toky, rybníky. Tyto krajinné prvky nejsou samostatn  vyzna eny, protože jejich lokalizace je 
sou ástí mapového podkladu. 
Ochrana p írodních zdroj : 
Chrán ná oblast p irozené akumulace vod T ebo ská pánev 
Celé ešené území se nalézá v Chrán né oblasti p irozené akumulace vod T ebo ská pánev. 

ešení ÚP Hranice u Nových Hrad  je v souladu s p írodními hodnotami v území. 

c) urbanistická koncepce, v etn  urbanistické kompozice, vymezení 
ploch s rozdílným zp sobem využití, zastavitelných ploch, ploch 

estavby a systému sídelní zelen  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové zástavby, je 
zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídelního útvaru. P itom se respektuje ur itá uvoln nost zástavby 
odpovídající venkovskému prost edí a celkovému m ítku stávající zástavby. P i realizaci výstavby byt  je nutné klást 

raz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání vnit ních rezerv zastav ných ástí a v rámci 
výstavby soukromých obytných objekt  je t eba podporovat možnost z izování prostor  pro ob anské vybavení, které 
nenaruší okolní bydlení. Návrh ÚP ve své urbanistické koncepci jasn  deklaruje, že  p i realizaci výstavby byt  je nutné 
klást d raz na rekonstrukci stávajících objekt , výšková hladina zástavby je nastavena výlu  na nízkopodlažní.  
ÚP eší návrh ploch pro bydlení v RD, a to v jihozápadní, jižní, severovýchodní a východní ásti Hranice u Nových 
Hrad . 
Tyto plochy vhodn  navazují na stávající zástavbu nebo vypl ují volné proluky mezi stávající zástavbou. Tímto 
uspo ádáním navržených ploch dojde k ucelení sídla. Nová výstavba bude mít charakter individuálního trvalého bydlení 
i pokud bude využívána k rekrea ním ú el m. P itom je nutno respektovat venkovské prost edí a m ítko stávající 
zástavby. 
Zm na . 1 ÚP Hranice u Nových Hrad  doplnila ÚP o novou rozvojovou plochu bydlení - rodinný d m BR 36 
v severní ásti obce Hranice. 
Plocha technické infrastruktury je navržena severovýchodním ásti Hranic u Nových Hrad  a jedná se o návrh plochy 
pro istírnu odpadních vod.  
V plochách bydlení je navržena ve ejná zele , v tšinou v ochranných pásmech silnic, el. vedení. 
Zm nou . 2 došlo k rozší ení ÚP o návrhovou plochu výroby a skladování - zem lskou výrobu VSz 1, která 
navazuje na stávající plochu výroby a skladování - zem lskou výrobu. 
V Hranicích u Nových Hrad  je u plochy pro OV navržena maximální hranice negativního vlivu OV pro území, 
které je OV ovliv ováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici p ekro it. 
Je nutno respektovat maximální hranici, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo p ekro it, u takových 
staveb, které plynou z konkrétního funk ního využití, a u kterých je p edpoklad, že se ochranné pásmo bude vyhlašovat. 
Jedná se o zem lskou výrobu, kde je hranice negativního vlivu vymezena výpo tem.  
 
Podrobn jší vymezení zastavitelných ploch viz. kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem 
využití…a dále kapitola 3. Od vodn ní územního plánu – Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití.  
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SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN  

V návrhu ÚP je sídelní zele  vymezena u ploch pro bydlení v rodinných domech, a to v jižní, centrální a severní ásti 
Hranic u Nových Hrad . Je nutné respektovat ochranné pásmo silnice,  el. vedení a zón  nadregionálního biokoridoru. 
Navržené plochy se nachází v CHKO T ebo sko a v CHOPAV T ebo ská pánev. Navrženými plochami ve ejné zelen  
jsou odclon ny navržené plochy bydlení v rodinných domech od silnice III. t ídy. V t chto plochách jsou vedeny trasy 
stávající i navržené technické infrastruktury. 

d) koncepce ve ejné infrastruktury, v etn  podmínek pro její 
umís ování, vymezení ploch a koridor  pro ve ejnou 
infrastrukturu, v etn  stanovení podmínek pro jejich využití 

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ 
V návrhu ÚP Hranice u Nových hrad  je navržena plocha dopravy pro místní komunikaci ze stávající místní komunikace, 
ve východní okrajové ásti sídla Hranice u Nových Hrad , k návrhu plochy bydlení v rodinných domech. 
 

es celé ešené území ÚP Hranice u Nových Hrad  je navržený koridor D64 veden v trase stávající silnice III/15425 
(By ov – k ižovatka II/154 Dvory nad Lužnicí). Navržený koridor je p evzat z rozpracované ZÚR Jiho eského kraje. 
V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku, 
a to již jako sou ást stavby. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt  nabízejících ubytovací služby. 

KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ 

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 
Zásobování sídla Hranice u Nových Hrad  pitnou vodou vyhovuje i do budoucna a proto z stane zachováno. Nové 
vodovodní ady budou budovány v rámci nové zástavby a k doposud nenapojeným objekt m (p edpokládá se pouze 
rozší ení vodovodní sít  v . jejího zokruhování). Dnešní vodovod vyhovuje s ohledem na kapacitu zdroj , kvalitu vody, 
velikost akumulace i tlakové pom ry ve vodovodní síti. V grafické ásti dokumentace je zakreslen návrh nových 
vodovod  v max. možném rozsahu. 

ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD 
V sídle Hranice u Nových Hrad  se p edpokládá vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu 
v rámci stávající i navrhované zástavby. S ohledem na rovinaté území bez dostate ného p irozeného spádu a menší 
hustotu zástavby se doporu uje kanalizace tlaková resp. podtlaková. Tímto budou áste  eliminovány zvýšené 
provozní a investi ní náklady plynoucí z relativn  velkých vzdáleností mezi odkanalizovávanými objekty. Takto 
svedené odpadní vody budou išt ny centráln  na navrhované OV severovýchodn  od sídla v blízkosti potoka Tuš  u 
silnice III. t ídy sm rem Dvory nad Lužnicí. istírna odpadních vod bude ešena jako aktiva ní p íp. jiné vhodné 
za ízení. Okolo OV je navržená maximální hranice negativního vlivu. V úseku navrhované kanalizace p ed OV a v 
míst  v tších spád  terénu od jednotlivých nemovitostí možno použít gravita ní kanalizaci. Deš ové vody budou i 
nadále odvád ny systémem p íkop , struh a propustk  do recipientu. 
U stávajících objekt , které nebude možno napojit na navrhovanou kanaliza ní sí  z d vodu velké vzdálenosti je 
doporu ena likvidace odpadních vod jejich akumulováním v bezodtokových jímkách (výstavba nových nebo oprava 
stávajících) a vývozem na OV. U nových objekt  bude odkanalizování vždy ešeno svedením na OV. 

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ 

Stávající trafostanice TS mají dle jednání na E-on dostate nou rezervu výkonu pro napojení dopl ované výstavby. 
Dopl ovaná výstavba bude pokryta z trafostanic TS T1, TS T2 a TS T4. Navýšení výkonu pro plochu výroby a 
výrobních služeb v bývalém areálu Rašelina u Blat bude pokryto posílením stávajících rozvod  NN. Podmínkou 
napojení je i soub žn  provád ná úprava a rekonstrukce sít  NN. Postupn  bude u nové výstavby provád na kabelizace 
kabely AYKY do zem . Trafostanice TS T1 – výhledov  doporu ujeme její rekonstrukci za novou. 

KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

V sídle Hranice u Nových Hrad  není provedena plynofikace, s plynofikací se uvažuje jen ve výhledu, proto je nutno 
po ítat i s podílem elektrického vytáp ní. 
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KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM  

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

KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ  

Návrh ÚP vymezuje plochu ob anského vybavení, a to v jižní ásti Hranic u Nových Hrad . Tato plocha navazuje na 
stávající plochu ob anského vybavení, kterou rozši uje východním sm rem. 

KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

Plochy ve ejných prostranství jsou v návrhu vymezeny u ploch pro bydlení v rodinných domech. Tyto plochy se 
nachází v ochranném pásmu silnice III. t ídy. 

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ 

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

CIVILNÍ OCHRANA 

Návrh ploch pro požadované pot eby: 
 ochrana území p ed pr chodem  pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, v blízkosti vodního  díla. 

V ešeném území se neo ekává pr chod pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní, jejíž p vodcem m že být vodní dílo. 
 zóny havarijního plánování. 

ešené území neleží v zón  havarijního plánování.  
Podle analýzy možného vzniku mimo ádné události, která je sou ástí Havarijního plánu kraje, žádná firma svou 
produkcí a skladováním nebezpe ných látek neohrožuje území ešené tímto územním plánem. 

 ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události. 
Ukrytí obyvatelstva zabezpe uje p íslušný obecní ú ad pouze p i vyhlášení vále ného stavu. Ukrytí bude provedeno ve 
vytipovaných podzemních, suterénních a jiných ástech obytných dom  a v provozních a výrobních objektech  po jejich 
úprav  na improvizované úkryty. Je možno po ítat s využitím ochranných prostor  jednoduchého typu v budovách, 
které mají nejmenší dob hovou vzdálenost od místa ohrožení. V p ípad  pot eby ukrytí obyvatel a návšt vník  obce p i 
vzniku MU v dob  míru zajiš uje obecní ú ad ochranu osob p ed kontaminací nebezpe nými látkami (pr myslová 
havárie, únik nebezpe né látky z havarovaného vozidla apod.) p edevším za využití ochranných prostor  jednoduchého 
typu ve vhodných ástech obytných dom  a provozních, výrobních a dalších objekt , kde budou improvizovan  
provád ny úpravy proti pronikání nebezpe ných látek. Pro ukrytí je v sou asné dob  vytipována budova obecního 

adu a bytového domu. 
  evakuace obyvatelstva a jeho ubytování. 

