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VÝROK ÚZEMNÍHO PLÁNU
Vysv livky - úpravy pro 2. opakované ve ejné projednání:
vložený text
rušený text
a) vymezení zastav ného území
V Územním plánu Nové Hrady (dále též jen „ÚP Nové Hrady“) je zastav né území vymezeno k 1013. 27.
2022 na základ zpracovaných územn analytických podklad (dále též jen „ÚAP“) a provedených
pr zkum a rozbor . Hranice zastav ného území je vyzna ena ve Výkresu základního len ní území a v
Hlavním výkresu.

b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
ZÁKLADNÍ P EDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE
Hlavní rozvojové p edpoklady ve správním území m sta Nové Hrady uplatn né v ešení územního plánu
vychází ze snahy respektovat urbanistickou strukturu jednotlivých sídel. Rozvojové zám ry jsou navrženy
s ohledem na zajišt ní maximální možné ochrany hodnot území, kvality životního prost edí a respektování
limit dopravní a technické infrastruktury. ešení územního plánu vychází z koncepce založené p edchozí
územn plánovací dokumentací. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území
a míru využití zastav ného území.
Rozvoj zastav ného území sm uje p evážn k rekonstrukcím a opravám objekt s využitím pro bydlení
a ob anské vybavení a dále výrobní sféru, která nenaruší obytnou funkci. Nová zástavba je soust ed na
edevším na plochy, jejichž dostavbou dojde k ucelení m sta a jednotlivých sídel, s maximálním využitím
stávající dopravní a technické infrastruktury.
V celém správním území se p edpokládá p edevším rozvoj nízkopodlažní zástavby, tj. rodinné domy
a bytové domy maximáln do 4 nadzemních podlaží. V rámci bytové výstavby je navrženo dopln ní základní
ob anské vybavenosti obchody a službami i podnikatelskými aktivitami drobného nevýrobního charakteru.
ást nov vymezených ploch bude sloužit k výrobním innostem, rekreaci, sportu.
Stabilizace místního obyvatelstva, event. migrace nového, vytvá í p edpoklady pro kvalitní bydlení,
pop ípad nové pracovní p íležitosti návrhem nových ploch pro podnikání (plochy ob anského vybavení,
plochy výroby a skladování).
Díky ojedin lým p írodním a krajiná ským hodnotám spolu s vysokou akumulací historických a kulturních
hodnot má správní území m sta Nové Hrady p edpoklady pro rozvoj cestovního ruch, drobných služeb a
zázemí pro bydlení i celoro ní rodinnou rekreaci.
Sou asn jsou potla eny innosti, které by mohly narušit jedine né podmínky rozvoje, jimiž jsou p írodní
hodnoty území (ochrana nezastav ného území, ochrana volné krajiny).
ÚP rovn ž p edkládá návrh dopravní a technické infrastruktury. Koncep ní ešení rozvoje území ovliv uje
ešení základního komunika ního skeletu m sta a jeho napojení na nad azenou silni ní sí
R.
Pro odleh ení dopravní zát že z centra m sta Nové Hrady je navržen obchvat, v souladu s nad azenou ÚPD
je vymezena plocha dopravní infrastruktury pro homogenizaci stávající silnice, dále koridory technické
infrastruktury pro el. vedení, kanalizaci, v souladu s nad azenou ÚPD plocha rezervy pro nový vysokotlaký
plynovod.
VYMEZENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, KULTURNÍCH A P ÍRODNÍCH HODNOT A
STANOVENÍ PODMÍNEK JEJICH OCHRANY
URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY
Územním plánem Nové Hrady nejsou nov vymezeny urbanistické, architektonické ani kulturní hodnoty,
které by rozší ily stávající hodnoty správního území obce Nové Hrady. Stávající hodnoty jsou výsledkem
zejména historického vývoje a lenitosti krajiny.
Krom ochrany ešeného území dle platných právních p edpis z hlediska státní památkové pé e
jsou územním plánem chrán ny tyto hodnoty:
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-

urbanistická struktura a architektonický ráz zástavby sídel;
památky místního významu, které nejsou zapsány v Úst edním seznamu kulturních památek R, tj.
objekty p ispívající k identit území (drobné sakrální stavby, …) v etn jejich okolí;
- kulturní krajina a dochovaný krajinný ráz území;
Urbanisticky hodnotná území v ešeném území:
- Terezino údolí v Nových Hradech (kompozice anglického parku a souboru staveb v údolí Stropnice);
- Štipto (harmonická zástavba izolovaných statk v krajin v etn související zelen );
- zámek a park v Nových Hradech (zámek v empírovém slohu spolu s p ilehlým parkem);
- nám stí v Nových Hradech (historické nám stí s hodnotnými objekty);
- klášter + kostel v Nových Hradech (kostel sv. Petra a Pavla s p ilehlým klášterem servit );
- Údolí u Nových Hrad (ucelená fronta fasád);
- zem
lský areál v Nových Hradech (zem
lský areál nerespektující m ítko zástavby a krajiny);
- By ov (historická náves se zbytky lidové architektury);
- Nakolice (zachovalá zástavba adové vsi tvo ená p evážn izolovanými ty bokými usedlostmi);
- Vyšné (harmonická zástavba vesnice s objekty lidové architektury);
- Hlinov v Nových Hradech (harmonická zástavba izolovaných statk v krajin v etn související
zelen ).
Podmínky ochrany:
- veškeré d je, innosti a za ízení musí respektovat kvalitu urbanistického, architektonického
a p írodního prost edí. Rozvoj kulturních hodnot lze podporovat nap . realizací nových objekt
drobné architektury, kvalitní úpravou ve ejných prostranství a zvýšenou pé í o ztvárn ní novostaveb
a rekonstrukcí tak, aby respektovaly místní hodnoty;
- na územích s vymezenou urbanisticky hodnotnou ástí území nebudou umíst ny stavby, které by
znehodnotily svým architektonickým ztvárn ním, objemovými parametry, vzhledem a ú inky provozu
kulturní hodnoty území;
- bezprost ední okolí jednotlivých architektonicky cenných staveb nesmí být znehodnoceno
umis ováním za ízení, které by narušily jejich vzhled a snížily jejich estetickou hodnotu (nap .
dostavby garáží a sklad , instalace anténních systém a stožár pro p enos rádiových signál ,
parabolické antény, vzduchotechnická potrubí, reklamní za ízení a billboardy, reklamní nást nné
malby apod.);
- stavby i zm ny staveb musí d sledn zohlednit charakter, prostorové uspo ádání a m ítko
dochované zástavby, zejména dodržení hmot a proporcí objekt vzhledem k stávajícím tradi ním
sousedním stavbám (nap . charakteristický obdélníkový p dorys, výška h ebene, výška ímsy, tvar a
sklon st echy, štíty a jejich orientaci, architektonické detaily u rekonstruovaných historických
objekt ). Lokální dominanty nepodléhají výškovému omezení prostorové regulace dané plochy
(nap . kostel);
- u staveb, které jsou pohledovými dominantami a kulturními hodnotami území se nep ipouští stavební
úpravy a zm ny pr elí;
- úpravy venkovních prostor a ploch (nap . plochy ve ejných prostranství) v okolí architektonicky
cenných staveb budou provád ny v souladu s tradi ní zástavbou a s ohledem na krajinný ráz tak,
aby neznehodnocovaly dané prost edí, zejména architektonicky p íznivé dominanty;
ležité je ešit p echod urbanizované ásti do neurbanizovaného území tak, aby nedošlo
k vážnému narušení obrazu m sta a dalších sídel;
- u významných vyhlídkových bod a vyvýšených míst s jedine nými výhledy na významné
a atraktivní partie sídel a krajiny je nutné nep ipustit innosti, výstavbu a zám ry, které by mohly tato
místa a výhledy narušit. Je vhodné místa výhled podpo it odpo ívadly;
stskou památkovou zónu vyhlašuje vyhláškami Ministerstvo kultury eské republiky. Jedná se o
ást m sta, která je historicky významná. K zajišt ní památkové ochrany zóny a jejího historického
prost edí, které s architektonickými soubory, jednotlivými nemovitými kulturními památkami,
strukturou pozemk , pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a
realizovanými kompozi ními zám ry vykazují významné kulturní hodnoty, mohou orgány státní
památkové pé e p i svém rozhodování stanovit podmínky, které omezují stavební a jiné úpravy
v zón .

8

Opat ení obecné povahy – Územní plán Nové Hrady
ÍRODNÍ HODNOTY
írodní hodnoty obce Nové Hrady tvo í základní charakteristiku území, která se mj. projevuje i v rekrea ním
využití území. Krom chrán ných území dle zvláštních p edpis (Chrán ná krajinná oblast, Soustava
NATURA 2000 – evropsky významné lokality, p írodní památka, p írodní park, zvlášt chrán né území,
památné stromy) jsou územním plánem chrán ny tyto p írodní lokality:
- významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy);
- prvky územního systému ekologické stability;
- významné plochy zelen , stromové aleje, b ehové porosty, skupiny vzrostlých strom v zastav ném
území a krajin ;
- plochy v nezastav ném území vymezené územním plánem jako plochy p írodní (P) a plochy smíšené
nezastav ného území (SN).
Podmínky ochrany:
- jsou dány zákonem o ochran p írody a krajiny;
- územním plánem jsou zp esn ny plochy prvk ÚSES, s nutností respektování minimální ší e a
zachování charakteru území. V t chto ástech jsou minimalizovány p ípustné stavby. Pro prvky
ÚSES je ochrana zabezpe ena podmínkami pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití území;
- v krajin mimo sídla je kladen d raz na zachování p írodního charakteru území. Jeho ochrana je
zabezpe ena nastavením podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití území;
- podmín
lze p ipustit výstavbu rozhleden, pokud nedojde k narušení p írodních dominant anebo
k významnému zásahu do porost ;
- d ležité je chránit význa né solitérní stromy, skupiny strom , stromo adí v urbanizovaném
i neurbanizovaném území obce, u památných strom pak sledovat zdravotní stav a vykonávat pouze
asana ní ezy;
- výsadbou ochranné zelen mírnit negativní dopad zem
lských a výrobních staveb na krajinný ráz;
K ochran p írodních a krajiná ských hodnot území CHKO T ebo mohou být stanoveny v od vodn ných
ípadech podmínky plošného a prostorového uspo ádání staveb a podmínky ochrany krajinného rázu
pro jednotlivé zám ry orgánem ochrany p írody (Správou CHKO T ebo ) v podrobn jším rozsahu nad
rámec základních podmínek stanovených v kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch…, ímž bude
ochrana p írodních a krajiná ských hodnot zajišt na.
CIVILIZA NÍ HODNOTY
Za civiliza ní hodnotu se dá považovat v podstat celé zastav né území, které zahrnuje prostor stavebních
parcel (zastav ných ploch a dvor ) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží ú elu, pro který byly
stavby za ízeny. Dále se jedná se o hodnoty území spo ívající v jeho vybavení dopravní a technickou
infrastrukturou.
Podmínky ochrany:
- nesnižovat stávající úrove ve ejné i ostatní technické infrastruktury a zajistit její další rozvoj;
- zohlednit stávající civiliza ní hodnoty, podporovat výstavbu navržené dopravní a technické
infrastruktury (zachování turistických a cykloturistických tras, rozší ení parkovacích ploch, vybudování
nových vodovodních a kanaliza ních ad , osazení nových trafostanic apod.);
- využívat a modernizovat p edevším stávající objekty pro využití ob anské vybavenosti, stabilizovat
plochy pro ob anskou vybavenost;
- vytvo it podmínky pro vybudování sportoviš ;
- zajistit ochranu a obnovu ve ejných prostranství.
Veškeré hodnoty v území jsou ÚP Nové Hrady respektovány.