Zajišt ní evakuace organizuje obecní ú ad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez p íst eší je možný ve stávajících 
objektech jako nap . školských, v ubytovnách, penzionech, t locvi nách, kulturních domech apod.  

  skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci. 
 Toto opat ení bude dle pot eby zajiš ováno v dob  po vzniku mimo ádné události. K tomu budou využity vhodné 
prostory v rámci obce, p ípadn  blízkého okolí. Skladování prost edk  individuální ochrany pro zabezpe ované skupiny 
osob ve školských a zdravotnických za ízeních bude prozatímn ešeno v centrálních skladech mimo území obcí a m st. 

 vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn  zastav ná území a zastavitelná území obce. 
Na území obce se nenacházejí nebezpe né látky v takovém množství, aby bylo nutno tímto zp sobem snižovat riziko 
spojené s p ípadnými haváriemi. 

 záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink  kontaminace.  
Jako místo pro dekontaminaci osob, p ípadn  pro dekontaminaci kolových vozidel je možno využít nap . za ízení 
umýváren, sprch, istíren, garáží v tších firem, napojených na kanalizaci a vodovod. Pro dekontamina ní plochy 
v podstat  posta í zpevn ná, nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít 
z jedné strany p íjezd a z druhé strany odjezd s  p ívodem vody nebo páry. 
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Záhrabovišt  není v katastru obce vymezeno, nakažená zví ata budou likvidována v míst  nákazy a odvezena do míst 
ur ených p íslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny. 

 ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území. 
Na ešeném území je možno využít ochranných vlastností budov - staveb, které bude nutno upravit proti proniknutí 
kontaminant  (uzav ení a ut sn ní otvor , oken a dve í, v tracích za ízení) a do asn  ukrývané osoby chránit 
improvizovaným zp sobem (ochrana dýchacích cest, o í a povrchu t la). 

 nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude ešit obec a jejich orgány ve spolupráci 
s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plán  pro p ípady mimo ádné situace. 
 

 Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení. 
Tato oblast bude v p ípad  obce zajišt na spušt ním sirén a p edáním varovných informací ob an m cestou M Ú za 
využití rozhlas , pojízdných rozhlasových za ízení, p edání telefonických informací a dalších náhradních prvk  
varování.  

e) koncepce uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch s rozdílným 
zp sobem využití, ploch zm n v krajin  a stanovení podmínek 
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost 
krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, 
dobývání ložisek nerostných surovin a podobn  

NÁVRH USPO ÁDÁNÍ KRAJINY  

Ve volné krajin  je umožn no zales ování pozemk  na plochách navazující na stávající PUPFL a na plochách, jejichž 
zalesn ním dojde k ucelení PUPFL. Nem lo by se jednat o zem lskou p du s I. t ídou ochrany. Dále je ve volné 
krajin  umožn no z izování menších vodních ploch a umis ování do asných staveb pro zabezpe ení zem lské 
innosti, jako jsou seníky, v elíny apod.  

 
Stanovení koncep ních podmínek pro zm ny v jejich využití 
Udržitelné hospoda ení v krajin  

  dobudování územního systému ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnovení její prostupnosti 
a obnovení a uchování jejích estetických hodnot a kulturní pam ti, 

  revitalizace povodí ( ních systém ), 
  podpora správné zem lské praxe a ekologické produkce, 
  ozdrav ní les R, 
  protipovod ová ochrana území a osídlení, 
  rekultivace území devastovaných t žbou a energetikou, 
  likvidace starých ekologických zát ži území, 
  zajiš ování ochrany vodních zdroj . 

Snížení energetické a surovinové náro nosti hospodá ství a oborové struktury ekonomické 
základny 

  úspora surovin a energií, jejich recyklace a druhotného využití, 
  využívání obnovitelných zdroj  energie a surovin, 
  ekologicky vhodné formy rekreace, cestovního ruchu, láze ství. 

NÁVRH SYSTÉMU ÚSES 

V návrhu jsou vymezeny plochy pro ÚSES - biocentra a biokoridory, kde jsou stanoveny podmínky pro jejich využití.  
Ve st ední ásti správního území Hranic u Nových Hrad  je vymezena ást nadregionálního biocentra NRBC 1 
zahrnující p edevším lesní porosty. Na toto nadregionální biocentrum je napojen nadregionální biokoridor NRBK 2. 
V severozápadní ásti k. ú. Hranice u Nových Hrad  prochází lokální biokoridor LBK 6.   
Ve východní ásti k. ú. Hranice u Nových Hrad  je vymezena ást regionálního biocentra RBC 3 zahrnující p edevším 
lesní porosty. Na toto regionální biocentrum je napojen regionální biokoridor RBK 4. A k tomu to regionálnímu 
biokoridoru je napojeno lokální biocentrum LBC 5. 

Cílem ÚSES je ochrana p írodních spole enstev p ed intenzívní lidskou inností (odlesn ním, odvodn ním a regu-
lacemi) i úprava n kterých funkcí krajiny. Jedná se zejména o úpravu hospoda ení na n kterých pozemcích a p ípadn  
i výsadby vhodné vegetace.  
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Ekologický význam ÚSES: 
- biologický – ochrana stávajících stanoviš  pro biotu v celém ešeném území 
- krajinotvorný – ochrana celkového krajinného prost edí 
- estetický – ochrana lenitosti krajiny v bezlesí  
 
Základní doporu ení pro zlepšení ekologické funkce krajiny: 
a) Posílení kostry ekologické stability je možné, p emž se jeví jako nejvhodn jší využít navrhovaných interak ních 

prvk . 
b) U vodote í v co nejv tší mí e obnovit p írod  blízký charakter (revitalizovat) a podporovat sukcesi v jejich 

blízkosti. 
c) Vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupe  ekologické stability lu ních porost . 

TABULKY PRVK  ÚSES  
V ešeném území se nacházejí tato biocentra: 
 
Ozna ení a po adové íslo:  NRBC 1 Název: ervené blato Rozloha: 142,5171,3 ha 

(v zájmovém území) 
EVKC – ekologicky významný krajinný celek Biogeografický význam: NR – nadregionální BC 
Charakteristika ekotopu a bioty: 
Menší ást rozsáhlého nadregionálního biocentra, zasahující do zájmového území. Biocentrum jako celek je popsáno 
v materiálech zpracovaných pro CHKO T ebo sko (Wimmer 1999). Do zájmového území zasahuje netypická, v sou asné 
dob  nevyhovující ást biocentra. Jedná se o rekultivovanou plochu po velkoplošné t žb  rašeliny, s v tšinou nevhodn  
založenými lesními porosty charakteru uniformních stejnov kých monokultur ve v ku mlazin až po ínajících ty kovin. 
Zastoupení blatky je nedostate né, naprosto nevhodné jsou výsadby borovice Banksovy a smrku pichlavého. Porosty jsou 
místy siln  mezernaté (neúsp ch v zalesn ní), asté jsou holé plochy zarostlé bezkolencem a se sukcesními nárosty 

ovitých vrb, krušiny, b ízy. P estože v sou asné dob  tyto lesní porosty nelze co do p irozenosti srovnávat s centrální 
ástí biocentra, kterou tvo í rezervace ervené blato, byly zahrnuty do up esn ného biocentra vzhledem ke stanovišti, 

jehož potenciál umož uje v budoucnu vytvo ení lesních porost , blížících se svou skladbou, v kovou a prostorovou 
strukturou p írod  blízkým až p irozeným spole enstv m, typickým pro rašelinné bory a rašelinné (borové) smr iny. 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, . rozhodnutí: CHKO, CHOPAV, VKP ze zákona – les, vodní tok 

 
Ozna ení a po adové íslo:  RBC 3 Název: Žofinka Rozloha: 155,52 ha  

(v zájmovém území) 
EVKC – ekologicky významný krajinný celek Biogeografický význam: R – regionální BC 
Charakteristika ekotopu a bioty: 
Menší ást rozsáhlého regionálního biocentra, zasahující do zájmového území. Biocentrum jako celek je popsáno 
v materiálech zpracovaných pro CHKO T ebo sko (Wimmer 1999). Do zájmového území zasahuje okrajová ást, která je 
ochranným pásmem vlastní rezervace. Nejsou tu v takové mí e vyvinuta typická rašelinná spole enstva s p evahou 
rojovníku jako je tomu v rezervaci, lesní porosty jsou obhospoda ovány b žným zp sobem (místy s nízkou intenzitou 
výchovy – ležící souše). P evažuje borovice, místy je více zastoupen smrk, v návaznosti na rezervaci se místy vyskytuje 
borovice blatka, astá je b íza, jednotliv  je vtroušen dub. 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, . rozhodnutí: CHKO, CHOPAV, ZCHÚ, VKP ze zákona – les, vodní tok 

 
Ozna ení a po adové íslo:  LBC 5 
 

Název: Na hrani kách Rozloha: 5,7 ha  

EVKP – ekologicky významný krajinný prvek Biogeografický význam: L – lokální BC 
Charakteristika ekotopu a bioty: 
Místní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru. Rovina, nadm.v. 463-464 m. Podmá ená stanovišt  se 
sukcesními nárosty bažinných vrbin a lesních d evin (b íza, osika, borovice). V mezerách travinobylinná spole enstva 
moliniových luk, po ploše n kolik malých t k s porosty vysokých ost ic a mok adní vegetací. Biocentrem prochází 
stoka vytékající z Trpnouzského blata (RBC Žofinka). Cenná sukcesní spole enstva na podmá ených stanovištích. 
Vysoká biodiverzita daná pestrou mozaikou biotop . Olše na p eplavovaných stanovištích se stojící vodou odumírá. 
Lokalita je mapována jako komplex p írod  blízkých fytocenóz. 
Biocentrum svou východní ástí zasahuje do sousedního k. ú. Dvory nad Lužnicí v okrese Jind ich v Hradec. 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, . rozhodnutí: CHKO, CHOPAV, VKP ze zákona – vodní tok 
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V ešeném území se nacházejí tyto biokoridory: 
 