c) urbanistická koncepce, v etn
estavby a systému sídelní zelen

vymezení

zastavitelných

ploch,

ploch

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Základním principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspo ádání stávající i nové
zástavby, je zachování relativní celistvosti a kompaktnosti sídel, a to zejména t ch menších. P itom se
respektuje ur itá uvoln nost zástavby odpovídající venkovskému prost edí a celkovému m ítku stávající
zástavby. D raz na zachování venkovského charakteru budov bude kladen na objekty za le ované do
proluk, zejména v centrální ásti sídel. P i realizaci výstavby je t eba zachovávat za len ní nejen na okolní
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zastav né území, ale i do krajiny a p itom respektovat veškeré hodnoty území, historickou a urbanistickou
strukturu, historicky cenné objekty, dominanty, kulturní památky.
S ohledem na nutnost vytvo ení územních podmínek pro p edpokládaný r st po tu obyvatel územní plán
navrhuje p edevším plochy bydlení, p ípadn plochy smíšené obytné, v menší mí e pak ob anské vybavení,
výrobu a skladování, rekreaci a dále technickou a dopravní infrastrukturu. Tyto navržené plochy vhodn
navazují na stávající zástavbu nebo vypl ují volné proluky mezi stávající zástavbou. Tímto uspo ádáním
navržených ploch dochází k ucelení sídla a k minimalizování záboru volné krajiny. Výjimku tvo í pouze
plocha technické infrastruktury ur ená pro realizaci istírny odpadních vod (k.ú. By ov), plochy rekreace R75
(k.ú. Údolí u Nových Hrad ), RH94, RH126 a RH127 RH129 (k.ú. Nakolice), plocha územní rezervy pro
rekreaci R-R a plochu t žby nerost TN95.PT3. Umíst ní t chto ploch vyplývá z jejich ú elu. U istírny
odpadních vod se p edpokládá gravita ní odvád ní odpadních vod, z toho d vodu je plocha vymezena
západn pod sídlem a v blízkosti vodote e. Situováním plochy mimo obytnou zástavbu je zohledn no i
ípadné pásmo negativního vlivu na okolní prost edí. Plochy rekreace jsou situovány v návaznosti na vodní
plochy, v p ípad územní rezervy se jedná o rekultivaci plochy po vyt žení ložiska št rkopísku. Plocha t žby
je vymezena na ložisku nerostných surovin.
i realizaci výstavby byt je nutné klást d raz na rekonstrukci a modernizaci domovního fondu, na využívání
vnit ních rezerv zastav ných ástí a v rámci výstavby soukromých obytných objekt je t eba podporovat
možnost z izování prostor pro ob anské vybavení, které nenaruší okolní bydlení. Výšková hladina obytné a
rekrea ní zástavby je nastavena na maximáln 1 nadzemní podlaží s možností využití podkroví, u ploch
smíšených obytných 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví, u bytových dom zpravidla 4
nadzemní podlaží s možností podkroví a pro plochy výroby a skladování je nastavena na maximáln 12,5 m.
Pro stavby v plochách výroby a skladování a v plochách smíšené výrobní se p ipouští výšková hladina
maximáln 12,5 m.
Vymezením ploch bydlení, smíšených obytných a ob anského vybavení vytvá í územní plán podmínky pro
stabilizaci po tu obyvatel, zlepšení v kové struktury obyvatelstva a udržení obyvatel v obci a jeho ástech.
ÚP vymezuje plochy se smíšeným využitím, které umož ují širší spektrum inností a aktivit, p ináší oživení a
zpest ení struktury jednotlivých sídel.
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ESTAVBY
V p ípad st etu navrhovaných ploch s ochrannými pásmy je nutné ešit výjimku z t chto ochranných pásem
(dále též jen „OP“) v navazujících ízeních.
OZNA ENÍ
PLOCHY

POPIS ZASTAVITELNÝCH PLOCH, OBSLUHA A LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
k.ú. By ov

B4

Plocha bydlení – navazuje na zastav né území severní odd lené ásti sídla Jakule, na
severozápadní stran Jakulského rybníka, k.ú. By ov. Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: sjezd ze silnice II/154 a z místní komunikace.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, OP radioloka ního prost edku RTH eské
Bud jovice, OP el. vedení, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, OP vodního
zdroje II. stupn , OP zdroj p írodních minerálních vod II. stupn , interak ní prvek, krajinná
památková zóna.

VS5

Plocha technické infrastruktury – navazuje východním sm rem na zastav né území místní
ásti Karlov, k.ú. By ov.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: ochranné pásmo železnice, vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP
radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, OP el. vedení, hranice chrán né oblasti
irozené akumulace vod, OP vodního zdroje II. stupn , OP zdroj p írodních minerálních vod
II. stupn , krajinná památková zóna.

B6

Plocha bude prov ena územní studií.
Plocha bydlení – navazuje severním sm rem na zastav né území sídla By ov, k.ú. By ov.
Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: sjezd ze silnice II/154 a z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, OP el. vedení,
hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, OP vodního zdroje II. stupn , OP zdroj
írodních minerálních vod II. stupn , krajinná památková zóna.
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VP7

Plocha bude prov ena územní studií.
Plocha ve ejných prostranství – navazuje severním sm rem na zastav né území sídla
By ov, k.ú. By ov. Souvisí s plochou B6.
Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, OP radioloka ního prost edku RTH eské
Bud jovice, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, OP vodního zdroje II. stupn ,
OP zdroj p írodních minerálních vod II. stupn , krajinná památková zóna.

VP8

Plocha bude prov ena územní studií.
Plocha ve ejných prostranství – navazuje severním sm rem na zastav né území sídla
By ov, k.ú. By ov. Souvisí s plochou B9.
Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, OP radioloka ního prost edku RTH eské
Bud jovice, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, OP vodního zdroje II. stupn ,
OP zdroj p írodních minerálních vod II. stupn , krajinná památková zóna.

B9

Plocha bude prov ena územní studií.
Plocha bydlení – navazuje severním sm rem na zastav né území sídla By ov, k.ú. By ov.
Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: sjezd ze silnice II/154 a z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, OP vodního zdroje II. stupn , OP zdroj p írodních
minerálních vod II. stupn , krajinná památková zóna.

TI11

Plocha technické infrastruktury – západn od sídla By ov, k.ú. By ov. Lokalita je p evzatá
z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: z nov vybudované komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, OP vodního zdroje II. stupn , OP zdroj p írodních
minerálních vod II. stupn , krajinná památková zóna.

B12

Plocha bydlení – v severní ásti sídla By ov, v zastav ném území, k.ú. By ov.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, OP vodního zdroje II. stupn , OP zdroj p írodních
minerálních vod II. stupn , krajinná památková zóna.

B13

Plocha bydlení – v jižní ásti zastav ného území sídla By ov, k.ú. By ov. Lokalita je
evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, OP vodního zdroje II. stupn , OP zdroj p írodních
minerálních vod II. stupn , krajinná památková zóna, území s archeologickými nálezy.

B14

Plocha bydlení – navazuje jihovýchodním sm rem na zastav né území sídla By ov, k.ú.
By ov. Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, OP vodního zdroje II. stupn , OP zdroj p írodních
minerálních vod II. stupn , krajinná památková zóna, území s archeologickými nálezy.

VP15

B16

Plocha ve ejných prostranství - navazuje jihovýchodním sm rem na zastav né území sídla
By ov, k.ú. By ov. Souvisí s plochou B16.
Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, OP vodního zdroje II. stupn , OP zdroj p írodních
minerálních vod II. stupn , krajinná památková zóna.
Plocha bydlení – navazuje jihovýchodním sm rem na zastav né území sídla By ov, k.ú.
By ov. Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: z místní komunikace.
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Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, OP vodního zdroje II. stupn , OP zdroj p írodních
minerálních vod II. stupn , krajinná památková zóna.

R91

Plocha rekreace – navazuje na zastav né území místní ásti Hranice, v jižní ásti k.ú. By ov.
Obsluha území: ze silnice III. t ídy a z místní komunikace.
Limity využití území: ochranné pásmo železnice, vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP
radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, OP el. vedení, hranice chrán né oblasti
irozené akumulace vod, OP vodního zdroje II. stupn , OP zdroj p írodních minerálních vod
II. stupn .

TN95.PT3

Plocha t žby nerost – jižní okraj k.ú. By ov.
Obsluha území: ze silnice III. t ídy a z místní komunikace.
Limity využití území: vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP radioloka ního prost edku RTH
eské Bud jovice, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, OP vodního zdroje II.
stupn , OP zdroj p írodních minerálních vod II. stupn , krajinná památková zóna, regionální
biokoridor, lokální biocentrum.

OV107

Plocha ob anského vybavení – navazuje západním sm rem na zastav né území sídla
By ov, k.ú. By ov
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, OP vodního zdroje II. stupn , OP zdroj p írodních
minerálních vod II. stupn , krajinná památková zóna.
k.ú. Štipto

B20

Plocha bydlení – severozápadn od sídla Štipto , k.ú. Štipto .
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP radioloka ního prost edku RTH
eské Bud jovice, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková
zóna.

TI24

Plocha technické infrastruktury – na severním okraji sídla Štipto , k.ú. Štipto .
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: hranice záplavového území – aktivní zóna a Q100, OP radioloka ního
prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, OP
vodního zdroje II. stupn , OP zdroj p írodních minerálních vod II. stupn , krajinná památková
zóna, regionální biokoridor.

B26

Plocha bydlení – ve východní ásti sídla Štipto , navazuje na zastav né území, k.ú. Štipto .
Obsluha území: sjezd ze silnice II/154 a z místní komunikace.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, OP radioloka ního prost edku RTH eské
Bud jovice, OP el. vedení, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, krajinná
památková zóna, urbanisticky hodnotná ást území.

B29

Plocha bydlení – ve východní ásti sídla Štipto , k.ú. Štipto . Lokalita je p evzatá z p edchozí
ÚPD.
Obsluha území: sjezd ze silnice II/154.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, OP radioloka ního prost edku RTH eské
Bud jovice, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, interak ní prvek, krajinná
památková zóna.

B33

Plocha bydlení – v jihovýchodní ásti sídla Štipto , navazuje na zastav né území, k.ú.
Štipto . Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: sjezd ze silnice II/154 a z místní komunikace.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, OP radioloka ního prost edku RTH eské
Bud jovice, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna.

VP34

Plocha bude prov ena územní studií.
Plocha ve ejných prostranství - v jihovýchodní ásti sídla Štipto , navazuje na zastav né
území, k.ú. Štipto . Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, OP radioloka ního prost edku RTH eské
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Bud jovice, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna.

VS35

Plocha bude prov ena územní studií.
Plocha výroby a skladování – v jihovýchodní ásti sídla Štipto , navazuje na zastav né
území, k.ú. Štipto . Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: sjezd ze silnice II/154 a z místní komunikace.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP
radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né oblasti p irozené
akumulace vod, interak ní prvek, krajinná památková zóna.

VP53

Plocha ve ejných prostranství – v jižní ásti katastrálního území Štipto , navazuje na
zastav né území, k.ú. Štipto . Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna, regionální biokoridor.

VP54

Plocha ve ejných prostranství – v jižní ásti katastrálního území Štipto , k.ú. Štipto .
Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna, regionální biokoridor, hranice
stské památkové zóny.

OV55

Plocha ob anského vybavení – v jižní ásti katastrálního území Štipto , k.ú. Štipto .
Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: ze silnice III. t ídy.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna.

OV56

Plocha ob anského vybavení – v jižní ásti katastrálního území Štipto , k.ú. Štipto ( ást
plochy zasahuje do k.ú. Nové Hrady). Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: sjezd ze silnice III. t ídy a z místní komunikace.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, OP radioloka ního prost edku RTH eské
Bud jovice, OP el. vedení, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, krajinná
památková zóna.

B116

Plocha bydlení – v jihovýchodní ásti sídla Štipto , navazuje na zastav né území, k.ú.
Štipto . Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: sjezd ze silnice II/154.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, OP radioloka ního prost edku RTH eské
Bud jovice, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna.

ZZ120

Plocha zelen - zahrady - v jihovýchodní ásti sídla Štipto , navazuje na zastav né území.
Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: sjezdem ze silnice II/154 a z místní komunikace.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, OP radioloka ního prost edku RTH eské
Bud jovice, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna,
telekomunika ní kabel, interak ní prvek.

ZZ121

Plocha zelen - zahrady - v jihovýchodní ásti sídla Štipto , navazuje na zastav né území.
Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: ze stávající místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna.

ZZ122

Plocha zelen - zahrady - v jihovýchodní ásti sídla Štipto , navazuje na zastav né území.
Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: sjezdem ze silnice II/154.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, OP radioloka ního prost edku RTH eské
Bud jovice, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna,
interak ní prvek.
k.ú. Údolí u Nových Hrad

TI38

Plocha technické infrastruktury – severovýchodn od sídla Údolí, navazuje na zastav né
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území, k.ú. Údolí u Nových Hrad .
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: hranice záplavového území – aktivní zóna a Q100, OP radioloka ního
prost edku RTH eské Bud jovice, OP el. vedení, hranice chrán né oblasti p irozené
akumulace vod, krajinná památková zóna, regionální biokoridor.

VS41

Plocha výroby a skladování – severovýchodn od sídla Údolí, navazuje na zastav né
území, k.ú. Údolí u Nových Hrad ( ást plochy zasahuje do k.ú. Nové Hrady). Lokalita je
evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: sjezd ze silnice II/154 a z místní komunikace.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, hranice záplavového území – Q100, OP
radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, OP el. vedení, hranice chrán né oblasti
irozené akumulace vod, krajinná památková zóna.

B45

Plocha bydlení – navazuje severním sm rem na zastav né území sídla Údolí, k.ú. Údolí u
Nových Hrad .
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna.

B46

Plocha bydlení – v severozápadní ásti sídla Údolí, navazuje na zastav né území, k.ú. Údolí
u Nových Hrad .
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna, p írodní park Novohradské hory.

R75

Plocha rekreace – jižn od sídla Údolí, k.ú. Údolí u Nových Hrad .
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna, p írodní park Novohradské hory.

VP114

Plocha ve ejných prostranství – severn od sídla Údolí, k.ú. Údolí u Nových Hrad . Lokalita
je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, hranice záplavového území – aktivní zóna a
Q100, OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né oblasti
irozené akumulace vod, krajinná památková zóna, regionální biokoridor.

B130

Plocha bydlení – plocha p estavby severozápadn od místní ásti Štipto , k.ú. Údolí u
Nových Hrad .
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna, vzdálenost 50 m od okraje lesa.
k.ú. Nové Hrady

VS41

Plocha výroby a skladování – severozápadní okraj katastrálního území Nové Hrady,
navazuje na zastav né území, k.ú. Nové Hrady ( ást plochy zasahuje do k.ú. Údolí u Nových
Hrad ). Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: sjezd ze silnice II/154 a z místní komunikace.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, hranice záplavového území – Q100, OP
radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, OP el. vedení, hranice chrán né oblasti
irozené akumulace vod, krajinná památková zóna.

OV56

Plocha bude prov ena územní studií.
Plocha ob anského vybavení – v severovýchodníní ásti sídla Nové Hrady, navazuje na
zastav né území, k.ú. Nové Hrady ( ást plochy zasahuje do k.ú. Štipto ). Lokalita je p evzatá
z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: sjezd ze silnice III. t ídy a z místní komunikace.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, OP radioloka ního prost edku RTH eské
Bud jovice, OP el. vedení, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, krajinná
památková zóna.