Ozna ení a po adové íslo:  NRBK 2 
 

Název: Hlemýždí Chalupy Rozloha: 500/70 m  

EVKP – ekologicky významný krajinný prvek Biogeografický význam: NR – nadregionální BK 
Charakteristika ekotopu a bioty: 
Kratší úsek nadregionálního biokoridoru, vedený spíše po extenzivních lu ních porostech podmá ených stanoviš . 
Biokoridor spojuje NRBC ervené blato a RBC Hranice. 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, . rozhodnutí: CHKO, CHOPAV 

 
Ozna ení a po adové íslo:  RBK 4 
 

Název: erná stoka Rozloha: 500/60-70 m     

EVKP – ekologicky významný krajinný prvek Biogeografický význam: R – regionální BK 
Charakteristika ekotopu a bioty: 
Kratší ást regionálního biokoridoru spojující NRBC ervené blato a RBC Žofinka. Osou biokoridoru je erná stoka 
vytékající z Žofiina lesa sm rem k severu. V zem lské krajin  je doprovázena nárosty osiky, b ízy, dubu, k ovitých 
vrb, nad silnicí v LBC 5 p echází do sukcesních nárost  k ovitých vrb. Okolo stoky sukcesní nárosty osiky, b ízy, olše, 
borovice a k ovitých vrb. Lu ní porosty jsou extenzivní, siln  degradující lu ní lada. 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, . rozhodnutí: CHKO, CHOPAV, VKP ze zákona – vodní tok 

 
Ozna ení a po adové íslo:  LBK 6 
 

Název:  Rozloha: 300/30 m  

EVKP – ekologicky významný krajinný prvek Biogeografický význam: L – lokální BK 
Charakteristika ekotopu a bioty: 
Krátká ást místního biokoridoru, procházející SZ cípem zájmového území. Biokoridor je popsán v Plánu ÚSES By ov, 
pod íslem 18. 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, . rozhodnutí: CHKO, CHOPAV, VKP ze zákona – les 

 
V ešeném území se nachází tyto interak ní prvky: 
 
Ozna ení a po adové íslo:  LIP 1 Název: Ho ejší Chalupy Rozloha: 1000/5-8 m 
EVLS – ekologicky významné liniové spole enstvo Biogeografický význam: L - lokální IP 
Charakteristika ekotopu a bioty: 

erušovaná velmi ídká linie (spíše jednotliv ) d evinných výsadeb podél místní komunikace. B íza, olše, jablo , hruše , 
eše , jíva. V podrostu b žná vegetace se spole enstvy z rámce t . Molinio-Arrhenatheretea. 

Kategorie ochrany, rok vyhlášení, . rozhodnutí: CHKO, CHOPAV 
 
Ozna ení a po adové íslo:  LIP 2 Název: Ho ejší Chalupy Rozloha: 1300/10 m 
EVLS – ekologicky významné liniové spole enstvo Biogeografický význam: L - lokální IP 
Charakteristika ekotopu a bioty: 

erušovaná velmi ídká linie d evinných výsadeb podél silnice. Lípa malolistá, jasan ztepilý, osika. V podrostu b žná 
vegetace se spole enstvy z rámce t . Molinio-Arrhenatheretea. 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, . rozhodnutí: CHKO, CHOPAV 

 
Ozna ení a po adové íslo:  LIP 3 Název: Pod chalupami Rozloha: 1300/5 m 
EVLS – ekologicky významné liniové spole enstvo Biogeografický význam: L - lokální IP 
Charakteristika ekotopu a bioty: 
Regulovaná stoka v polích, zarostlá b žnými travino-bylinnými spole enstvy z rámce t . Molinietalia. V sou asnosti 
pouze áste  funk ní prvek ÚSES. 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, . rozhodnutí: CHKO, CHOPAV, VKP ze zákona – vodní tok 

 
Ozna ení a po adové íslo:  LIP 4 Název: Trpnouze Rozloha: 1600/10 m 
EVLS – ekologicky významné liniové spole enstvo Biogeografický význam: L - lokální IP 
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Charakteristika ekotopu a bioty: 
erušovaná linie d evinných výsadeb podél silnice. Lípa malolistá, topol kanadský, jasan ztepilý, b íza bílá, dub letní. 

V podrostu b žná vegetace se spole enstvy z rámce t . Molinio-Arrhenatheretea. 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, . rozhodnutí: CHKO, CHOPAV 

 
Ozna ení a po adové íslo:  LIP 5 Název: Blata Rozloha: 1200/5-8 m 
EVLS – ekologicky významné liniové spole enstvo Biogeografický význam: L - lokální IP 
Charakteristika ekotopu a bioty: 
Navržený interak ní prvek podél místní komunikace. V sou asné dob  bez d evinného doprovodu, pouze v blízkosti 
usedlostí jednotlivé výsadby lípy, b ízy, jasanu, vrby k ehké. V podrostu b žná vegetace se spole enstvy z rámce t . 
Molinio-Arrhenatheretea. 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, . rozhodnutí: CHKO, CHOPAV 

 
Ozna ení a po adové íslo:  LIP 6 Název: U Kahun  Rozloha: 450/5-8 m 
EVLS – ekologicky významné liniové spole enstvo Biogeografický význam: L - lokální IP 
Charakteristika ekotopu a bioty: 
Navržený interak ní prvek podél místní komunikace. V sou asné dob  bez d evinného doprovodu. V podrostu b žná 
vegetace se spole enstvy z rámce t . Molinio-Arrhenatheretea. 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, . rozhodnutí: CHKO, CHOPAV 

 
Ozna ení a po adové íslo:  LIP 7 Název: Hranice Rozloha: 950/10 m 
EVLS – ekologicky významné liniové spole enstvo Biogeografický význam: L - lokální IP 
Charakteristika ekotopu a bioty: 
Navržený interak ní prvek okolo místní komunikace, v sou asnosti bez d evinného doprovodu. 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, . rozhodnutí: CHKO, CHOPAV 

 
Ozna ení a po adové íslo:  LIP 8 Název: Chalupy Rozloha: 2600/5-10 m 
EVLS – ekologicky významné liniové spole enstvo Biogeografický význam: L - lokální IP 
Charakteristika ekotopu a bioty: 
Navržený interak ní prvek okolo místní cestní sít , v sou asnosti bez d evinného doprovodu, krom  n kolika 
významn jších strom  (S1 – S3). 
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, . rozhodnutí: CHKO, CHOPAV 

 
V ešeném území se nachází tyto významné stromy: 
 
Ozna ení a po adové íslo:  S 1 Druh stromu: LP 
Význam: Estetický, krajiná ský, památný strom na zahájení první sv tové války. 

 
Ozna ení a po adové íslo:  S 2 Druh stromu: DB 
Význam: Estetický, krajiná ský, památný strom na první sv tovou válku, vysazen v r.1914. 

 
Ozna ení a po adové íslo:  S 3 Druh stromu: HR 
Význam: Mrazuvzdorný ekotyp. 

 
Ozna ení a po adové íslo:  S 4 Druh stromu: VRB 
Význam: Estetický, krajiná ský, srostlý dvoják. 

 
Ozna ení a po adové íslo:  S 5 Druh stromu: DB 
Význam: Estetický, krajiná ský, chrání budovy p ed bou í a v trem. 

 
Ozna ení a po adové íslo:  S 6 Druh stromu: DB 
Význam: Estetický, krajinotvorný, ochrana budovy p ed v trem a bleskem. 
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Ozna ení a po adové íslo:  S 7 Druh stromu: DB 
Význam: Estetický, krajinotvorný, ochrana budovy p ed v trem a bleskem. 

 
Ozna ení a po adové íslo:  S 8 Druh stromu: DB 
Význam: Estetický a krajiná ský památný strom na zahájení první sv tové války. 

 
Ozna ení a po adové íslo:  S 9 Druh stromu: DB - dvoják 
Význam: Estetický, krajinotvorný, ochrana budovy p ed v trem a bleskem. 

 
Ozna ení a po adové íslo:  S 10 Druh stromu: DB 
Význam: Estetický, krajinotvorný, ochrana budovy p ed v trem. 

 
Ozna ení a po adové íslo:  S 11 Druh stromu: DB 
Význam: Estetický, krajinotvorný, ochrana budovy p ed v trem. 

 
Ozna ení a po adové íslo:  S 12 Druh stromu: DB 
Význam: Estetický, krajinotvorný, ochrana budovy p ed v trem a bleskem. 

 
Regulativy pro prvky ÚSES mají 2 základní funkce:  
 1) Zajiš ují podmínky pro trvalou funk nost existujících prvk  ÚSES 
 2) Zajiš ují územní ochranu ploch pro dopln ní prvk  ÚSES navržených nebo nefunk ních. 
 
Podrobn ji viz kapitola f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití… 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY  

V návrhu ÚP Hranice u Nových Hrad  je ešen rozvoj turistických a cykloturistických tras. Je p edpokládáno, že ve 
stávajících trasách ozna ených ve výkrese budou vybudovány kvalitní cyklistické trasy a stezky. 

VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI 

Záplavové území 
V ešeném územím se nenachází záplavové území. 
 
Protipovod ové opat ení 
Stávající vodote , vodní plochy a doprovodnou zele  je nutné zachovat. Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh 
pozemk   v ší ce 6m od b ehové hrany. I nadále je pot eba provád t údržbu vegetace zejména v okolí vodních tok  a 
rybník .  
Pro snížení povod ového rizika v zájmovém území jsou doporu ena protipovod ová opat ení, která znamenají snížení 
kulmina ních pr tok , tj. zejména zvýšení p irozené reten ní schopnosti území (používání kvalitních kultivovaných 
travních porost  s dobrou vsakovací ú inností). Nedoporu ují se žádná opat ení, sm ující k urychlení povrchového 
odtoku nebo jeho zvýšení.  
 