OV58

Plocha ob anského vybavení – v severovýchodní ásti sídla Nové Hrady, vypl uje proluku
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OV64

B65

VP66

OV67

B68

TI69

v zastav ném území, k.ú. Nové Hrady. Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, krajinná
památková zóna.
Plocha ob anského vybavení – v jihovýchodní ásti sídla Nové Hrady, navazuje na
zastav né území, k.ú. Nové Hrady. Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: z komunikace III. t ídy.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, OP radioloka ního prost edku RTH eské
Bud jovice, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, OP vodního zdroje I. stupn ,
krajinná památková zóna, p írodní park Novohradské hory.
Plocha bydlení – v jihovýchodní ásti sídla Nové Hrady, navazuje na zastav né území, k.ú.
Nové Hrady. Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna, p írodní park Novohradské hory.
Plocha bude prov ena územní studií.
Plocha ve ejných prostranství – v jižní ásti sídla Nové Hrady, navazuje na zastav né
území, k.ú. Nové Hrady. Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, OP el. vedení,
hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna.
Plocha bude prov ena územní studií.
Plocha ob anského vybavení – v jižní ásti sídla Nové Hrady, navazuje na zastav né
území, k.ú. Nové Hrady. Lokalita je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, OP el. vedení,
hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna.
Plocha bude prov ena územní studií.
Plocha bydlení – v jižní ásti sídla Nové Hrady, navazuje na zastav né území, k.ú. Nové
Hrady. ást lokality je p evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP radioloka ního prost edku RTH
eské Bud jovice, OP el. vedení, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, krajinná
památková zóna, p írodní park Novohradské hory.
Plocha technické infrastruktury – uvnit sídla Nové Hrady, mezi místními ástmi Jižní m st
a Klondik, navazuje na zastav né území, k.ú. Nové Hrady.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP radioloka ního prost edku RTH
eské Bud jovice, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková
zóna, p írodní park Novohradské hory.

SO73

Plocha bude prov ena územní studií.
Plocha smíšená obytná – jižn od sídla Nové Hrady, navazuje na zastavitelnou plochu, k.ú.
Nové hrady.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: vzdálenost 50 m od okraje lesa, OP radioloka ního prost edku RTH
eské Bud jovice, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková
zóna, p írodní park Novohradské hory.

R106

Plocha rekreace – v proluce v blízkosti m stské ásti zahradní tvr , k.ú. Nové Hrady.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, krajinná
památková zóna.

BB115

Plocha bydlení – bytové domy – západn
území, k.ú. Nové Hrady.
Obsluha území: z místní komunikace.
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Limity využití území: vzdálenost 50 m od okraje lesa, hranice záplavového území – aktivní
zóna a Q100, OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né oblasti
irozené akumulace vod, krajinná památková zóna, p írodní park Novohradské hory, území s
archeologickými nálezy, hranice m stské památkové zóny.
k.ú. Nakolice

RH94

Plocha rekreace – severn od sídla Nakolice u Nakolického rybníka, k.ú. Nakolice. Lokalita je
evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna.

B98

Plocha bydlení – v severní ásti sídla Nakolice, uvnit zastav ného území, k.ú. Nakolice.
Obsluha území: z místní komunikace a sjezdem ze silnice III. t ídy.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, OP radioloka ního prost edku RTH eské
Bud jovice, krajinná památková zóna, území s archeologickými nálezy, urbanisticky hodnotná
ást území.

RH126

Plocha rekreace – severn od sídla Nakolice u Nakolického rybníka, k.ú. Nakolice. Lokalita je
evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna.

RH127

Plocha rekreace – severn od sídla Nakolice u Nakolického rybníka, k.ú. Nakolice. Lokalita je
evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna, hrani
vzdálenost 50 m od
okraje lesa.

RH129

Plocha rekreace – severn od sídla Nakolice u Nakolického rybníka, k.ú. Nakolice. Lokalita je
evzatá z p edchozí ÚPD.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna.
k.ú. Vyšné

B108

Plocha bydlení – vypl uje proluku v severní ásti sídla Vyšné, navazuje na zastav né území,
k.ú. Vyšné.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, urbanisticky
hodnotná ást území.

B109

Plocha bydlení – navazuje na zastav né území v centrální ásti sídla Vyšné, k.ú. Vyšné.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, urbanisticky
hodnotná ást území.

B110

Plocha bydlení – navazuje na zastav né území v jižní ásti sídla Vyšné, k.ú. Vyšné.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: vzdálenost 50 m od okraje lesa, interak ní prvek, urbanisticky hodnotná
ást území.
k.ú. Obora u Vyšného

B111

Plocha bydlení – navazuje na zastav né území sídla Obora, k.ú. Obora u Vyšného.
Obsluha území: z místní komunikace.
Limity využití území: ochranné pásmo silnice, OP radioloka ního prost edku RTH
Bud jovice, hranice chrán né oblasti p irozené akumulace vod.
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k.ú. Mýtiny

ZZ123

Plocha zelen - navazuje na zastav né území v severní ásti sídla Veve í, souvisí
s navazující zastavitelnou plochou bydlení.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, vzdálenost 50 m
od okraje lesa, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , hranice chrán né oblasti p irozené
akumulace vod, krajinná památková zóna, p írodní památka (hrani
), ochranné pásmo
zvlášt chrán ných území, P írodní park Novohradské hory, evropsky významná lokalita
(hrani
), lokální biocentrum (hrani
).

B124

Plocha bydlení - navazuje na zastav né území a áste
leží uvnit zastav ného území
v severní ásti sídla Veve í.
Obsluha území: bude využito p ístupu ke stávajím objekt m.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, vzdálenost 50 m
od okraje lesa, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , hranice chrán né oblasti p irozené
akumulace vod, krajinná památková zóna, ochranné pásmo zvlášt chrán ných území
(hrani
), P írodní park Novohradské hory.

B125

Plocha bydlení - navazuje na zastav né území v severní ásti sídla Veve í.
Obsluha území: bude využito p ístupu ke stávajím objekt m.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, vzdálenost 50 m
od okraje lesa, ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn , hranice chrán né oblasti p irozené
akumulace vod, krajinná památková zóna, P írodní park Novohradské hory, lokální biokoridor
(hrani
).

B128

Plocha bydlení - uvnit zastav ného území západn od sídla Mýtiny, v místní ásti Vyhlídky.
Obsluha území: ze stávající místní komunikace.
Limity využití území: OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, hranice chrán né
oblasti p irozené akumulace vod, krajinná památková zóna, P írodní park Novohradské hory,
interak ní prvek (hrani
).

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELEN
Stávající systém sídelní zelen bude zachován a dále rozvíjen. ÚP Nové Hrady vymezuje sídelní zele
jako sou ást ploch ve ejných prostranství. Plochy ve ejných prostranství jsou vymezeny nap íklad v
návaznosti na plochy bydlení, u ploch výroby a dopravní infrastruktury, kde mají funkci p edevším izola ní,
nebo okolo vodní plochy uvnit obytné zástavby.
Další plochy sídelní zelen lze realizovat výsadbou alejí okolo polních cest, remízk , vodote í, vodních
ploch. Podmínkou realizace je, že nebudou provád ny žádné hrubé terénní úpravy a žádné hrubé zásahy do
eh a vodních ploch.
ÚP umož uje realizaci ve ejné zelen dopl kové - okrasné (bez jiné výrazné funkce) i na jiných
zastavitelných plochách konkrétního funk ního využití.
Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, ob anského vybavení anebo smíšené obytné
se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha ve ejného prostranství o vým e nejmén 1000
m2; do této vým ry se nezapo ítávají pozemní komunikace.
Výsadba v ochranných pásmech dopravní infrastruktury bude provád na mimo silni ní pozemek a v souladu
s § 33 zákona . 13/1997 Sb. a v ochranných pásmech technické infrastruktury v souladu zákonem
458/2000 Sb. a p íslušnými ustanoveními SN.

d) koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování
KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
SILNI NÍ DOPRAVA
Navržené lokality budou dopravn obslouženy ze stávající silni ní sít . V rozvojových plochách je umožn n
vznik nových místních a ú elových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými normami
dle d vodu vzniku komunikace. (Vybudování místních nebo ú elových komunikací je p ípustné ve všech
plochách s rozdílným zp sobem využití.)
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V rámci oprav a úprav stávajících silnic je (bez požadavku na zm nu územního plánu) možné jejich rozší ení
i sm rová a výšková úprava tras (rektifikace a homogenizace) do normových parametr , a to za podmínky,
že rozší ení nebo úprava negativn nezasáhnou zastav né území (nap . nadlimitním hlukem z dopravy).
Parkování a garážování vozidel bude ešeno výhradn na vlastním pozemku. U nov navrhovaných objekt
podnikatelského charakteru je nutné, aby jejich majitelé i investo i zabezpe ili pot ebný po et parkovacích
stání pro své zákazníky. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt nabízejících ubytovací služby.
ÚP stanovuje stupe automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1:2,5).
Dopravní napojení zastavitelných ploch je t eba ešit prost ednictvím sít kapacitn odpovídajících silnic
nižších t íd a místních komunikací, co nejmenším po tem p ímých vjezd na silnice II. a III. t ídy.
DIz113.D85 - Plocha dopravní infrastruktury – ZÚR – plocha prochází jižní ástí k.ú. By ov, severním
okrajem k.ú. Nakolice, severn nad sídlem Obora u Vyšného a severní ástí k.ú. Vyšné. Jedná se o plochu
ve ejné dopravní infrastruktury nadmístního významu vymezenou v AZÚR jako sou ást propojení silnice
II/154 a I/24 (resp. II/103) – nová komunikace By ov Jakule – Nová Ves nad Lužnicí na míst stávající
silnice III. t ídy, v etn obchvatu sídla Žofina Hu .
DI112 - Plocha dopravní infrastruktury – obchvat v severní ásti sídla Nové Hrady, k.ú. Nové Hrady ( ást
plochy zasahuje do k.ú. Údolí u Nových Hrad a Štipto ).
DI-R – Plocha dopravní infrastruktury – plocha územní rezervy pro úpravu silnice na eské Velenice,
obchvat sídel Nakolice a Vyšné a možnost nového hrani ního p echodu v lokalit Švédský d l.
ZATÍŽENÍ ÚZEMÍ HLUKEM
U lokalit, které zasahují do ochranných pásem silnic II. a III. t ídy je možnost zasažení nep íznivými vlivy z
dopravy, p edevším hlukem. Výstavbu nových obytných objekt je t eba situovat mimo ochranné pásmo
silnic.
V chrán ném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách staveb p i silnici II. a III.
ídy je nutné dodržovat nejvýše p ípustné hodnoty hluku. V p ípad nedodržení hlukových limit budou
ípadná protihluková opat ení vybudována na náklady investor této zástavby a to mimo pozemky silnice.
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY JEJÍHO UMÍS OVÁNÍ
KONCEPCE VODOHOSPODÁ SKÉHO