Protierozní opat ení 
V návrhu není uvažováno s plošnými protierozními opat eními. 
 
Opat ení pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny 
V návrhu není uvažováno se zvyšováním ekologické stability krajiny.  

VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST  

V návrhu se nenachází plochy pro dobývání nerost . 
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f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem 
využití, s ur ením p evažujícího ú elu využití (hlavní využití), 
pokud je možné jej stanovit, p ípustného využití, nep ípustného 
využití (v etn  stanovení, ve kterých plochách je vylou eno 
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené 
v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad  stanovení podmín  

ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek 
prostorového uspo ádání, v etn  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) 

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ  

V grafické ásti z Hlavního výkresu v m ítku 1 : 5 000 je patrné len ní správního území obce Hranice u Nových 
Hrad  do ploch s rozdílným zp sobem využití. Jednotlivé plochy jsou rozlišeny barvou, grafikou a specifickým kódem 
up es ující zp sob využití. Plochy stabilizované jsou ozna eny pln , plochy návrhu jsou ozna eny šrafou.  
 
Definice použitých pojm  
Plošné regulativy  
Zastav nost budovami 

 zastav ností budovami se rozumí zastav ná plocha samotné budovy navrženého funk ního využití bez teras, 
ístupových cest a zpevn ných ploch, bazén  a samostatn  stojících p íst ešk ; 

Zastav nost celková 
 celkovou zastav ností se rozumí zastav ností budovami v etn  teras a p ístupových cest a všech zpevn ných ploch 

a bazén  a všech samostatn  stojících p íst ešk ;  
 plocha lze rovn ž identifikovat všemi plochami, které je nezbytné zapo ítat do záboru ZPF a kde je nezbytné 

sejmout p vodní ornici; 
 pro posouzení je vždy uvažována mén  p íznivá varianta; 

Výškové regulativy 
Výška budovy 

 výškou podlaží se rozumí b žná výška 3 – 3,5 m; 
 obytným podkrovím se rozumí využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst  obvodové st ny na vn jším líci výšky 

0 – 0,5 m; 
Výška budovy do h ebene v metrech.  

 výškou budovy se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy s p vodním terénem 
(nikoliv s terénem upraveným násypem) ke h ebeni;  

Výška ímsy v metrech.  
 výškou budovy se rozumí výška m ená od nejnižšího místa styku obvodových st n budovy s p vodním terénem 

(nikoliv s terénem upraveným násypem) k ímse;  
Prostorové regulativy 
St echa - typ 

 regulativy pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny, výjimku mohou tvo it pouze malé ásti 
dorysné plochy v celkovém sou tu do 20% nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk  pro venkovní posezení a 

viký ; 
 nep ipouští se neklasické pojetí sedlových st ech  

(nesymetrické, násobné nebo pilové uspo ádání, soustava sedlových st ech vedle sebe …); 
 u valbových st ech musí zbývat h eben v délce alespo  4m; 

St echa - sklon 
 regulativy pro st echu se vztahují na p evládající plochu st ešní roviny; výjimku mohou tvo it pouze malé ásti 

dorysné plochy v celkovém sou tu do 20% nap íklad pro zast ešení vstup , p íst ešk  pro venkovní posezení a 
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viký ; 
dorys budovy 
 dorysem budovy se rozumí p evládající p dorysný tvar bez zapo ítání drobných výb žk ; 
 nemusí být spln no p i z etelném tvaru „L“ nebo „T“ 

 
 
Doporu ené prvky zachovávající architektonické hodnoty 

erpáno z „Pravidel pro stavby v CHKO T ebo sko“ – Ing. arch. Aleš Procházka, Marie Lukešová 
 
Objemové ešení 

 Ší ka dom  se pohybovala od 6 m do 7,5 m, délka byla nejmén  dvojnásobná, obvykle mnohonásobná (25 – 30m). 
Výjimkou nebyly domy dlouhé 40 m. 

 doporu uje se  spojování objekt  do kupin (se dv ma štíty propojenými zdí s vjezdy) i do rozlehlejších dr z, které 
podtrhnou horizontální charakter stavby obohacený jednoduše pojatými štíty;  

 ve vnit ních uzav ených prostorech dvour  je možné k ohradním zdem p ipojit p ízemní objekty s plochou 
st echou, které nep evýší ohradní ze ; 

 esah st echy ve štítu max.0,15 m, bez uplatn ní prvk  krovu; 
 ímsy vyloženy max.0,45 m v etn  okapu; 
 budou použity barvy sv tlých odstín  (max.dv  barvy) 
 (nepoužívat tmav  zelenou, modrou, r žovou, citronov  žlutou, 

Použité materiály 
 vápenná štuková omítka, d evo, kámen; 

Okna a dve e 
 evažující obdélníkový tvar na výšku, d lená na 4, 6 nebo 8 tabulek; 
 ev ná nebo s imitací d eva;  

Viký e  
 sedlové,  pultové, s odstupem min 5m (lépe více); 
 krytina shodná s hlavní st echou; 
 nedoporu uje se používat viký e pr žné 

Arký e 
 nelze realizovat na štítech; 

Oplocení  
 maximální výška oplocení 2,5 m podezdívka; 
 doporu uje se oplocení formou ohradní zdí; 
 ev né jednoduché pla kové výšky do 1,5 m + 0,2 (0,3)m podezdívky 

  
 
 

Plochy bydlení  
- rodinné domy – stav, návrh 

BR 1, BR 2, BR 3, BR 4,  
BR 5, BR 6, BR 7, BR 8, BR 9, 
BR 10, BR 11, BR 12, BR 13, BR 
14, BR 15, BR 16, BR 17, BR 19, 
BR 20, BR 21, BR 22, BR 23, BR 
24, BR 25, BR 26, BR 27, BR 28, 
BR 29, BR 30, BR 31, BR 32, BR 
33 

Vymezení zastavitelných ploch 
BR 1 Plochy bydlení - rodinné domy – severovýchodní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navržená plocha 
navazuje na stávající zástavbu a je možné ji napojit na stávající i navrženou technickou infrastrukturu. 
BR  2  Plochy  bydlení  -  RD  +  ZV  -  severovýchodní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navržená plocha 
navazuje na stávající zástavbu a je možné ji napojit na stávající i navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 3 Plochy bydlení - RD + ZV - severovýchodní ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navržená plocha navazuje na 
stávající zástavbu a je možné ji napojit na stávající i navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 4 Plochy bydlení - rodinné domy – centrální ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navržená plocha navazuje na 
stávající zástavbu, je dopravn  dostupná z místní komunikace, je možné ji napojit na stávající i navrženou technickou 
infrastrukturu. 
BR 5 Plochy bydlení - RD + ZV - severovýchodní ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navrženou plochu je možné 
napojit na navrženou technickou infrastrukturu. 
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BRn 6 Plochy bydlení - RD + ZV - centrální ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navrženou plochu je možné napojit 
na navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 7 Plochy bydlení - RD + ZV - severovýchodní ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navrženou plochu je možné 
napojit na navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 8 Plochy bydlení - RD + ZV - severovýchodní ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navržená plocha navazuje na 
stávající zástavbu a je možné ji napojit na navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 9 Plochy bydlení - RD + ZV - centrální ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navrženou plochu je možné napojit na 
navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 10 Plochy bydlení - RD + ZV - centrální ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navržená plocha navazuje na stávající 
zástavbu a je možné ji napojit na navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 11 Plochy bydlení - RD + ZV - centrální ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navržená plocha navazuje na stávající 
zástavbu a je možné ji napojit na stávající i navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 12 Plochy bydlení - RD + ZV - centrální ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navržená plocha navazuje na stávající 
zástavbu a je možné ji napojit na stávající i navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 13 Plochy bydlení - rodinné domy – východní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navrženou plochu je 
možné napojit na navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 14 Plochy bydlení - rodinné domy – východní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navrženou plochu je 
možné napojit na navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 15 Plochy bydlení - rodinné domy – východní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navrženou plochu je 
možné napojit na navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 16 Plochy bydlení - rodinné domy – východní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad . . Navržená plocha 
navazuje na stávající zástavbu a je možné ji napojit na navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 17 Plochy bydlení - rodinné domy – východní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navržená plocha 
navazuje na stávající zástavbu a je možné ji napojit na navrženou technickou infrastrukturu. 
BRn 19 Plochy bydlení - RD - jižní ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navržená plocha navazuje na stávající zástavbu 
a je možné ji napojit na navrženou technickou infrastrukturu. 
BRn 20 Plochy bydlení – RD - jižní ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navržená plocha navazuje na stávající zástavbu a je 
možné ji napojit na navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 21 Plochy bydlení - RD + ZV - jižní ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navrženou plochu je možné napojit na 
stávající i navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 22 Plochy bydlení - RD + ZV - jižní ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navrženou plochu je možné napojit na 
stávající i navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 23 Plochy bydlení - RD + ZV - jižní ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navržená plocha navazuje na stávající 
zástavbu a je možné ji napojit na stávající i navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 24 Plochy bydlení - RD + ZV - jižní ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navržená plocha navazuje na stávající 
zástavbu a je možné ji napojit na stávající i navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 25 Plochy bydlení - RD + ZV - jižní ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navrženou plochu je možné napojit na 
stávající i navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 26 Plochy bydlení - RD + ZV - jihozápadní ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navrženou plochu je možné napojit 
na stávající i navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 27 Plochy bydlení - RD + ZV - jihozápadní ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navrženou plochu je možné napojit 
na stávající i navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 28 Plochy bydlení - RD + ZV - jihozápadní ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navržená plocha navazuje na 
stávající zástavbu a je možné ji napojit na stávající i navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 29 Plochy bydlení - RD + ZV jihozápadní ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navrženou plochu je možné napojit 
na stávající i navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 31 Plochy bydlení - RD + ZV - jižní ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navrženou plochu je možné napojit na 
stávající i navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 32 Plochy bydlení - rodinné domy – jihozápadní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navržená plocha 
navazuje na stávající zástavbu a je možné ji napojit navrženou technickou infrastrukturu. 
BR 33 Plochy bydlení - rodinné domy – jihozápadní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navržená plocha 
navazuje na stávající zástavbu a je možné ji napojit navrženou technickou infrastrukturu 
Hlavní funkce 
Plochy bydlení zahrnují navržené pozemky rodinných dom , pozemky související dopravní a technické infrastruktury a 
pozemky ve ejných prostranství. Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího ob anského vybavení s výjimkou 
pozemk  pro budovy obchodního prodeje o vým e v tší než 800 m2. Sou ástí plochy bydlení mohou být pozemky 
dalších staveb a za ízení, které nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slu itelné s 
bydlením a slouží zejména obyvatel m v takto vymezené ploše. 