EŠENÍ

ODTOKOVÉ POM RY, VODNÍ TOKY A NÁDRŽE
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. I nadále je pot eba provád t
údržbu vegetace zejména v okolí vodních tok . Umož ují se vhodná krajinná revitaliza ní opat ení ke
zvýšení záchytu vody v krajin , zlepšení erozní odolnosti a zamezení odnosu p dy. Na plochách v
nezastav ném území lze z izovat vodní plochy. Jejich výstavba je vhodná z d vodu dopl ování zásob
podzemních vod, nebo celé území pat í mezi významné zdrojové oblasti pro zásobení vodou.
Navrhuje se zkapacitn ní pravostranného p ítoku Novohradského potoka podél silnice sm r Veve í. Dále se
navrhuje výstavba vodních ploch západn od osady Vyšné - V99.
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Návrh zásobování m sta Nové Hrady pitnou vodou spo ívá v zachování stávajícího vodovodu, který
vyhovuje i do budoucna. Tlakové pom ry ve spot ebišti jsou dosta ující. Velikost vodojemu a kapacita zdroj
vyhovují pro stávající spot ebu vody. Ve výhledu je nutno zv tšit stávající vodojem (o 150 m 3) a posílit vodní
zdroje v . úpravny vody (u vodojemu). K posílení vodních zdroj se navrhuje využít dnešní pr zkumné vrty u
S Veve í (zvýšený obsah železa, manganu, radonu a radioaktivity alfa, hloubka 50m, terén 515 m n.m.
vydatnost 0.02 + 0.7 l/s, snížení hladiny od terénu 25 m). V p ípad realizace tém veškeré navrhované
zástavby bude pot eba ješt další posílení vodních zdroj .
Hlavní profily potrubí vyhovují, i když ve výhledu bude jejich kapacita zcela vy erpána. Nové vodovodní ady
jsou navrženy v rámci navržené zástavby a k doposud nenapojeným objekt m, p íp. jako posílení
stávajících. Doporu uje se zokruhování vodovodní sít . Dále je nutná postupná rekonstrukce vodovodní sít
. p ívodního adu z prameništ Jedlice.
Zásobování sídla By ov v . místní ásti Jakule pitnou vodou je vyhovující. Nové vodovodní ady jsou
navrženy v rámci navrhované zástavby a k doposud nenapojeným objekt m. U vrtu v By ov (s vydatností
5.1 l/s) se navrhuje nová úpravna vody (odželezn ní), v . akumulace 100 m3 a ochranného pásma.
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Zásobování sídla Údolí pitnou vodou je vyhovující. Nové vodovodní ady jsou navrženy v rámci navrhované
zástavby a k doposud nenapojeným objekt m, jako prodloužení stávající vodovodní sít . Pro nejvýše
položenou zástavbu na jižním horním okraji sídla Údolí je navrženo posílená tlaku ve vodovodní síti AT
stanicí (nad kótou 495.00 m n.m.).
V osad Nakolice, Obora, Štipto , Veve í a Vyšné se neuvažuje s výstavbou ve ejného vodovodu pro
ve ejnou pot ebu. Obyvatelé budou využívat i nadále stávající individuální zdroje pitné vody.
ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje.
ZDROJE POŽÁRNÍ VODY
Zdrojem požární vody pro:
- m sto Nové Hrady je hydrantní sí , požární nádrž a rybník Olejný;
- Nové Hrady – Jakule je rybník Jakulský;
- By ov je požární nádrž a rybník By ovský;
- Nakolice je rybník Nakolický;
- Oboru je rybník Nový;
- Štipto je rybník Lomský;
- Údolí je rybník Bažantník;
- Vyšné je rybník Nakolický.
ZDROJE ZNE IŠT NÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A IŠT NÍ ODPADNÍCH VOD
Odkanalizování a išt ní odpadních vod m sta Nové Hrady a sídla Údolí je vyhovující. Nová kanalizace je
navrhována v rámci navrhované zástavby a k doposud nenapojeným objekt m. Pro samostatné nov
navrhované lokality a pro stávající dosud neodkanalizované lokality s vhodným recipientem se navrhuje
oddílná splašková kanalizace a oddílná deš ová kanalizace s vyúst ním do recipientu. P edpokládá se
gravita ní odvád ní odpadních vod p íp. s p erpáváním. Dále se p edpokládá postupná rekonstrukce
stávající kanaliza ní sít .
Stávající OV vyhovuje, v p ípad realizace tém veškeré p edpokládané zástavby bude její kapacita již
pln využita. Proto je v sousedství vy len na plocha na rozší ení OV.
V sídle By ov se navrhuje koridor pro oddílnou splaškovou kanalizaci v rámci stávající i navrhované
zástavby. P edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod a s místním p erpáváním na severním okraji
osady. Takto svedené odpadní vody budou išt ny centráln na navrhované OV západn pod sídlem v
blízkosti vodote e (s p erpáváním na OV Nové Hrady se neuvažuje).
V místní ásti Jakule se nep edpokládá výstavba kanalizace pro ve ejnou pot ebu a centrální OV.
V sídle Štipto se navrhuje koridor pro oddílnou splaškovou kanalizaci v rámci stávající i navrhované
zástavby. P edpokládá se gravita ní odvád ní odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou išt ny
centráln na navrhované OV severn pod osadou, v blízkosti vodote e.
V sídlech Nakolice, Obora, Veve í a Vyšné se nep edpokládá výstavba kanalizace pro ve ejnou pot ebu a
centrální OV. Likvidace odpadních vod bude ešena individuáln .
Deš ové vody sídel budou i nadále odvád ny stávajícím zp sobem. Doporu uje se maximální množství
srážkových vod zasakovat do p dy p irozeným zp sobem a minimalizovat zpev ování ploch nepropustnými
materiály. Pro ást zástavby m sta Nové Hrady (od autobusového nádraží) je navržen nový kanaliza ní
sb ra deš ové kanalizace s vyúst ním do Novohradského potoka. D vodem je již nenapojovat deš ové
vody do stávající jednotné kanalizace a tím i OV.
ešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovod a kanalizací na území Jiho eského kraje. Územní plán však
nenavrhuje kanalizaci a OV Štipo .
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ
Územním plánem jsou vymezeny koridory pro el. vedení, v etn trafostanice:
- východní okraj sídla Údolí u Nových Hrad
- východní okraj m sta Nové Hrady
- severn od sídla Nakolice
- jižn od sídla Štipto
- východn od sídla By ov
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Pro zajišt ní výhledových pot eb dodávky bude dále využito výkonu stávajících trafostanic (dále jen „TS“),
v p ípad nutnosti je možno stávající TS vym nit za výkonn jší, eventuáln je doplnit v plochách, které
technickou infrastrukturu p ipoušt jí. V p ípad , že nebudou TS vyhovovat, budou rozší eny pop . nahrazeny
výkonn jším typem, eventuáln dopln ny novými TS.
Eventuální p eložky elektrického vedení budou ešeny dle zákona . 458/2000 a sm rnicí E-ON viz ochranná pásma. Podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sít NN. Stávající
sekundární sí vyhovuje pro dnešní zatížení a v návaznosti na nov navržené plochy se bude postupn
izp sobovat, zejména ve vybraných úsecích nové výstavby kabelizovat do zem . Dimenzování této sít se
provede s ohledem na druh topného média.
KONCEPCE ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Ve m st Nové Hrady a v sídle Údolí je provedena kompletní plynofikace. Výkon stávající VTL regula ní
stanice umož uje napojení dalších odb
v dosahu plynovod .
ÚP vymezuje koridory pro plynovod pro napojení sídel Štipto a Nakolice.
V sídlech Obora, Veve í, Mýtiny a Vyšné není uvažováno s napojením na plyn, vytáp ní bude ešeno
individuáln .
ešeným územím prochází územní rezerva vysokotlakého plynovodu Nové Hrady - eské Velenice, která je
navržena od stávající VTL regula ní stanice v Údolí u Nových Hrad , p es severní ást Nových Hrad ,
jihovýchodn pod Nakolicemi, jižní ást sídla Vyšné a dále mimo ešené území.
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. Postupná náhrada
tepelných zdroj p inese výrazné zlepšení istoty ovzduší. V území lze využít alternativní zdroje energie
formou využití biomasy, tepelných erpadel i st ešních solárních kolektor .
ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Nakládání s odpady se ídí platným zákonem o odpadech a p íslušnou provád cí vyhláškou. Sou asný stav
nakládání s odpady je obecn charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Bude povoleno
takové podnikání, které skladováním odpad v etn nebezpe ných látek nenaruší životní prost edí a nebude
zát žovým rizikem pro obyvatele. Návrh nevymezuje žádné samostatné plochy pro nakládání s odpady,
nap . skládek, spaloven, t ídíren odpadu. P ipouští se možnost umis ování sb rných dvor v plochách
výroby a skladování dále se p ipouští plochy pro t íd ný odpad, v etn odpadu inertního (stanovišt
kontejner , shromaž ovací místa) v plochách technické infrastruktury a ve ejných prostranství.
KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
Koncepce rozvoje ob anského vybavení souvisí s celkovým rozvojem a je pro danou velikost a charakter
ešeného území optimální.
V ešeném území jsou vymezeny následující plochy ob anského vybavení:
k.ú. Nové Hrady – OV56, OV58, OV64, OV67
k.ú. Štipto – OV55, OV56
k.ú. Údolí u Nových Hrad – OS47
k.ú. By ov – OV107
Možnost z izování prostor pro ob anské vybavení (nerušící okolní bydlení) je podporována i v rámci
výstavby soukromých obytných objekt .
KONCEPCE VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Pro rozvoj kvality života ve m st i obcích je nezbytn nutné maximáln respektovat stávající plochy
ve ejných prostranství (VP), regenerovat jejich kvalitu p edevším v území s p edpokladem sociálních
kontakt – návesní prostory, cesty pro p ší a cyklisty, zastávky apod.
Ve stávajících a navržených plochách je vhodné dopln ní vzrostlé zelen podél vodních tok , jako
doprovodná zele kolem vodních ploch a podél komunikací (na základ znalostí pr
hu inženýrských sítí),
i výsadb preferovat, z hlediska zachování hodnot, domácí d eviny.
V ešeném území jsou vymezeny následující plochy ve ejných prostranství:
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k.ú. Nové Hrady – VP66
k.ú. By ov – VP7, VP8, VP15
k.ú. Štipto – VP34, VP53, VP54
k.ú. Údolí u Nových Hrad – VP114
CIVILNÍ OCHRANA
Specifické plochy pro zájmy civilní ochrany nejsou v ÚP navrženy. V p ípad vzniku mimo ádné situace bude
postupováno podle Krizového, respektive Havarijního plánu Jiho eského kraje.

e) koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek
pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, dobývání ložisek
nerostných surovin a podobn
KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Koncepce nezastavitelného území vychází ze skute nosti, že se jedná o p írodn hodnotné území, které je
nutné chránit.
V nezastav ném území je umožn no zales ování pozemk na plochách navazujících na stávající plochy
ur ené k pln ní funkcí lesa a na plochách, jejichž zalesn ním dojde k ucelení PUPFL. P i zales ování budou
využívány autochtonní (geograficky p vodní) d eviny. Dále je umožn no z izování vodních ploch a
umis ování do asných staveb pro zabezpe ení zem
lské innosti, jako jsou seníky, v elíny, lehké
íst ešky pro zv
a chovaná zví ata, silážní jámy, oplocenky, podmín
realizace komunitního
kompostování, polní hnojišt , budování komunikací a cyklotras, technické infrastruktury, opat ení pro udržení
vody v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení
ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny, apod. Lze povolovat n které lesnické, myslivecké a
rybníká ské innosti (krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybník ). Vše v souladu se stanovenými
podmínkami pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, viz kapitola f).
Obecn platí v celém ešeném území tyto zásady:
- dobudovat územní systém ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnovení její prostupnosti a
obnovení a uchování jejích estetických hodnot a kulturní pam ti;
- chránit stávající solitérní stromy a stromo adí v sídlech i v nezastav ném území (v p ípad
nezbytných zásah nahradit ve vhodn jším míst );
- posilovat podíl stromové zelen v jednotlivých sídlech, zejména v uli ních prostorech, pro výsadby
používat p edevším p vodní p irozené druhy;
- je t eba v novat pozornost ochran veškeré zeleni v zastav ných ástech ešeného území i v krajin ,
a to jak plošné, tak p edevším rozptýlené, která se významn podílí na tradi ní podob území, nap .
charakteristické remízky na mezích, stromo adí na b ezích a hrázích rybník , mok adní vegetace;
- minimalizovat úpravy porostních okraj ;
- zlepšit estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest, revitalizací tok
s dopln ním b ehových porost a obnovením nebo výstavbou nových vodních ploch;
- respektovat charakter p írodních horizont .
- zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl d evin podél cest, mezí apod., podporovat zvyšování podílu
ovocných d evin v záhumencích v návaznosti na zastav né území, zajistit dobrý zdravotní stav, dbát
na p íznivé krajinotvorné p sobení a bránit jejich snížení;
- stavby pro bydlení situovat tak, aby zele zahrad tvo ila mezi lánek p i p echodu zástavby do krajiny;
- stavby pro výrobu a skladování, zem
lské a stavby istírny odpadních vod situované ve vazb na
krajinu odclonit izola ní zelení;
- p i realizaci zám
je nutno zachovat stávající ú elové komunikace zajiš ující p ístup k pozemk m a
pr chodnost krajiny, pop . ešit náhradní p ístupové cesty;
- chránit b ehové porosty kolem vodních tok a rybník ;
- pro všechny výsadby ve volné krajin používat výhradn p vodní p irozené druhy rostlin;
- podporovat zadržování vody v krajin ;
- neumož ovat trvalé oplocování v krajin ;
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-

neumis ovat v krajin mobilní domy, maringotky, obytné p ív sy, a dále v trné a fotovoltaické
elektrárny a velkoplošná reklamní za ízení.