Opat ení obecné povahy zm na .3 ÚP Hranice u Nových Hrad  
 

 Str. 23 

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

Plošné regulativy  

Po et staveb na navržených plochách :  

BR 1 - severovýchodní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  1 RD 

BR 2 - severovýchodní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  2 RD 

BR 3 - severovýchodní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  1 RD 

BR 4 - centrální ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  2 RD 

BR 5 - severovýchodní ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  1 RD 

BR 6 – centrální ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  6 RD 

BR 7 - severovýchodní ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  1 RD 

BR 8 - severovýchodní ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  1 RD 

BR 9 - centrální ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  1 RD 

BR 10 - centrální ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  1 RD 

BR 11 - centrální ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  1 RD 

BR 12 - centrální ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  1 RD 

BR 13 - východní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  2 RD 

BR 14 - východní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  2 RD 

BR 15 - východní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  2 RD 

BR 16 - východní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  2 RD 

BR 17 - východní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  1 RD 

BR 19 – jižní ást sídla Hranice u Nových Hrad  
BR 20 – jižní ást sídla Hranice u Nových Hrad  

maximáln  1 RD 
maximáln  2 RD 

BR 21 - jižní ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  1 RD 

BR 22 - jižní ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  1 RD 

BR 23 - jižní ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  1 RD 

BR 24 - jižní ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  1 RD 

BR 25 - jižní ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  1 RD 

BR 26 - jihozápadní ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  1 RD 

BR 27 - jihozápadní ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  2 RD 

BR 28 - jihozápadní ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  2 RD 

BR 29 - jihozápadní ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  2 RD 

BR 31 - jižní ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  8 RD 

BR 32 - jihozápadní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  1 RD 

BR 33 - jihozápadní okrajová ást sídla Hranice u Nových Hrad  maximáln  1 RD 

Zastav nost budovami maximáln  25% 

Zastav nost celková maximáln  35% 

Velikost stavebních parcel minimáln  800 m2  

Výškové regulativy  

Výška budovy 1 nadzemní podlaží  
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+ podkroví 
+ možnost podsklepení 

Výška budovy do h ebene v metrech maximáln  9,5m 

Výška ímsy v metrech maximáln  4m 

Prostorové regulativy  

St echa - typ sedlová 
polovalbová 

valbová (za podmínky h ebene 
delšího než 4m) 

St echa - sklon 380 - 450 
 
Zm na . 2: 

Plocha bydlení 
- rodinný d m - návrh 

BR 36 

Hlavní využití 
Bydlení v rodinném domu. 

ípustné využití 
Užitkové zahrady, malozem lské využití v etn  umíst ní nezbytného provozního zázemí pro extenzivní chov 
hospodá ských zví at (nap . kon , ovce). Umíst ní musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch. 

ípustné jsou rovn ž parkovací stání a garáže, nezbytná dopravní a technická infrastruktura. 
Podmín  p ípustné využití 
Realizace staveb na ploše BR 36 je možná pouze za dodržení podmínky, že vybudované objekty výrazn  nenaruší 
interak ní prvek LIP 8. 
Veškeré stavby na ploše BR 36 musí být pod ízeny ochran  krajinného rázu, musí být v souladu s okolím svojí ímsou, 
výškou a proporcemi. 
Nep ípustné využití 
Veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné 
garáže, výrobní a pr myslové provozovny, kapacitní chovy živo išné výroby a p stitelské innosti, nákupní za ízení nad 
500 m2 celkové zastav né plochy, autobazary. Nová výstavba samostatn  stojících malometrážních objekt  sezónní 
rekreace (sruby, zahradní chaty, mobilní domy, stavební bu ky apod.). 
Typy podmínek Podmínky pro výstavbu 
Podmínky pro plošné využití území  
Po et hlavních staveb na navržených plochách:  
BR 36 - severní ást sídla Hranice  maximáln  1 RD 
Celková zastav nost plochy maximáln  15% 
Podmínky pro výškové využití území  
Výšková hladina zástavby max. 1 nadzemní podlaží + podkroví, výšku na maximáln  

8,5 m. 
Podmínky pro prostorové využití území  
St echa - typ sedlová 

St echa - sklon 38° - 45°  
 
 

Plochy bydlení  
- bytové domy - stav  

BB  

Hlavní funkce 
Plochy bydlení zahrnují stávající pozemky bytových dom , pozemky související dopravní a technické infrastruktury a 
pozemky ve ejných prostranství. Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího ob anského vybavení s výjimkou 
pozemk  pro budovy obchodního prodeje o vým e v tší než 1000 m2. Sou ástí plochy bydlení mohou být pozemky 
dalších staveb a za ízení, které nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slu itelné s 
bydlením a slouží zejména obyvatel m v takto vymezené ploše. 

ípustné funkce 
bydlení v bytových domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady, vedlejší 
samozásobitelské hospodá ství, vestav ná ob anská vybavenost, drobná za ízení emeslná a výrobní nenarušující 
pohodu bydlení (bez možnosti vyhlášení ochranného pásma), malá sportovní za ízení. Umíst ní musí být v souladu 
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s charakterem využívání okolních ploch. P ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané 
ípustným využitím území na vlastním pozemku, z ízení místních komunikací, ve ejná zele . 

Nep ípustné funkce 
ostatní funkce, neuvedené jako p ípustné, zejména veškeré innosti narušující venkovské prost edí, odstavná stání a 
garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže, nákupní za ízení, za ízení dopravních služeb a autobazary. 
Výstavba samostatn  stojících malometrážních objekt  sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty, stavební bu ky apod.). 
Druh regulativ  Regulativ pro výstavbu 

Plošné regulativy  

Po et staveb na stávající ploše stávající po et 

Zastav nost budovami maximáln  + 15% 

Zastav nost celková maximáln  35% 

Velikost stavebních parcel minimáln  800 m2  

Výškové regulativy  

Výška budovy stávající 

Výška budovy do h ebene v metrech.  stávající 

Výška ímsy v metrech stávající 

Prostorové regulativy  

St echa - typ sedlová 
polovalbová 

valbová (za podmínky h ebene 
delšího než 4m) 

St echa - sklon 380 - 400 
 
 

Plochy ob anského vybavení – stav, návrh OV 18  
 

Vymezení zastavitelných ploch 
OV 18 - Ob anské vybavení - jižní ást sídla Hranice u Nových Hrad . Navržená plocha navazuje na stávající zástavbu a je 
možné ji napojit na navrženou technickou infrastrukturu. 
Obsluha území - sjezdy ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – respektovat max. hranice negativního vlivu zem lské výroby 
 CHKO T ebo sko a CHOPAV T ebo ská pánev. 
Hlavní funkce 
Plochy stávajícího ob anského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a za ízení ob anského vybavení pro 
vzd lávání a výchovu, sociální služby, pé i o rodinu, zdravotní služby, kulturu, ve ejnou správu, ochranu obyvatelstva. 
Dále zahrnují pozemky staveb a za ízení pro obchodní prodej, t lovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby a 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejných prostranství. Plochy ob anského vybavení musí být 
vymezeny v p ímé návaznosti na kapacitn  dosta ující plochy dopravní infrastruktury a být z nich p ístupné. 

ípustné funkce 
Funkce poskytující ve ejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní, vzd lávací služby 
netechnického charakteru. P ípustné je z izovat a provozovat knihovny, archivy, kaple, kostely, fary, ú ady státní správy, 
služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická st ediska apod., parkovací a odstavná stání vyvolaná funk ním 
využitím území, plochy ve ejné zelen  v etn  architektonických prvk  parteru, nákupní za ízení, erpací stanice 
pohonných hmot, ostatní podnikání a služby, pokud nevyžadují vyhlášení OP a negativn  neovliv ují své okolí, 
nezbytná technická infrastruktura.   
Nep ípustné funkce 
Jsou takové innosti a d je, které nadm rn  narušují prost edí, chovatelství, p stitelství, pr myslová výroba a sklady. 
Druh regulativ  Regulativ pro výstavbu 

Plošné regulativy  

Po et staveb na stávající ploše 3 

Zastav nost budovami maximáln  25% 
nejvýše však 500 m2 

(v p ípad  rozd lení do dvou ástí, 
lze p ipustit maximáln   



Opat ení obecné povahy zm na .3 ÚP Hranice u Nových Hrad  
 

 Str. 26 

2x 350 m2) 
Zastav nost celková maximáln  35% 

nejvýše však 800 m2 
(v p ípad  rozd lení do dvou ástí, 
lze p ipustit maximáln  1000 m2) 

Velikost stavebních parcel minimáln  1500 m2  

Výškové regulativy  

Výška budovy 2 nadzemní podlaží  
+ podkroví 

+ možnost podsklepení 
Výška budovy do h ebene v metrech maximáln  11,5m 

Výška ímsy v metrech maximáln  7,5m 

Prostorové regulativy  

St echa - typ sedlová 
polovalbová 

St echa - sklon 380 - 450 

dorys budovy evážn  obdélníkový 
1:1,5 – 1: 3 

 
 

Plochy ob anského vybavení  
– sport – stav 

OS 
 

Hlavní funkce 
Plochy stávajícího a navrženého ob anského vybavení – sportu : zahrnují pozemky staveb a za ízení pro t lovýchovu a 
sport, ubytování, stravování, služby a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejných prostranství. 
Plochy ob anského vybavení jsou vymezeny v p ímé návaznosti na kapacitn  dosta ující plochy dopravní infrastruktury 
a jsou z nich p ístupné. 

ípustné funkce 
Jsou to plochy ur ené k  hromadnému provozování sportovních aktivit, zábavy a rekreace. P ípustné je z izovat 
sportovišt  a h išt , d tské h išt , jednoduché stavby (s výjimkou staveb pro individuální rekreaci) související 
s vytvo ením technického, sociálního a ob anského zázemí (tribuny, šatny, sociální za ízení, bufety), parkovací a 
odstavná stání vyvolaná funk ním využitím území, ve ejná zele , nezbytná technická infrastruktura. 
Nep ípustné funkce 
Ostatní funkce, neuvedené jako p ípustné, zejména stavby individuální rekreace, jakékoli innosti a funk ní využití, 
které jsou nebo by mohly být v rozporu s funkcí hlavní, pop . by bránily tomuto funk nímu využití. 
 
 
Plochy výroby a skladování  
- zem lská výroba – stav 

VSz  

Hlavní funkce 
innosti zem lské výroby a zem lských provoz  – zahradnické a zeliná ské areály, chovatelské areály, zem lské 

a zpracovatelské provozovny. 
ípustné funkce 
ípustné je z izovat skladové prostory a za ízení poskytující zem lské služby a obchod, parkovací a odstavná stání 

pro pot ebu vyvolanou využitím území, provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem 
dané výroby, nezbytná technická a dopravní  infrastruktura. 
Nep ípustné funkce 
jsou veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi), 
nep ípustné je z izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele. V pásmu 
hygienické ochrany nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a d tských 
za ízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a rekrea ním ú el m atd). 
Druh regulativ  Regulativ pro výstavbu 

Plošné regulativy  

Zastav nost budovami stávající  
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+ možnost p ístavby o 25% 
Zastav nost celková stávající  

+ možnost p ístavby o 35% 
Výškové regulativy  

Výška budovy  stávající 

Výška budovy do h ebene v metrech.  maximáln  11,5m 

Výška ímsy v metrech maximáln  8,5m 

Prostorové regulativy  

St echa - typ sedlová, polovalbová 

St echa - sklon 330 - 450 
 
Zm na . 1: 
Plochy výroby a skladování - zem lská výroba  VSz  
Hlavní využití 

innosti zem lské výroby a zem lských provoz  – chovatelské areály, zem lské a zpracovatelské provozovny. 
Plochy dále zahrnují zejména pozemky staveb a za ízení ob anského vybavení pro ubytování, stravování, rekreaci a 
sport spojenou se zem lstvím a chovem koní. 
Dále zahrnují pozemky související dopravní a technické infrastruktury a ve ejných prostranství.  
Plochy ob anského vybavení musí být vymezeny v p ímé návaznosti na kapacitn  dosta ující plochy dopravní 
infrastruktury a být z nich p ístupné. 

ípustné využití 
ípustné je z izovat skladové prostory a za ízení poskytující zem lské služby a obchod. 

Chov koní, jízdárna, ekofarma, zem lství související s chovem koní. 
ípustná jsou rovn ž parkovací stání a garáže pro pot eby vyvolané p ípustným využitím území na vlastním pozemku, 

ve ejná zele . 
Podmín né využití 
Bydlení, ostatní podnikání, pokud nevyžaduje vyhlášení OP a negativn  neovliv uje své okolí, komunikace, technická 
infrastruktura. Provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby za podmínky, 
že budou spln ny hygienické limity. 
Nep ípustné využití 
Veškeré innosti p esahující podmín né využití. 
Vymezení zastavitelných ploch 
VSz – Plochy výroby a skladování - zem lská výroba  – v jižní ásti sídla Hranic u Nových Hrad . Lokalita 
navazuje na zastav né území. 
Obsluha území – ze stávající místní komunikace. 
Limity využití území – respektovat ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo silnice, III. zónu CHKO T ebo sko, 
biosférickou rezervaci UNESCO a navržený koridor D64. 
Druh regulativ  Regulativ pro výstavbu 
Plošné regulativy  
Zastav nost budovami maximáln  35% 
Zastav nost celková maximáln  50% 
Výškové regulativy  
Výška budovy  1 nadzemní podlaží + podkroví 
Výška budovy do h ebene v metrech.  maximáln  11,5m 
Výška ímsy v metrech maximáln  8,5m 
Prostorové regulativy  
St echa - typ sedlová, polovalbová 
St echa - sklon 250 - 450 
 
 

Plochy výroby a skladování  
- výroba a výrobní služby – stav 

VSp 

Hlavní funkce 
innosti výrobních služeb a podnikání – výrobní a skladovací areály. 
ípustné funkce 

Výl  podnikatelská, pr myslová a výrobní, pop ípad  zem lská, chovatelská a p stitelská výroba, p ípustné je 
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izovat sklady, skladové plochy a komunální provozovny, za ízení pro obchod a administrativu, parkovací a odstavná 
stání, provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby, nákupní za ízení, 
erpací stanice pohonných hmot. 

Nep ípustné funkce 
Samostatné bydlení všech forem, za ízení vyžadující mimo ádnou ochranu ohrožující prost edí (hlukem, vibracemi, 
prachem, pachem, exhalacemi). U objekt  pro výrobu musí být s ohledem na nemožnost z ízení pásem hygienické 
ochrany zajišt no, aby objekty byly využívány jen k takovým innostem, aby se nep íznivé vlivy z provozu na okolí 
neprojevovaly mimo hranice vlastního pozemku nadm rn . 
Druh regulativ  Regulativ pro výstavbu 

Plošné regulativy  

Zastav nost budovami stávající  
+ možnost p ístavby o 25% 

Zastav nost celková stávající  
+ možnost p ístavby o 35% 

Výškové regulativy  

Výška budovy  stávající 

Výška budovy do h ebene v metrech.  maximáln  11,5m 

Výška ímsy v metrech maximáln  8,5m 

Prostorové regulativy  

St echa - typ sedlová, polovalbová 

St echa - sklon 330 - 450 
 
 
Plochy technické infrastruktury – stav, návrh TI 34 
Vymezení zastavitelných ploch 
TI 34 - Technická infrastruktura – OV - severovýchodn  od sídla Hranice u Nových Hrad. Umíst ní navržené plochy 
vyplývá z ú elu stavby – nejnižší místo s možností odtoku v blízkosti sídla, kdy negativní vliv prost edí OV nezasahuje do ploch pro 
bydlení. 
Obsluha území – sjezdy ze stávající silnice III. t ídy. 
Limity využití území – respektovat OP silnice III, CHKO T ebo sko a CHOPAV T ebo ská pánev. Je navržena maximální 
hranice negativního vlivu OV pro území, které je OV ovliv ováno. 
Hlavní funkce 
Plochy ur ené pro umis ování staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci a OV, 
elekt inu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpad , vodohospodá ské plochy 
apod.) bezprost edn  související s danou funkcí technické infrastruktury a obsluhy území. 

ípustné funkce 
Dále je p ípustné na tyto plochy umis ovat a provozovat stavby pro výrobu drobn jšího charakteru, parkovací, odstavná 
stání a garáže na vlastním pozemku pro pot ebu vyvolanou tímto funk ním využitím území svým charakterem funkcí a 

ítkem odpovídající. 
Nep ípustné funkce 
Jsou veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi), 
nep ípustné je z izovat erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele. V pásmu 
hygienické ochrany nelze povolit provoz a výstavbu staveb vyžadujících hygienickou ochranu (školských a d tských 
za ízení, budov sloužících k obytným, zdravotnickým, potraviná ským, t lovýchovným a rekrea ním ú el m atd). 
Druh regulativ  Regulativ pro výstavbu 

Plošné regulativy  

Zastav nost budovami maximáln  25% 

Zastav nost celková maximáln  65% 

Výškové regulativy  

Výška budovy  1 nadzemní podlaží  

Výška budovy do h ebene v metrech maximáln  5,5m 

Výška ímsy v metrech maximáln  3,5m 
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Prostorové regulativy  

St echa - typ sedlová 
polovalbová 

valbová 
St echa - sklon 380 - 450 

dorys budovy dle technologie 
 
 
Plochy ve ejného prostranství– stav, návrh ZV 
Vymezení zastavitelných ploch 
V návrhu jsou plochy ve ejné zelen  vymezeny vždy s plochami bydlení v RD. 
Hlavní funkce 
Ve ejná zele  

ípustné funkce 
ípustné je z izovat stezky pro p ší i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uli ní mobiliá , pomníky, památníky, 

vysazovat aleje, výsadba zelen  obecn , stavby p ších komunikací, drobné stavby informa ního charakteru (mapy, 
pouta e, výv sky), obslužné komunikace, parkovací stání vyvolaná využitím území, stavby související s vytvo ením 
technického zázemí a technické infrastruktury. 
Poznámka (ze SZ): 
(1) Nejmenší ší ka ve ejného prostranství, jehož sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující pozemek bytového 
domu, je 12 m. P i jednosm rném provozu lze tuto ší ku snížit až na 10,5 m. 
(2) Nejmenší ší ka ve ejného prostranství, jehož sou ástí je pozemní komunikace zp ístup ující pozemek rodinného 
domu, je 8 m. P i jednosm rném provozu lze tuto ší ku snížit až na 6,5 m. 
(3) Sou ástí ve ejného prostranství vymezeného podle odstavc  1 a 2 je nejmén  jeden pruh vyhrazený pro p ší v 
minimální ší ce 2 m umož ující bezbariérové užívání. 
(4) Pozemky ve ejných prostranství ur ených k užívání osobami uvedenými v § 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona se 
v zastavitelných plochách vymezují o minimální rozloze 500 m2)  a minimální ší ce 10 m ve vzájemných docházkových 
vzdálenostech 300 m. V od vodn ných p ípadech se vymezují o minimální rozloze 1 000 m2)  ve vzájemných 
docházkových vzdálenostech 600 m. Do této rozlohy se nezapo ítává dopravní prostor místní komunikace ur ený pro 
odstavování a pohyb motorových vozidel. Tyto pozemky mohou být nahrazeny ástmi ve ejn  p ístupných pozemk  
staveb ob anského vybavení v p ilehlém území i jinými ve ejnými prostranstvími spl ujícími tyto parametry. 
Nep ípustné funkce 
Jiná než hlavní a p ípustná funkce území je nep ípustná.  
 