VYMEZENÍ PLOCH V KRAJIN A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM NY V JEJICH VYUŽITÍ
Územní rozsah ploch v nezastav ném území je vymezen v grafické ásti dokumentace v Hlavním výkrese.
Charakter krajiny na území obce Nové Hrady lze rozd lit na následující charakteristické plochy s rozdílným
zp sobem jejich využití:
Plochy t žby nerost (TN)
V k.ú. Štipto se nachází stabilizovaná plocha t žby. ÚP vymezuje v souladu s nad azenou ÚPD novou
plochu t žby nerost TN95.PT3 v k.ú. By ov. Po vyt žení a následné rekultivaci plochy je plocha
rezervována pro rekrea ní ú ely (plocha územní rezervy R-R).
Plochy vodní a vodohospodá ské (V)
ešením ÚP jsou vytvo eny podmínky pro zachování a obnovu p irozených ekologických a krajinotvorných
funkcí vodních tok a vodních ploch:
- koncepce odkanalizování zajiš uje podmínky zejména pro ochranu p ed zne išt ním vod;
- stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat, je pot eba i nadále provád t
údržbu vegetace a p izp sobovat zp sob obhospoda ování pozemk charakteru vodote í a vodních
ploch;
- ÚP vymezuje novou vodní a vodohospodá skou plochu V99.
Plochy lesní (L)
Plochy lesní jsou v území stabilizované. V rámci podmínek využití ploch lesních je zajistit zejména:
- zachování ekologické rovnováhy;
- zachování krajinného rázu;
- v rámci hospoda ení zamezit erozním ú ink m.
Plochy p írodní (P)
- V ÚP jsou mezi plochy p írodní zahrnuty plochy CHKO T ebo sko, evropsky významných lokalit,
írodních památek, národních p írodních památek a rezervací.
Plochy zem
lské (Z)
Plochy zem
lské jsou v území stabilizované. Podmínky a zásady pro ochranu ZPF jsou zejména:
- p i hospoda eni na zem
lských plochách uplat ovat ekologické zásady;
- na zem
lských plochách je nutno zvýšit podíl p írodních prvk , rozsáhlé p dy rozd lit vzrostlou
zelení;
- snižovat podíl orné p dy na erozí ohrožených pozemcích, nap . zatravn ním.
Plochy smíšené nezastav ného území (SN)
Vymezené plochy jsou v území stabilizované. V rámci využívání ploch smíšených nezastav ného území je
eba zajistit podmínky pro zachování ekologické rovnováhy, krajinného rázu, zamezení erozním ú ink m a
pro zastoupení druh organism odpovídajících trvalým stanovištním.
Podrobn ji podmínky využití pro jednotlivé plochy rozdílného využití v nezastav ném území a definice pojm
viz údaje v kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití…
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vyzna en v grafické ásti této dokumentace v Hlavním
výkrese ( . 2) a je vymezen p ekryvným zp sobem využití území.
Cílem ÚSES je ochrana p írodních spole enstev p ed lidskou inností (odlesn ním, odvodn ním, regulacemi
a podobn ) i úprava n kterých funkcí krajiny. Jedná se zejména o úpravu hospoda ení na n kterých pozemcích.
Pozemky ur ené pro ochranu a tvorbu ÚSES jsou nezastavitelné a nelze na nich m nit stávající kulturu za
kulturu nižšího stupn ekologické stability, ani jiným zp sobem narušovat jejich ekologicko – stabiliza ní
funkce. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití musí být omezeny na zachování
stávajících podmínek využití, tzn., vylu ují se innosti a zm ny využití území snižující ekologickou stabilitu
lokality.
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Návrh pro zlepšení ekologické funkce krajiny:
- d sledn dodržovat druhovou skladbu v lesních porostech v rámci ÚSES odpovídající p irozenému
složení z autochtonních d evin, stejn jako p íslušný management;
- u upravených vodote í v co nejv tší mí e zachovat p írod blízký charakter p íb ežní zóny
a podporovat tam sukcesi, v p ípad možnosti jejich revitalizace vypracovat p íslušné projektové
dokumentace;
- vhodnými technologickými zásahy zvyšovat stupe ekologické stability lu ních porost ;
- p i zakládání prvk využít meliora ní d eviny – ke e a stromy;
- p ipustit pouze hospodá ské zásahy mající ve svém d sledku ekologicky p irozené zlepšení
stávajícího stavu, nap . zatravn ní orné p dy, výsadba b ehových porost , zalesn ní;
- jestliže to umož ují ostatní zájmy v území, lze uvažovat i o dalším rozší ení ÚSES nad sou asný
rámec – p edevším dalším za azením navržených interak ních prvk (navržených výsadeb).
Stávající zele , typickou druhovou skladbu, tradi ní umíst ní a prostorovou funkci zelen je nutno
respektovat.
TABULKY PRVK ÚSES
Ozna ení prvku

NBC39 – ervené Blato

Typ prvku

Nadregionální biocentrum

Rozloha

253,87 ha
Do ešeného území zasahuje pouze menší ást rozsáhlého nadregionálního
biocentra mapujícího svými hranicemi zhruba plošný rozsah rašelinného podloží
(viz geologická mapa). Ekologický význam jednotlivých segment v rámci biocentra
je rozdílný, na jedné stran jsou v biocentru cenné plochy chrán né jako ZCHÚ
(NPR ervené blato s rojovníkovými bory a rašeliništ m), na druhé stran jsou do
biocentra zahrnuty mladé lesní porosty na rekultivovaných plochách po t žb
rašeliny. Do ešeného území zasahuje biocentrum dv ma odd lenými ástmi, které
jsou popsány v následujícím textu.
V severní ásti území je ást p írodní rezervace ervené blato. Ploché rašeliništ s
nadm.v. 472-474m. P evážn borové porosty s vysokým zastoupením borovice
blatky, s p ím sí b ízy, pouze v mladších skupinách v okrajové jižní ásti p evažuje
smrk. Nejzachovalejší blatkové porosty jsou od západního okraje nau né stezky až
k severozáp. cípu rezervace; na zbylém území jsou porosty místy prosychající (v
severových. ásti rezervace až odum elé), v n kterých místech se znovu objevují
nálety blatky.

Charakteristika

Druhá odd lená ást biocentra zasahuje do SV ásti ešeného území. Je tvo ena
evážn mladými lesními porosty borovice a smrku na rašelin , místy p ím s
nevhodných d evin (smrk pichlavý, borovice - nep vodní druhy, mod ín).
V zalesn ných plochách místy ediny až holiny - zarostlé bezkolencem.
evládající skupiny lesních typ : 0R - rašelinný bor (82,51%), 0P - kyselý
jedlodubový bor (0,92%), 4P - kyselá dubová jedlina (3,39%), 4R - sv ží rašelinná
smr ina (1,54%), 5R - rašelinná (borová) smr ina (7,82%), 5G -podmá ená jedlina
(3,82%).
Zastoupení d evin je následující: BO 37,96%, BL 30,27%, SM 13,44%, B 13,26%,
BK 0,22%, BKS 0,82%, VJ 0,62%, BOX (exot. borovice) 0,99%, maloplošn jsou
zastoupeny dub, mod ín, olše, buk a smrk pichlavý.
Pedologie: p evažuje oligotrofní rašeliništní p da, humusová forma sfágnový
rašelinný surový humus, p da siln až velmi siln kyselá, hluboká, m lce rozložená
rašelina, s vysokou hladinou spodní vody. V menším rozsahu jsou zastoupeny
mezotrofní rašeliništní p da, rašelinný glej a výrazný pseudoglej až
stagnopseudoglej.
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Ozna ení prvku

NBK169 – ervené blato-K118

Typ prvku

Nadregionální biokoridor

Rozloha

26,43 ha
Nadregionální biokoridor spojující RBC Niva Stropnice a RBC Hranice. Využívá
„mokré“ cesty vedoucí z nivy Stropnice p es malý rybník se zachovalým litorálem
(pod železni ní tratí) a jižní b eh Jakulského rybníka s lesními porosty na
podmá ených stanovištích. Pod hrází Jakulského rybníka rekultivovaná skládka s
výsadbou borovice erné a jiných exot. Místy podmá ené lou ky zarostlé nárosty
osiky, jívy, k ovitých vrb, b ízy a ke ových nárost . Lesní porosty tvo eny
znov kými skupinami s p evahou smrku a borovice, s p ím sí dubu a mod ínu.
Zápoj plný až mírn rozvoln ný. Lesní porosty - odd. 233B, 252A.

Charakteristika

Pedologie: glejové p dy, pseudoglejový až rašelinný glejový podzol, humusová
forma mokrý rašelinný surový humus, p da siln kyselá, pís itá až hlinitopís itá
dospod až jílovitohlinitá, s hladinou spodní vody 0.5-0.8m., pseudogleje až oglejené
hn dé p dy, s kolísavou hladinou spodní vody.
Fytocenologie: vodní a mok adní spole enstva sv. Lemnion minoris, t . PhragmitiMagnocaricetea, lesní porosty na stanovištích dubových jedlin a jedlodubových
bor sv. Genisto germanicae-Quercion, Dicrano-Pinion, pod vysp lými porosty
evažují druhy Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Molinia coerulea,
Sphagnum sp., Dicranum undulatum, Polytrichum commune, Pleurozium schreberi.

Ozna ení prvku

RBC548 - Cuknštejn

Typ prvku

Regionální biocentrum

Rozloha

132,12 ha
Regionální biocentrum zahrnuje rezervaci Ter ino údolí - p írodní park s okolními
velmi zachovalými porosty v kov i r stov zna
diferencovanými. Jsou tvo eny
evážn starými jednotliv až skupinovit smíšenými porosty s p evahou smrku a
borovice, s p ím sí dubu a lípy, vtroušeny jsou buk, b íza, douglaska, jedle, jasan,
klen, mod ín, olše a osika. Mezi lesními porosty jsou uzav eny menší louky,
pravideln se ené, a n kolik malých rybní
. Jako ochranné pásmo p sobí okolní
se ené travní porosty, na orné p
jetelotravní sm si.

Charakteristika

Pedologie: mezotrofní až oligotrofní hn dá p da, humusová forma surový až
mullový moder, p da st edn až siln kyselá, hlinitopís itá, st edn hluboká, mírn
až erstv vlhká.
Fytocenologie: Lesní porosty na stanovištích podsv. Eu-Fagenion a sv. LuzuloFagion, pod vyzrálými porosty p evládají druhy Oxalis acetosella, Senecio
nemorensis, Mycelis muralis, Rubus idaeus, Luzula luzuloides, Avenella flexuosa,
Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, Dicranum scoparium, Pleurozium
schreberi, Polytrichum formosum. Lu ní porosty na stanovištích sv. Calthion,
Arrhenatherion, vodní plochy s fragmenty spole enstev sv. Lemnion minoris a t .
Phragmiti-Magnocaricetea.

Ozna ení prvku

RBC549 - Hada

Typ prvku

Regionální biocentrum

Rozloha

29,67 ha

Charakteristika

Les - menší lesní komplexy spojené zem
lskou p dou, na vyvýšeném h betu,
nadm.v. 490-525m. R znov ké lesní porosty s p evahou smrku (37%) a borovice
(28%), s p ím sí dubu (10%) a mod ínu (6%). Z dalších d evin jsou jednotliv až
skupinovit p imíšeny olše, jedle, b íza, buk a lípa.
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evládající skupiny lesních typ : 4B – bohatá bu ina, 4P - chudá dubová jedlina,
3L – jasanová olšina, 4O - sv ží dubová jedlina
Pedologie: mezotrofní až eutrofní, místy pseudoglejová hn dá p da, v luhu
naplavená naplavovaná hn dozemní p da, dospod oglejená až glejová, p dy s
mullovým moderem, mullem, st edn až mírn kyselé. Mimo les oligomezotrofní až
mezotrofní hn dé p dy.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích kv tnatých bu in podsv. Eu-Fagenion,
a kv tnatých jedlin podsv. Galio-Abietenion, v podrostu s dominantními druhy
mezotrofních a podmá ených stanoviš : Oxalis acetosella, Senecio ovatus,
Mercurialis perennis, Galeobdolon montanum, Myosotis sylvatica, Asarum
europaeum, Geranium robertianum, Athyrium filix femina, Luzula luzuloides, Luzula
pilosa, Ajuga reptans. V poto ním luhu stanovišt spole enstev podsv. Alnenion
glutinoso-incanae. Okrajov lu ní spole enstva z rámce t . Molinio-Arrhenatheretea,
v polních kulturách plevelová spole enstva t . Secalietea.
Zem
lské pozemky jsou intenzivn obhospoda ovány jako pole, maloplošn jsou
zastoupeny lu ní porosty. Biocentrem protéká drobný vodní tok, který vtéká do
rybníka Hada .

Ozna ení prvku

RBC551 – Niva Stropnice

Typ prvku

Regionální biocentrum, sou ást nadregionálního biokoridoru

Rozloha

220,99 ha
Rozsáhlé regionální biocentrum zasahující do zájmového území pouze svou menší
ástí, zahrnující nese ené a se ené podmá ené louky v niv Stropnice s jejími
doprovodnými olšovými a vrbovými nárosty a b ehovými vysokobylinnými porosty.
Do biocentra jsou zahrnuty rybníky Velký Plánský, Dolní velký (Dlouhé hráze),
Horní malý a Horní velký s cennými vodními a litorálními spole enstvy a s olšovými
a vrbovými nárosty pod hrázemi.
Podstatná ást biocentra v zájmovém území je tvo ena lesními porosty s p evahou
smrku (67%) a borovice (21%), s p ím sí jedle (4%) a dubu (3%). Jednotliv jsou
vtroušeny buk, b íza, dub ervený, douglaska, habr, lípa, mod ín, olše.
Ze skupin lesních typ p evažují SLT 4P - chudá dubová jedlina a 5G - podmá ená
jedlina.

Charakteristika

Pedologie: humózní až rašelinný pseudoglej, humusová forma rašelin. až surový
moder, p da st edn až siln kyselá, pís itohlinitá až jílovitohlinitá, vlhká až st ídav
zamok ená, v niv oglejené až glejové hn dé p dy.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích kyselých jedlových doubrav sv. LuzuloFagion (as. Abieti-Quercetum), v podrostu s dominantními druhy Calamagrostis
villosa, Carex brizoides, Avenella flexuosa, Molinia coerulea, Deschampsia
caespitosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris carthusiana, Pleurozium schreberi,
Sphagnum sp., Dicranum polysetum, Polytrichum commune, na podmá ených
stanovištích p echody k potenciálním spole enstv m podmá ených smr in sv.
Piceion excelsae, v podrostu s významnými druhy: Equisetum sylvaticum, Oxalis
acetosella, Lysimachia vulgaris, hojn traviny Avenulla flexuosa, Deschampsia
caespitosa, Carex brizoides, dále Vaccinium myrtillus, jednotliv Ajuga reptans,
Caltha palustris, Sphagnum sp., Polytrichum formosum.
Vysokobylinná a travinná lu ní spole enstva lze rámcov za adit do sv. Calthion,
Alopecurion, Deschampsion, Caricion gracilis, Phalaridion arundinaceae,
doprovodné d evinné nárosty do podsv. Alnenion glutinoso-incanae, v ece jsou
vyvinuty fragmenty vodní spole enstev z rámce t . Potametea. V rybnících ada
spole enstev t . Phragmiti-Magnocaricetea, Potametea, Isoeto-Nanojuncetea.
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Ozna ení prvku

RBC552 - Hranice

Typ prvku

Regionální biocentrum, sou ást nadregionálního biokoridoru

Rozloha

54,22 ha
Regionální biocentrum je tvo eno rozsáhlým komplexem lesních porost na
severovýchod od Jakulského a By ovského rybníka. Porosty obnovované p evážn
skupinovit clonnými se emi, v kov i r stov diferencované, s následujícím
zastoupením: SM 49 BO 37 JD 6 DB 2 BK 3 vtroušen b íza, dub ervený,
douglaska, mod ín, smrk omorika, vejmutovka. Odd lení, porost: 230 B, 231 B, 232
B,C.
evažují SLT: 4P - chudá dubová jedlina, 5G - podmá ená jedlina, 4Q - chudá
dubová jedlina 0K - kyselý dubobukový bor.

Charakteristika

Pedologie: humózní až výrazný pseudoglej až pseudoglejová hn dá p da, typický
až surový moder až surový humus, st edn až siln kyselá p da, tém bez skeletu,
ojedin lými valouny, vlhká až st ídav zamok ená, na sušším stanovišti oglejený
podzol, siln kyselý, mírn až erstv vlhký.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích jedlových doubrav a podmá ených
jedlin sv. Genisto germanicae-Quercion, Piceion excelasae, kulturních bor sv.
Dicrano-Pinion, pod vysp lými porosty p evažují druhy Oxalis acetosella, Mycelis
muralis, Equisetum sylvaticum, Avenella flexuosa, Luzula pilosa, Vaccinium
myrtillus, Carex brizoides, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum, Mnium
sp., Sphagnum sp., Leucobryum glaucum.

Ozna ení prvku

RBC553 - Žofinka

Typ prvku

Regionální biocentrum, sou ást nadregionálního biokoridoru

Rozloha

104,11 ha
Menší ást rozsáhlého regionálního biocentra, zasahující do zájmového území.
Biocentrum jako celek je popsáno v materiálech zpracovaných pro CHKO
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. Zastoupení d evin je zhruba následující: BO 64,83% B 7,74% SM 19,66%
BL 7,17% DB 0,60%.

Charakteristika

evládají LT 0R1,2 – rašelinný bor bor vkový a rojovníkový na p echodových
rašelinách, 0R5 – blatkový bor bor vkový s rojovníkem na p echodových
rašelinách, 0R7 – b ezový bor suchopýrový na nov vznikajích rašelinách, 5R3 rašelinná borová smr ina bezkolencová na p echod. rašelin. Mén jsou zastoupeny
další LT 4G0, 0G1, 4P1, 4P5, 0P2.
Pedologie: oligotrofní rašelinná p da s rašelinným surovým humusem, siln až
velmi siln kyselá, hluboká, s m lce rozloženou rašelinou, s vysokou hladinou
spodní vody, dospodu vláknitá až pls ovitá (0R), oligotrofní rašeliništní p da s
mokrým rašelinným humusem, siln kyselá, s dob e rozloženou rašelinou do výše
hladiny spodní vody, shora kyprá, dospod vláknitá (5R3).
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích p echodného vlochy ového boru as.
Vaccinio uliginosi – Pinetum sylvestris, a rašelinných smr in sv. Piceion excelsae
(Sphagno-Piceetum), v podrostu s dominantními druhy rašelinných stanoviš :
Vaccinium myrtillus, Rhodococcum vitis-idaea, Molinia coerulea, Avenella flexuosa,
Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi, Sphagnum sp., Polytrichum commune,
Vaccinium uliginosum, Oxalis acetosella, kapradiny, Leucobryum glaucum, Carex
brizoides.Na ásti jsou porosty na stanovišti blatkového boru sv. Sphagnion medii
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s význa nými druhy: Vaccinium uliginosum, Ledum palustre, Sphagnum sp.,
Vaccinium myrtillus, Rhodococcum vitis-idaea, Polytrichum commune, Dicranum
polysetum.
i okrajích u rašeliništ (rezervace) navazují spole enstva s vyšším zastoupením
rojovníku bahenního (Ledum palustre).

Ozna ení prvku

RBC555 - Slatina

Typ prvku

Regionální biocentrum

Rozloha

45,15 ha
Pom rn rozsáhlé regionální biocentrum umíst né v p íhrani ním lesním komplexu,
s lesními porosty na p evážn na rašelinných a podmá ených stanovištích.
V r znov kých p edmýtných až mýtných porostech p evládá borovice s p ím sí
smrku, vtroušen jedle, olše a b íza. Zastoupení d evin je zhruba následující: BO
86,41% SM 9,11% OL 2,34% JD 1,74% B 0,40%. Zastoupení STG: 4A6 –
20,04%, 5A6 – 30,56%, 4A3-4 -19,91%, 4AB4 – 11,51%, 5A5 – 2,90%, 4A2 –
2,14%, 5AB6 – 12,94%.
evládají LT 0R1 – rašelinný bor bor vkový na p echodových rašelinách, 0R7 –
ezový bor suchopýrový na nov vznikajících rašelinách, 5R3 - rašelinná borová
smr ina bezkolencová na p echod. rašelin, 4R3 – sv ží reliktní smr ina t tinová,
4G2 – podmá ená dubová jedlina ost icová v úžlabinách.

Charakteristika

Pedologie: oligotrofní rašelinná p da s rašelinným surovým humusem, siln až
velmi siln kyselá, hluboká, s m lce rozloženou rašelinou, s vysokou hladinou
spodní vody, dospodu vláknitá až pls ovitá (0R1,7), oligotrofní až mezotrofní
rašeliništní p da s mokrým rašelinným humusem, siln kyselá, s dob e rozloženou
rašelinou do výše hladiny spodní vody, shora kyprá, dospod vláknitá (5R3, 4R3),
humózní pseudoglej až humózní glej, typický moder, st edn až siln kyselá p da,
st ídav zamok ená, s kolísavou hladinou spodní vody (4G2).
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích p echodného vlochy ového boru as.
Vaccinio uliginosi – Pinetum sylvestris, a rašelinných smr in sv. Piceion excelsae
(Sphagno-Piceetum), v podrostu s dominantními druhy rašelinných stanoviš :
Vaccinium myrtillus, Rhodococcum vitis-idaea, Molinia coerulea, Avenella flexuosa,
Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi, Sphagnum sp., Polytrichum commune,
Vaccinium uliginosum, Oxalis acetosella, kapradiny, Leucobryum glaucum, Carex
brizoides. Místy stanovišt jedlových doubrav podsv. Galio-Abietenion, v podrostu
s dominantními druhy: Carex brizoides, Oxalis acetosella, Mycelis muralis,
Vaccinium myrtillus, Polytrichum formosum, Pleurozium schreberi, Mnium sp.,
Sphagnum sp, Calamagrostis villosa, eschampsia caespitosa, Dryopteris
carthusiana.

Ozna ení prvku

RBK76 – Hada -Janovka

Typ prvku

Regionální biokoridor

Rozloha

37,88 ha

Charakteristika

ást regionálního biokoridoru, spojujícího regionální biocentrum Dubí, které leží již
za hranicemi ešeného území, s RBC549 – Hada . Z v tší ásti prochází lesními
porosty s pr
rnou druhovou skladbou, pomístn s p ím sí listná . Mimo
zájmové území (v k.ú. Nové Hrady) prochází zámeckým parkem a po hranici
terénního zlomu p ekra uje návrhovým úsekem stávající kamenolom a pruhem
lesních porost pokra uje až do RBC549 - Hada . Úsek procházející lomem je
v sou asnosti nefunk ní vzhledem k provozování lomu. Po ukon ení provozu lomu
se doporu uje vypracovat plán rekultivace lomu spole
s projektem ÚSES tak,
aby byla zajišt na funk nost biokoridoru.
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Místy biokoridor p echází (u zámeckého parku) p es neudržované plochy se
sukcesními d evinnými nárosty b ízy, osiky, dubu, jasanu, bezu erného.
Pedologie: mozaika p d, p evažují hn dé kyselé p dy, pomístn p echázející do
mezotrofních hn dých p d.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích bu in sv. Luzulo-Fagion až podsv. EuFagenion, v lomu a na jeho okrajích po ínající sukcese spole enstev silikátových
skal a primitivních pís itých p d.

Ozna ení prvku

RBK78 – Hranice-Hada

Typ prvku

Regionální biokoridor

Rozloha

37,84 ha
Nadregionální biokoridor spojující RBC Hada a RBC Hranice. Prochází lesními
porosty na podmá ených stanovištích, s p evahou borovice a smrku, pouze
pomístn p ím s b ízy, dubu, jedle, douglasky. V jižní ásti využívá polokulturních
lu ních porost s nadpr
rnou druhovou diverzitou, se zastoupením p irozen
rostoucích druh , p i okraji lesa s mok adními spole enstvy. Pomístn maloplošn
rašelinná stanovišt .

Charakteristika

Pedologie: pod lesními porosty oglejené podzoly, rašelinné podzoly až (oligo-)
mezotrofní rašelinné p dy, mimo LPF rašelinné a glejové p dy.
Fytocenologie: lesy na stanovištích kyselých dubových jedlin, rašelinných smr in sv.
Genisto germanicae-Quercion, Piceion excelsae (Sphagno-Piceetum), pod
vysp lými porosty p evažují druhy Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa,
Molinia arundinacea, Oxalis acetosella, Deschampsia flexuosa, Dryopteris
carthusiana, Sphagnum sp., Dicranum undulatum, Polytrichum
commune,
Pleurozium schreberi.
Mok adní spole enstva t . Phragmiti-Magnocaricetea, lu ní spole enstva
Molinietalia.

Ozna ení prvku

RBK81 – Cuknštejn-Niva Stropnice

Typ prvku

Regionální biokoridor

Rozloha

62,93 ha

Charakteristika

.

Regionální biokoridor spojující RBC Ter ino údolí (Cuknštejn) a RBC Niva
Stropnice. Prochází širokou nivou se starým korytem, které je z v tší ásti
zazemn no a s novým nap ímeným korytem, které má charakter stoky s
upravenými vysvahovanými b ehy bez d evinného doprovodu, s rychlým odtokem.
Staré koryto je z obou stran lemováno nárosty vrby k ehké, olše lepkavé, dubu, v
podrostu ke e a nitrofilní vegetace. Louky v niv p evážn se ené, se zastoupením
irozen rostoucích druh . Místy mok ady s rákosem, lesknicí rákosovitou a
mok adní vegetací. Velice cenný a unikátní vegeta ní soubor nivních spole enstev,
výskyt vydry ní.
Pedologie: nivní glejové p dy.
Fytocenologie: okolo eky porosty podsv. Alnenion glutinoso-incanae, podle
Zlatníka Fraxini-alneta sup., Salici fragilis-alneta inf. Lu ní porosty lze rámcov
za adit do sv. Calthion,Alopecurion, Phalaridion arundinaceae, Caricion gracilis,
Phragmition communis, nárosty k ovitých vrb do sv. Salicion cinereae. V ece
fragmenty spole enstev t . Potametea.
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Ozna ení prvku

RBK84 – Žofinka-Slatina

Typ prvku

Regionální biokoridor

Rozloha

2,12 ha
Krátký úsek regionálního biokoridoru spojujícího RBc Žofinka a RBc Slatina. V tší
ást biokoridoru leží mimo ešené území, v okrese Jind ich v Hradec. Lesní porosty
jsou tvo eny kulturními lesy s p evahou smrku a borovice.

Charakteristika

Pedologie: stagnopseudoglej až podzolový pseudoglej, typický surový humus,
st ídav zamok ené až mokré p dy, p echázejících do rašelinných p d.
Fytocenologie: kulturní lesní porosty na stanovištích jedlových doubrav sv. Genisto
germanicae-Quercion, v podrostu p evládají druhy Vaccinium myrtillus, Vaccinium
vitis-idea, Avenella flexuosa, Pleurozium schreberi, Leucobryum glaucum,
Sphagnum sp.

Ozna ení prvku

RBK85 – Slatina-st. hranice

Typ prvku

Regionální biokoridor

Rozloha

2,73 ha
Krátký úsek regionálního biokoridoru vystupujícího z RBC Slatina sm rem do
Rakouska. Lesní porosty jsou tvo eny kulturními lesy s p evahou smrku a borovice.

Charakteristika

Pedologie: stagnopseudoglej až podzolový pseudoglej, typický surový humus,
st ídav zamok ené až mokré p dy, p echázejících do rašelinných p d.
Fytocenologie: kulturní lesní porosty na stanovištích jedlových doubrav sv. Genisto
germanicae-Quercion, v podrostu p evládají druhy Vaccinium myrtillus, Vaccinium
vitis-idea, Avenella flexuosa, Pleurozium schreberi, Leucobryum glaucum,
Sphagnum sp.

Ozna ení prvku

RBK3077 – Hada -st. hranice

Typ prvku

Regionální biokoridor

Rozloha

48,15 ha
Regionální biokoridor v n kolika úsecích, s vloženými místními biocentry. V tší ást
vede lesními porosty rozsáhlého hrani ního komplexu (Förster). Lesní porosty jsou
tvo eny r znov kými skupinami s p evahou smrku s p ím sí borovice, v mladších
skupinách jsou p imíšeny až vtroušeny jedle, buk, mod ín, b íza.

Charakteristika

Pedologie: oligotrofní hn dá p da až hn dý ranker, humusová forma surový moder
až moder, p da st edn až siln kyselá, hlinitopís itá, st edn hluboká až m lká,
erstv vlhká.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích acidofilních bu in sv. Luzulo-Fagion,
v podrostu s dominantními druhy: p evažují traviny Avenella flexuosa, Luzula
luzuloides; dále Oxalis acetosella, Dryopteris dilatata, Mycelis muralis, Vaccinium
myrtillus, Dicranum scoparium, Polytrichum formosum, Hypnum cupressiforme.
Kratší úsek je navržen na zem

lské p

.