 
Plochy zelen  - soukromá a vyhrazená - stav ZS 
Hlavní funkce 
Soukromé zahrady, sady, oplocení. 

ípustné funkce 
Výstavba drobných hospodá ských, skladovacích a rekrea ních budov, na které se nevztahuje stavební povolení 
v maximálním rozsahu dle níže uvedených regulativ . 
Nep ípustné funkce 
Jiná než hlavní a p ípustná funkce území je nep ípustná.  
 
 
Plochy vodní a vodohospodá ské  V  
Hlavní funkce 
Vodní toky a plochy 

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



Opat ení obecné povahy zm na .3 ÚP Hranice u Nových Hrad  
 

 Str. 30 

Jiná než hlavní a p ípustná funkce území je nep ípustná.  
 
 
Plochy vodní a vodohospodá ské - mok ady  VM 
Hlavní funkce 

ehy, b ehové porosty, mok ady a vodní plochy 
ípustné funkce 

Je možno z izovat lávky. 
Nep ípustné funkce 
Jiná než hlavní a p ípustná funkce území je nep ípustná. 
 
 
Plochy lesní – stav L 
Hlavní funkce 
Plochy lesní 

ípustné funkce 
ípustné jsou zejména hlavní funkce, tj. les a innosti související s touto hlavní funkcí, dále p ší, cyklistické a ú elové 

komunikace, komunikace pro jízdu s potahem, na kole a pro jízdu na lyžích a na saních, dále stavby nezbytn  nutné pro 
hospoda ení v lese a pro myslivost, dostavby a p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 20% prvotn  zkolaudované 
plochy) stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku, z izování drobných vodních nádrží. 
Nep ípustné funkce 
Nep ípustné jsou jakékoliv funkce, které nejsou uvedeny jako p ípustné.  
 
 
Plochy zem lské 
- trvalý travní porost – stav 

TP 

Hlavní funkce 
Trvalý travní porost 

ípustné funkce 
Je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, ornou p du a plochy lesní) za spln ní všech 
zákonných podmínek, z izovat a provozovat na t chto územích sít  a za ízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a 
zásobování p ilehlého území, ú elové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umis ovat do asné 
stavby pro zabezpe ení zem lské innosti (seníky, v elíny, silážní jámy atd.), dále p ší, cyklistické a ú elové 
komunikace, komunikace pro jízdu s potahem, na kole a pro jízdu na lyžích a na saních, dostavby a p ístavby malého 
rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn  zkolaudované plochy) stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku, z izování 
drobných vodních nádrží . 
Nep ípustné funkce 
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní funkce a p ípustné je toto území nezastavitelné. Nep ípustné jsou veškeré trvalé i 
do asné stavby pro zem lskou innost (seníky, v elíny, silážní jámy, apod.). 
 
 
Plochy zem lské 
- orná p da - stav 

OP 

Hlavní funkce 
Orná p da 

ípustné funkce 
ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy) za spln ní všech 

zákonných podmínek. P ípustná jsou protierozní opat ení - budování záchytných p íkop  kolem ohrožených pozemk , 
izování obd lávaných nebo zatravn ných pr leh , terasování svažitých pozemk , znovuz izování mezí, z izovat a 

provozovat na t chto územích sít  a za ízení tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování p ilehlého území, 
elové a místní komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území, umis ovat do asné stavby pro zabezpe ení 

zem lské innosti (seníky, v elíny, silážní jámy atd.), z izování menších vodních ploch. 
Nep ípustné funkce 
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní funkce a p ípustné je toto území nezastavitelné. Nep ípustné jsou veškeré trvalé i 
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do asné stavby pro zem lskou innost (seníky, v elíny, silážní jámy, apod.). 
 
 
Plochy smíšené nezastav ného území  NS 
Hlavní funkce 
Ostatní plochy 

ípustné funkce 
Plochy za azené i neza azené mezi prvky ÚSES je p ípustné obhospoda ovat v souladu s požadavky ochrany p írody. Ve 
volné krajin  je podmín né realizovat výstavbu ú elových komunikací, polních cest, technické infrastruktury, z izování 
menších vodních ploch, zalesn ní. Doporu ená je výsadba alejí a ochranné zelen . Lze povolovat do asné stavby pro 
zabezpe ení zem lské innosti (seníky, v elíny, silážní jámy atd.), lesnické, myslivecké a rybniká ské innosti 
(krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybník ). 

ípustné je provád t na t chto územích zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, lesní plochy) za spln ní všech 
zákonných podmínek, umis ovat do asné stavby pro zabezpe ení p stitelské innosti (seníky, v elíny, atd.), z izování 
menších vodních ploch. 
Nep ípustné funkce 
Pro jakékoliv stavby mimo hlavní funkce a p ípustné je toto území nezastavitelné (na íklad sklady, chaty, chalupy)! 
Nep ípustné jsou veškeré trvalé i do asné stavby pro zem lskou innost (seníky, v elíny, silážní jámy, apod.). 
 
 
Plochy dopravní infrastruktury  
– silni ní - stav 

DS 

Hlavní funkce 
Plochy silni ní dopravy zahrnují silni ní pozemky silnic III. t ídy a místních komunikací, v etn  pozemk , na kterých 
jsou umíst ny sou ásti komunikace, nap íklad náspy, zá ezy, op rné zdi, mosty a doprovodné a izola ní zelen , a dále 
pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení, nap íklad autobusové zastávky, terminály, odstavná stání 
pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a adové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních 
komunikací, erpací stanice pohonných hmot. 

ípustné funkce 
Cyklistická a p ší komunikace v etn  chodník  a zelených pás  v navržené výstavb . Plochy ur ené pro umis ování 
staveb a za ízení technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elekt inu, plyn, teplo, spoje a 
radiokomunikace, kolektory a produktovody, apod.) bezprost edn  související s danou funkcí technické infrastruktury a 
obsluhy území. 
Nep ípustné funkce 
Jiná než hlavní a p ípustná funkce území je nep ípustná.  
 
 
Biokoridor – nadregionální, regionální, lokální – stav NRBK 2, RBK 4, LBK 6 
Hlavní funkce 
ÚSES – lokální, regionální a nadregionální biokoridory 

ípustné funkce 
Je sou asné využití a budoucí využití ploch závazn  navržené platnou ÚPD, dále využití, které zajiš uje vysoké 
zastoupení druh  organism  odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám p i b žném extensivním zem lském 
nebo lesnickém hospoda ení (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy apod.), p ípadn  rekrea ní plochy p írodního 
charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, p itom nesmí dojít ke znemožn ní navrhovaného využití a 

írodní funkce sou asných funk ních biokoridor . 
Podmín né funkce 
Funk ní využití pouze nezbytn  nutné liniové stavby k ížící biokoridor, vodohospodá ská za ízení, OV atd., p i co 
nejmenším zásahu a narušení funk nosti biokoridoru. 
Nep ípustné funkce 
Zm ny funk ního využití, které by snižovaly sou asný stupe  ekologické stability daného území za azeného do ÚSES 
(zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability, nap . 
z louky na ornou p du), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoliv zm ny funk ního využití, 
které by znemožnily nebo ohrozily založení chyb jících ástí biokoridor , rušivé innosti, jako je umis ování staveb, 
odvod ování pozemk , t žba nerostných surovin, apod., mimo inností podmín ných. 
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Biocentrum – nadregionální, regionální, lokální – stav NRBC 1, RBC 3, LBC 5 
Hlavní funkce 
ÚSES – lokální, regionální a nadregionální biocentra 

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

ípustné a podmín né. 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY 

Navrhované funk ní využití ploch dot ených p edpokládanou zvýšenou hygienickou zát ží (nap . hlukem, 
prachem) uvnit  hlukových isofon, navrhovaných ochranných pásem apod. m že být realizováno teprve po 
provedení takových opat ení, která zamezí nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zát ž a všechny 
zjišt né negativní vlivy. 
V navrhovaných OP není dovoleno takové využití, které by znemožnilo navrhované využití, dále zde není 
dovoleno povolovat žádné stavby ani do asné vyjma navrhovaných staveb dopravy a tech. infrastruktury 
(a staveb p ímo souvisejících), pro které je toto území chrán no. Toto území je nutno chránit z d vodu zajišt ní 
prostoru pro umíst ní t chto staveb v navazujících ízeních (v etn  prostoru pro OP plynoucích z p íslušných 
právních p edpis ), dále prostor pro jejich realizaci a pop ípad  také následný p ístup k nim. 

které plochy ur ené pro výstavbu jsou z v tší ásti meliorované, je nutné p ed zahájením výstavby provést 
úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funk nosti. 
 