Ozna ení prvku

RBK3079 – Hada -Vyhlídka

Typ prvku

Regionální biokoridor

Rozloha

95,90 ha

Charakteristika

ást regionálního biokoridoru spojujícího RBC Vraní hnízdo a BC na
Novohradském potoce (Plán ÚSES Nové Hrady). Tém
celá trasa prochází
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rozsáhlými lesními komplexy s p evahou smrku a borovice, s p ím sí buku, jedle,
klenu a vtroušeným mod ínem, b ízou. Lesní porosty - odd. 607-610, 618, 620.
Pedologie: pod lesními porosty podzolovaná až oligotrofní hn dá p da, humusová
forma surový humus, p da siln kyselá, skeletovitá, st edn hluboká, mírn až
erstv vlhká, lehce drobivá.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích acidofilních bu in sv. Luzulo-Fagion,
v podrostu s dominantními druhy: Vaccinium myrtillus, Avenela flexuosa, Calluna
vulgaris, Luzula luzuloides, Hieracium murorum, Dicranum scoparium, Dicranum
polysetum, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum,
Oxalis acetosella, Senecio ovatus, Mycelis muralis.

Ozna ení prvku

LBC4 – U Jakulského rybníka

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do vodní a nivní osy nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

4,33 ha
Porost na jižním b ehu Jakulského rybníka, nadm.v. 470-472m. Smrko-dubo-borová
kmenovina s malou p ím sí b ízy a mod ínu, rozpracovaná obnovou; v mlazinách
vedle smrku a borovice významn zastoupeny také dub, buk a jedle.
Pedologie: pseudoglejový až rašelinný glejový podzol, humusová forma mokrý
rašelinný surový humus, p da siln kyselá, pís itá až hlinitopís itá dospod až
jílovitohlinitá, s hladinou spodní vody 0.5-0.8m.

Charakteristika

Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích sv. Dicrano-Pinion, pod vysp lými
porosty p evažují druhy Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Molinia
coerulea, Sphagnum sp., Dicranum undulatum, Polytrichum commune, Pleurozium
schreberi.
U b eh rybníka fragmenty mok adních spole enstev t . Phragmiti-Magnocaricetea,
Lemnetea.
Návrh opat ení: P i obnov kmenoviny prodloužit obnovní dobu pro založení v kov
a výškov diferencovaného porostu; zajistit dostate nou p ím s dubu (jedle).
V mladých porostech výchova dle LHP zam ená na podporu listnaté p ím si a
jedle. V rybníku snížit intenzitu hospoda ení, zamezit další eutrofizaci a p ísunu
dusíku do vody.

Ozna ení prvku

LBC8 – U Ková

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do vodní a nivní osy nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

8,07 ha
Biocentrum je tvo eno lesními porosty s p evahou smrku a borovice, pomístn
s p ím sí b ízy a jedle, s vtroušeným dubem. Zápoj plný až mírn rozvoln ný.

Charakteristika

Pedologie: výrazný pseudoglej, surový moder až surový humus, siln kyselá p da,
ph-pjh-jh, s ojedin lými valouny, st ídav zamok ená, shora drobivá, dospod
soudržná až vazká.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích jedlových doubrav sv. Genisto
germanicae-Quercion, pod vysp lými porosty p evažují druhy Avenella flexuosa,
Vaccinium myrtillus, Luzula pilosa, ojedin le byliny, z mech Pleurozium schreberi,
Polytrichum formosum, Leucobryum glaucum, Sphagnum sp.

Ozna ení prvku

LBK10 – Jandovky

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

3,83 ha
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Lesní biokoridor procházející lesními porosty s b žnou druhovou skladbou,
s p evahou smrku a borovice v tšinou na podmá ených stanovištích kyselých a
chudých dubových jedlin a kyselých jedlobukových bor . V mladých skupinách
pomístn p ím s buku, dubu, jedle, mod ínu. Zápoj plný až místy mezernatý.
evládající SLT: 4P - kyselá dubová jedlina, 0P - kyselý jedlodubový bor.
Charakteristika

Pedologie: stagnopseudoglej, mokrý rašelinný surový humus, siln kyselá p da,
hluboká, st ídav vlhká až zamok ená, na sušším stanovišti oglejený podzol.
Fytocenologie: lesy na stanovištích kyselých dubových jedlin sv. Genisto
germanicae-Quercion, kulturních bor sv. Dicrano-Pinion, pod vysp lými porosty
evažují druhy Calamagrostis villosa, Carex brizoides, Deschampsia flexuosa,
Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa, Vaccinium
myrtillus, Dryopteris
carthusiana, Pleurozium schreberi, Sphagnum sp., Dicranum undulatum,
Polytrichum commune, na sušším stanovišti dominantní Vacinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea.

Ozna ení prvku

LBC11 – U hájovny Klín

Typ prvku

Lokální biocentrum.

Rozloha

15,31 ha
Biocentrum je tvo eno kulturními lesními porosty v rozsáhlém lesním komplexu.
Mozaika p evážn mladých skupin s p evahou smrku, s pom rn vysokým
zastoupením dubu a s p ím sí jedle, buku, mod ínu, borovice a vtroušenou
douglaskou; místy mírn uvoln ný zápoj.
evládající lesní typ: 4O2 - sv ží dubová jedlina ost icová, 4P5 - kyselá dubová
jedlina t tinová, 4P3 - kyselá dubová jedlina metlicová sušší na plochých
vyvýšeninách.

Charakteristika

Pedologie: humózní pseudoglej až stagnopseudoglej, humusová forma moder,
mokrý rašelinný surový humus, p da st edn až siln kyselá, pís itojílovitohlinitá,
st ídav zamok ená.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích jedlových doubrav sv. Genisto
germanicae-Quercion, na živn jších stanovištích podsv. Galio-Abietenion, pod
vysp lými porosty p evažují druhy Carex brizoides, Calamagrostia villosa,
Deschampsia caespitosa, Oxalis acetosella, Mycelis muralis, Vaccinium myrtillus,
Avenella flexuosa, Sphagnum sp., Pleurozium schreberi, Dicranum undulatum,
Polytrichum formosum.
Návrh opat ení: P i výchov porost maximální podpora dubu a dalších p imíšených
a vtroušených d evin p irozené d evinné skladby, zejména jedle a buku. Do obnovy
hospoda ení dle LHP, p i obnov zajistit podíl buku, jedle a dubu v zastoupení
alespo 30%, výhledov toto zastoupení zvyšovat.

Ozna ení prvku

LBK12 – Jandovky

Typ prvku

Lokální biokoridor.

Rozloha

5,09 ha

Charakteristika

Biocentrum je tvo eno kulturními lesními porosty v rozsáhlém lesním komplexu.
Mozaika p evážn mladých skupin s p evahou smrku, s pom rn vysokým
zastoupením dubu a s p ím sí jedle, buku, mod ínu, borovice a vtroušenou
douglaskou; místy mírn uvoln ný zápoj.
evládající lesní typ: 4O2 - sv ží dubová jedlina ost icová 4P5 - kyselá dubová
jedlina t tinová 4P3 - kyselá dubová jedlina metlicová sušší na plochých
vyvýšeninách.
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Pedologie: humózní pseudoglej až stagnopseudoglej, humusová forma moder,
mokrý rašelinný surový humus, p da st edn až siln kyselá, pís itojílovitohlinitá,
st ídav zamok ená.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích jedlových doubrav sv. Genisto
germanicae-Quercion, na živn jších stanovištích podsv. Galio-Abietenion, pod
vysp lými porosty p evažují druhy Carex brizoides, Calamagrostia villosa,
Deschampsia caespitosa, Oxalis acetosella, Mycelis muralis, Vaccinium myrtillus,
Avenella flexuosa, Sphagnum sp., Pleurozium schreberi, Dicranum undulatum,
Polytrichum formosum.
Návrh opat ení: P i výchov porost maximální podpora dubu a dalších p imíšených
a vtroušených d evin p irozené d evinné skladby, zejména jedle a buku. Do obnovy
hospoda ení dle LHP, p i obnov zajistit podíl buku, jedle a dubu v zastoupení
alespo 30%, výhledov toto zastoupení zvyšovat.

Ozna ení prvku

LBC13 – U Jandovky

Typ prvku

Lokální biocentrum.

Rozloha

17,21 ha
Biocentrum je tvo eno lesními porosty v rozsáhlém lesním komplexu. Mozaika
evážn p edmýtných skupin. Starší porosty tvo eny smrkem s p ím sí borovice a
dubu, v mladých skupinách relativn zna ná p ím s dubu, buku a jedle. Zápoj plný,
pomístn mírn rozvoln ný, ojedin le mezernatý a edinatý.
evládající lesní typ: LT 0K8 - kyselý bor metlicový na obohacených píscích, 5G3
- podmá ená jedlina t tinová na plošinách a v úžlabinách.

Charakteristika

Pedologie: mírný až výrazný železitý podzol až oglejený podzol, surový moder až
surový humus, siln kyselá p da, s valouny, mírn vlhká, lehce drobivá; na
nejvlh ích stanovištích rašelinohumózní glej se surovým moderem, st edn až siln
kyselá p da, s vysokou hladinou spodní vody, shora kyprá, dospodu až vazká.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích bor sv. Dicrano-Pinion, podmá ených
smr in sv. Piceion excelsae (as. Calamagrostio villosae-Piceetum), maloplošn do
biocentra zasahují potenc. jednotky jedlových doubrav sv. Genisto germanicaeQuercion, pod vysp lými porosty p evažují druhy Avenella flexuosa, Vaccinium
myrtillus, Pleurozium schreberi, Dicranum undulatum, Dicranum scoparium,
Polytrichum formosum; Oxalis acetosella, Carex brizoides, Calamagrostis villosa,
Dryopteris carthusiana, Athyrium filix-femina, Mnium sp., Thuidium tamariscifolium.

Ozna ení prvku

LBK14 – Jandovky

Typ prvku

Lokální biokoridor.

Rozloha

4,11 ha
Lesní biokoridor procházející lesními porosty s b žnou druhovou skladbou,
s p evahou smrku a borovice v tšinou na podmá ených stanovištích kyselých a
chudých dubových jedlin a kyselých jedlobukových bor . V mladých skupinách
pomístn p ím s buku, dubu, jedle, mod ínu. Zápoj plný až místy mezernatý.
evládající SLT: 4P - kyselá dubová jedlina, 0P - kyselý jedlodubový bor

Charakteristika

Pedologie: stagnopseudoglej, mokrý rašelinný surový humus, siln kyselá p da,
hluboká, st ídav vlhká až zamok ená, na sušším stanovišti oglejený podzol.
Fytocenologie: lesy na stanovištích kyselých dubových jedlin sv. Genisto
germanicae-Quercion, kulturních bor sv. Dicrano-Pinion, pod vysp lými porosty
evažují druhy Calamagrostis villosa, Carex brizoides, Deschampsia flexuosa,
Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris
carthusiana, Pleurozium schreberi, Sphagnum sp., Dicranum undulatum,
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Polytrichum commune, na sušším stanovišti dominantní Vacinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea.
Ozna ení prvku

LBK15 – Srn í vrch

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

2,70 ha
Lesní biokoridor procházející lesními porosty s b žnou druhovou skladbou,
s p evahou smrku a borovice v tšinou na podmá ených stanovištích kyselých a
chudých dubových jedlin a kyselých dubobukových a jedlobukových bor . V
mladých skupinách pomístn p ím s buku, dubu, jedle, mod ínu, vejmutovky,
douglasky, lípy aj. Zápoj plný až místy mezernatý
evládající SLT: 0P - kyselý jedlodubový bor, 0K - kyselý dubobukový bor, 4P kyselá dubová jedlina

Charakteristika

Pedologie: stagnopseudoglej, mokrý rašelinný surový humus, siln kyselá p da,
hluboká, st ídav vlhká až zamok ená, na sušším stanovišti železitý podzol až
oglejený podzol.
Fytocenologie: lesy na stanovištích kyselých dubových jedlin sv. Genisto
germanicae-Quercion, kulturních bor sv. Dicrano-Pinion, pod vysp lými porosty
evažují druhy Calamagrostis villosa, Carex brizoides, Deschampsia flexuosa,
Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris
carthusiana, Pleurozium schreberi, Sphagnum sp., Dicranum undulatum,
Polytrichum commune, na sušším stanovišti dominantní Vacinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea.

Ozna ení prvku

LBC16 – U Havlova sloupku

Typ prvku

Lokální biocentrum, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

10,04 ha
Biocentrum je tvo eno lesními porosty v rozsáhlém lesním komplexu. Mozaika
evážn p edmýtných skupin, v severní ásti mýtná smrková kmenovina, jižní ást
v poslední fázi obnovy. Starší porosty tvo eny smrkem s p ím sí borovice a
vtroušeným mod ínem, v mladých skupinách p ím s dubu, buku a jedle. Zápoj plný,
pomístn mírn rozvoln ný.

Charakteristika

evládající lesní typ: 4P5 - kyselá dubová jedlina t tinová, 4P4 - kyselá dubová
jedlina metlicová na plošinách
Pedologie: stagnopseudoglej, humus forma mokrý rašelinný humus, p da siln
kyselá, pís itohlinitá, asto s vložkami písk , hluboká, st ídav vlhká až zamok ená.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích jedlových doubrav sv. Genisto
germanicae-Quercion, pod vysp lými porosty p evažují druhy Calamagrostis villosa,
Carex brizoides, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Pleurozium schreberi,
Sphagnum sp., Dicranum undulatum, Polytrichum commune.