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ 
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivá funk ní využití na 
vlastním pozemku, a to již jako sou ást stavby. 
 
MAX. HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU OV 
V Hranicích u Nových Hrad  je okolo navrhované plochy pro OV navržena maximální hranice negativního vlivu 

OV pro území, které je OV ovliv ováno. V budoucnu nesmí vyhlašované ochranné pásmo tuto max. hranici 
ekro it. 

 
MAX. HRANICE NEGATIVNÍHO VLIVU ZEM LSKÉ VÝROBY 
Respektovat maximální hranici, kterou nesmí v budoucnu vyhlašované ochranné pásmo p ekro it, u takových staveb, 
které plynou z konkrétního funk ního využití, a u kterých je p edpoklad, že se ochranné pásmo bude vyhlašovat. 
Jedná se o zem lskou výrobu, kde je hranice negativního vlivu vymezena výpo tem.  
 
PLOCHY ÚSES 
Plochy ÚSES vymezené biokoridory a biocentry jsou zakreslené v grafické ásti. 
 
OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ 
V chrán ném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnici III. t . 
 
PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M  
Podél vodote í bude zachován p ístupný pruh pozemk  v ší ce 6m od b ehové hrany. 
 
ÚZEMÍ S MOŽNÝMI ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY ( EŠENÉ ÚZEMÍ) 

i stavebních aktivitách m že dojít k porušení ran  prav kého a st edov kého osídlení. V p ípad  výstavby je nutné 
zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu. 
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g) vymezení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných 
opat ení, staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti 
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m 
a stavbám vyvlastnit 

Návrh ve ejn  prosp šných staveb je vyzna en v samostatném výkresu – Výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení 
a asanací, v Hlavním výkresu, ve výkresu Technické infrastruktury a Koordina ním výkresu.  

VE EJN  PROSP ŠNÉ STAVBY A VE EJN  PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ, U KTERÝCH JE 
MOŽNO UPLATNIT VYVLASTN NÍ A P EDKUPNÍ PRÁVO 

 VE EJN  PROSP ŠNÉ STAVBY 
Dopravní infrastruktura 

D 1 Návrh plochy pro místní komunikaci. – 
východní okrajová ást sídla Hranice u 
Nových Hrad  

391/4, 391/5, 391/6 obec 
Hranice u 
Nových 
Hrad  

Technická infrastruktura - plochy kanalizace a plochy pro OV 
K1 Navržená plocha pro OV - 

severovýchodn  od sídla Hranice u 
Nových Hrad  

404 obec 
Hranice u 
Nových 
Hrad  

K2 Navržené plochy kanalizace - ve správním 
území obce Hranice u Nových Hrad  

404, 408/4, 408/1, 777, 776/1, 78, 370, 126, 368/1, 
361/2, 116, 115, 113, 112, 359/2, 357, 391/4, 391/5, 
391/7, 108, 355, 120, 376, 377/1, 388, 776/1, 15, 
19/2, 30, 35, 308/1, 167/2, 191/2, 293/7, 293/5, 
293/3, 290, 289, 288, 285, 283, 278, 276, 272/1, 
270/1, 771 

obec 
Hranice 
u Nových 
Hrad  

Technická infrastruktura - plochy pro vodovod a vodojem 
V1 Navržené plochy pro vodovod – ve 

správním území obce Hranice u Nových 
Hrad  

551/1, 549, 548, 541, 546, 545, 544, 543, 497/3, 
555, 560/1, 560/2, 562/2, 562/1, 563, 565, 566, 568, 
571, 572, 573, 574, 575, 576, 585, 589, 589, 599, 
605/3, 497/3, 605/2,621/2, 778/2, 677, 679/3, 680/7, 
680/11, 680/16, 681/1, 681/2, 684, 728, 690, 689, 
688, 687, 686, 685, 675/3, 738/1, 783/3,679/1, 750, 
771, 768/3, 768/2, 764, 761, 777, 270/1, 270/2, 276, 
278, 284, 280, 288, 294, 649/1, 651, 648, 487/1, 
647, 646, 658/3, 645/5, 645/3, 645/1, 497/3, 487/2, 
510, 308/1, 327, 167/2, 364/5, 488/8, 457, 458, 
459/1, 461, 488/4, 455/1, 776/2, 374/1, 361/2, 358, 
357, 356, 355, 359/1, 359/2, 359/5, 110, 374/2, 
374/3, 374/4, 374/9, 129, 370, 397/2, 397/1, 391/2, 
400/4, 400/2, 92   

obec 
Hranice 
u Nových 
Hrad  

 
VE EJN  PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ 
 
NRBK NRBK 2 – v západní ásti správního 

území Hranic u Nových Hrad  
735, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 690, 689, 
778/2, 497/3, 620, 782 

R 

NRBC NRBC 1 – ve st ední ásti správního 
území Hranic u Nových Hrad  

612, 614, 616, 619, 620, 782, 510, 511/1, 512, 513, 
514, 515, 516, 781, 505, 504/1, 499/1, 506, 507, 
508, 509, 487/2, 645/2, 645/3, 645/4, 497/1, 497/3, 
497/4, 497/5, 498, 779/1, 457/1, 457/2, 456/1, 456/4, 
562/2, 462/3, 644/4, 644/1, 658/1, 660/1, 661, 662/2, 
641/1, 636/2,637, 637/1, 634/1, 634/2, 633, 632/1,  
632/5, 622/2, 673/2 

R 

RBK  RBK 4 – v severovýchodní ásti 
správního území Hranic u Nových Hrad  

407, 406, 400/1, 402/1, 402/2, 394/2, 777 R 
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RBC  RBC 3 – ve východní ásti správního 
území Hranic u Nových Hrad  

394/2, 347/1, 346, 340, 344/1, 345, 342/3, 347/2, 
344/3, 344/4, 344/1, 346, 307/1, 307/2, 306 

R 

LBK LBK 6 – v severozápadní ásti správního 
území Hranic u Nových Hrad  

582, 581, 580, 579, 578 R 

LBC LBC 5 – v severovýchodní ásti 
správního území Hranic u Nových Hrad  

405,404 R 

VE EJN  PROSP ŠNÉ STAVBY A VE EJN  PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ, U KTERÝCH JE 
MOŽNO UPLATNIT VYVLASTN NÍ BEZ MOŽNOSTI P EDKUPNÍHO PRÁVA 

V návrhu ÚP Hranice u Nových Hrad  není uvažováno s návrhem VPS a VPO, u kterých by bylo možné uplatnit 
vyvlastn ní bez možnosti p edkupního práva.  
 
STAVBY A OPAT ENÍ K ZAJIŠ OVÁNÍ OBRANY A BEZPE NOSTI STÁTU A PLOCHY PRO ASANACI 
Nejsou navrhovány stavby a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu ani plochy pro asanaci. 

h) vymezení ve ejn  prosp šných staveb a ve 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 pop ípad  dalších údaj  podle § 8 odst. 1 
katastrálního zákona 

VPS, pro které je možno uplatnit p edkupní právo bez možnosti vyvlastn ní, nejsou v ÚP Hranice u Nových Hrad  
navrhovány. 

i) vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách 
v území podmín no zpracováním územní studie, stanovení 
podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro vložení dat 
o této studii do evidence územn  plánovací innosti 

Návrh ÚP Hranice u Nových Hrad  nevymezuje plochy, u kterých by bylo nutné po ízení prov ení zm n jejich využití 
územní studií. 

j) vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách 
v území podmín no vydáním regula ního plánu v rozsahu podle 

ílohy . 9, stanovení, zda se bude jednat o regula ní plán 
z podn tu nebo na žádost a u regula ního plánu z podn tu stanoví 

im ené lh ty pro jeho vydání 
Návrh ÚP Hranice u Nových Hrad  nevymezuje plochy, u kterých by bylo nutné po ízení a vydání regula ního plánu. 

k) stanovení po adí zm n v území (etapizace) 
ÚP Hranice u Nových Hrad  se ne eší etapizace. 
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l) údaje o po tu list  územního plánu a po tu výkres  k n mu 
ipojené grafické ásti 

 
Územní plán obsahuje: 
 TEXTOVOU ÁST   27 stran     
 GRAFICKOU ÁST 

 výkres základního len ní území  
 hlavní výkres  
 výkres technické infrastruktury 
 výkres ve ejn  prosp šných staveb, opat ení a asanací 
 koordina ní výkres 
 výkres širších vztah  
 vyhodnocení zábor  p dních fond  

m) rozhodnutí o uplatn ných námitkách 
Nebyly vzneseny. 

n) vyhodnocení uplatn ných p ipomínek 
Nebyly vzneseny. 
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POU ENÍ: 
 

Proti tomuto opat ení obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního ádu podat opravný prost edek. 

UPOZORN NÍ: 
Zm na . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  je v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona uložena u obce 
Hranice u Nových Hrad , v etn  doklad  o jejím po izování; opat ena záznamem o ú innosti a poskytnuta 

stskému ú adu Trhové Sviny, odbor výstavby, památek a územního plánování, a Krajskému ú adu 
Jiho eského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního ádu a investic. 
Údaje o vydané Zm . 3 ÚP Hranice u Nových Hrad  a místech, kde je možné do této územn  plánovací 
dokumentace a její dokladové ásti nahlédnout, jsou v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona 
uve ejn ny na webových stránkách obce Hranice u Nových Hrad  - www.obechranice.cz. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………                                                 ……………………………………… 
Deutschová Pavlína       Trsková Marie 
starostka obce, v. r.                                  místostarostka obce, v. r. 