Ozna ení prvku

LBK17 – Srn í vrch

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

5,29 ha

Charakteristika

Lesní biokoridor procházející lesními porosty s b žnou druhovou skladbou,
s p evahou smrku a borovice v tšinou na podmá ených stanovištích kyselých a
chudých dubových jedlin a kyselých dubobukových a jedlobukových bor . V
mladých skupinách pomístn p ím s buku, dubu, jedle, mod ínu, vejmutovky,
douglasky, lípy aj. Zápoj plný až místy mezernatý.
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evládající SLT: 0P - kyselý jedlodubový bor, 0K - kyselý dubobukový bor, 4P kyselá dubová jedlina
Pedologie: stagnopseudoglej, mokrý rašelinný surový humus, siln kyselá p da,
hluboká, st ídav vlhká až zamok ená, na sušším stanovišti železitý podzol až
oglejený podzol.
Fytocenologie: lesy na stanovištích kyselých dubových jedlin sv. Genisto
germanicae-Quercion, kulturních bor sv. Dicrano-Pinion, pod vysp lými porosty
evažují druhy Calamagrostis villosa, Carex brizoides, Deschampsia flexuosa,
Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa, Vaccinium
myrtillus, Dryopteris
carthusiana, Pleurozium schreberi, Sphagnum sp., Dicranum undulatum,
Polytrichum commune, na sušším stanovišti dominantní Vacinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea.

Ozna ení prvku

LBK18 – U Ho ejších chalup

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

6,96 ha
Lesní biokoridor procházející lesními porosty s b žnou druhovou skladbou, s
evahou smrku a borovice v tšinou na podmá ených stanovištích kyselých a
chudých dubových jedlin a kyselých dubobukových a jedlobukových bor . V
mladých skupinách pomístn p ím s buku, dubu, jedle, osiky, b ízy aj. Zápoj plný
až místy rozvoln ný.
evládající SLT: 0P - kyselý jedlodubový bor, 0K - kyselý dubobukový bor, 4P kyselá dubová jedlina.

Charakteristika

Pedologie: stagnopseudoglej, mokrý rašelinný surový humus, siln kyselá p da,
hluboká, st ídav vlhká až zamok ená, na sušším stanovišti železitý podzol až
oglejený podzol.
Fytocenologie: lesy na stanovištích kyselých dubových jedlin sv. Genisto
germanicae-Quercion, kulturních bor sv. Dicrano-Pinion, pod vysp lými porosty
evažují druhy Calamagrostis villosa, Carex brizoides, Deschampsia flexuosa,
Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris
carthusiana, Pleurozium schreberi, Sphagnum sp., Dicranum undulatum,
Polytrichum commune, na sušším stanovišti dominantní Vacinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea.

Ozna ení prvku

LBC19 – Paradis

Typ prvku

Lokální biocentrum, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

13,49 ha

Charakteristika

Rozsáhlé místní biocentrum v rozsáhlém lesním komplexu mezi Oborou a
Hranicemi. Jihovýchodní svah k Oborskému rybníku, nadm.v. 475-498m. Lesní
porosty jsou tvo eny mozaikou r znov kých skupin, významná je stará smrkoborová kmenovina s malou p ím sí buku, jedle a mod ínu, obnovn rozpracovaná
maloplošnými obnovními prvky se smrkem, jedlí a bukem. Borovice ve staré
kmenovin je za azena do genetické kategorie „B“, porost je uznaný jako semenný
pro sb r osiva. Zápoj v porostech je v tšinou plný, pouze místy mírn rozvoln ný.
evládající lesní typ: 4P5 - kyselá dubová jedlina t tinová a 0P1 - kyselý
jedlodubový bor bor vkový.
Pedologie: stagnopseudoglej, mokrý rašelinný surový humus, siln kyselá p da,
hluboká, st ídav vlhká až zamok ená, na sušším stanovišti oglejený podzol.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích bor na oligotrofních pís itých
podkladech sv. Dicrano-Pinion, místy jedlových doubrav as. Abieti-Quercetum,
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v podrostu s dominantními druhy Calamagrostis villosa, Carex brizoides, Avenella
flexuosa, Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa, Vaccinium
myrtillus,
Dryopteris carthusiana, Pleurozium schreberi, Sphagnum sp., Dicranum polysetum,
Polytrichum commune, na sušším stanovišti dominantní Vacinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea.

Ozna ení prvku

LBK20 – Paradis

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

1,95 ha
Místní biokoridor vedený rozsáhlým lesním komplexem mezi Oborou a hájovnou
Hranice. Lesní porosty jsou tvo eny mozaikou r znov kých skupin s p evahou
smrku a borovice, místy v mladších skupinách p ím s jedle a buku, mod ínu.
evládající lesní typ: 4P5 - kyselá dubová jedlina t tinová a 0P1 - kyselý
jedlodubový bor bor vkový.

Charakteristika

Pedologie: stagnopseudoglej, mokrý rašelinný surový humus, siln kyselá p da,
hluboká, st ídav vlhká až zamok ená, na sušším stanovišti oglejený podzol.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích bor na oligotrofních pís itých
podkladech sv. Dicrano-Pinion, místy jedlových doubrav as. Abieti-Quercetum,
v podrostu s dominantními druhy Calamagrostis villosa, Carex brizoides, Avenella
flexuosa, Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa, Vaccinium myrtillus,
Dryopteris carthusiana, Pleurozium schreberi, Sphagnum sp., Dicranum polysetum,
Polytrichum commune, na sušším stanovišti dominantní Vacinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea.

Ozna ení prvku

LBK22 – Pod jezev ím kopcem

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

5,98 ha
Lesní biokoridor procházející lesními porosty s b žnou druhovou skladbou, s
evahou smrku a borovice v tšinou na podmá ených stanovištích kyselých a
chudých dubových jedlin.

Charakteristika

Pedologie: stagnopseudoglej, mokrý rašelinný surový humus, siln kyselá p da,
hluboká, st ídav vlhká až zamok ená, na sušším stanovišti oglejený podzol.
Fytocenologie: Calamagrostis villosa, Vignea brizoides, Avenella flexuosa, Molinia
coerulea, Deschampsia caespitosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris carthusiana,
Pleurozium schreberi, Sphagnum sp., Dicranum undulatum, Polytrichum commune,
na sušším stanovišti dominantní Vacinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea.

Ozna ení prvku

LBC23 – Nakolický les

Typ prvku

Lokální biocentrum, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

7,75 ha

Charakteristika

Místní biocentrum v lesním komplexu p i V okraji Nakolického rybníka. Mírný
jihozápadní svah nad rybníkem, nadm.v. 485-492m. Lesní porosty jsou tvo eny
starou smrko-borovou kmenovinou s vtroušenou jedlí, s mírn uvoln ným zápojem,
s n kolika malými skupinkami p evážn jedlo-dubo-bukové mlaziny, s vtroušenou
douglaskou a dubem erveným.
evládající lesní typ: 4P5
jedlodubový bor bor vkový

- kyselá dubová jedlina t tinová a 0P1 - kyselý

Pedologie: stagnopseudoglej, mokrý rašelinný surový humus, siln
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hluboká, st ídav vlhká až zamok ená, na sušším stanovišti oglejený podzol.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích bor na oligotrofních pís itých
podkladech sv. Dicrano-Pinion, místy jedlových doubrav as. Abieti-Quercetum,
v podrostu s dominantními druhy Calamagrostis villosa, Carex brizoides, Avenella
flexuosa, Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa, Vaccinium
myrtillus,
Dryopteris carthusiana, Pleurozium schreberi, Sphagnum sp., Dicranum polysetum,
Polytrichum commune, na sušším stanovišti dominantní Vacinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea.

Ozna ení prvku

LBK24 – Pod jezev ím kopcem

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

7,34 ha
Lesní biokoridor procházející lesními porosty s b žnou druhovou skladbou, s
evahou smrku a borovice v tšinou na podmá ených stanovištích kyselých a
chudých dubových jedlin.

Charakteristika

Pedologie: stagnopseudoglej, mokrý rašelinný surový humus, siln kyselá p da,
hluboká, st ídav vlhká až zamok ená, na sušším stanovišti oglejený podzol.
Fytocenologie: Calamagrostis villosa, Vignea brizoides, Avenella flexuosa, Molinia
coerulea, Deschampsia caespitosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris carthusiana,
Pleurozium schreberi, Sphagnum sp., Dicranum undulatum, Polytrichum commune,
na sušším stanovišti dominantní Vacinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea.

Ozna ení prvku

LBC25 – Jezev í kopec

Typ prvku

Lokální biocentrum.

Rozloha

11,24 ha
Místní biocentrum v rozsáhlém lesním komplexu mezi Vyšným a Žofinkou.
V severní ásti suchý vrchol (Jezev í kopec) p echázející k JZ do mírného svahu,
nadm.v. 484-508m. Smrko-borová kmenovina s malou p ím sí mod ínu, s bukojedlovými kotlíky v severní ásti porostu. Zápoj je plný. Borovice v úrovni, smrk
tšinou v podúrovni, tvo ící spodní etáž.
evládající lesní typ: 4P5 - kyselá dubová jedlina t tinová a 0P1 - kyselý
jedlodubový bor bor vkový, 0M3 - chudý dubový bor bor vkový a lišejníkový na
kaolinických píscích až pískovcích

Charakteristika

Pedologie: stagnopseudoglej, mokrý rašelinný surový humus, siln kyselá p da,
hluboká, st ídav vlhká až zamok ená, na sušším stanovišti oglejený podzol. Na
výsušném vršku mírný až výrazný podzol, dr ový surový humus, siln až velmi siln
kyselá p da, s valouny n. slepenci, st edn hluboká až hluboká, dospodu
s náznakem oglejení, mírn vysýchavá, sypká, dospodu zatvrdlá.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích bor na oligotrofních pís itých
podkladech sv. Dicrano-Pinion, místy jedlových doubrav as. Abieti-Quercetum,
v podrostu s dominantními druhy Calamagrostis villosa, Carex brizoides, Avenella
flexuosa, Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa, Vaccinium
myrtillus,
Dryopteris carthusiana, Pleurozium schreberi, Sphagnum sp., Dicranum polysetum,
Polytrichum commune, na sušším stanovišti dominantní Vacinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea. Na nejsušším stanovišti Vaccinium myrtillus, Rhodococcum
vitis-idaea, Calluna vulgaris, Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Ptilidium
ciliare, Cladonia sp., Cetraria islandica, Avenella flexuosa.

Ozna ení prvku

LBK26 – Pod jezev ím kopcem

Typ prvku

Lokální biokoridor.
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Rozloha

3,36 ha
Lesní biokoridor procházející lesními porosty s b žnou druhovou skladbou, s
evahou smrku a borovice v tšinou na podmá ených stanovištích kyselých a
chudých dubových jedlin.

Charakteristika

Pedologie: stagnopseudoglej, mokrý rašelinný surový humus, siln kyselá p da,
hluboká, st ídav vlhká až zamok ená, na sušším stanovišti oglejený podzol.
Fytocenologie: Calamagrostis villosa, Vignea brizoides, Avenella flexuosa, Molinia
coerulea, Deschampsia caespitosa, Vaccinium myrtillus, Dryopteris carthusiana,
Pleurozium schreberi, Sphagnum sp., Dicranum undulatum, Polytrichum commune,
na sušším stanovišti dominantní Vacinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea.

Ozna ení prvku

LBC28 – Hájovna Hranice

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, sou ást nadregionálního
biokoridoru.

Rozloha

14,00 ha
Biocentrum je tvo eno lesními porosty s p evahou smrku a borovice, jako p ím s
istupuje dub, jedle, buk, dub ervený, b íza, mod ín, osika a jedle obrovská.
Mlaziny až mýtné porosty. Zápoj plný až mírn rozvoln ný. V niv vodního toku
porosty lesknice rákosovité, s p ím sí mok adních druh b žných pro širší okolí,
bez významných a zvlášt chrán ných druh .

Charakteristika

Pedologie: humózní pseudoglej až semiglej(typický až surový moder), st edn až
siln kyselá p da, ph-pjh-jh tém bez skeletu, st ídav zamok ená s kolísající
hladinou spodní vody, shora drobivá, dol soudržná až vazká.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích kv tnatých jedlin podsv. GalioAbietenion, pod vysp lými porosty p evažují druhy Oxalis acetosella, Mycelis
muralis, Majanthemum bifolium, Avenella flexuosa, Luzula pilosa, Vaccinium
myrtillus, Vignea brizoides, Polytrichum formosum, Pleurozium schreberi, Mnium
sp.
V niv potoka spole enstva sv. Phalaridion arundinaceae, Calthion, Molinion,
Alnenion glutinoso-incanae, t . Galio-Urticetea.

Ozna ení prvku

LBK29 – By ovský rybník – Vyšenský potok

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

8,48 ha

Charakteristika

ehové porosty p i J b ehu By ovského rybníka. Podél b ehu vyvinut úzký litorální
pás s mok adními spole enstvy, na které navazují d evinné nárosty s olší lepkavou,
vrbou k ehkou, topolem kanadským, borovicí lesní, dubem letním, smrkem, b ízou
bílou, osikou, jívou. Pomístn k ovité vrby, v mezerách a p i okrajích fragmenty
nese ených lu ních spole enstev.
Biotop ady drobných i v tších živo ich .
Pedologie: glejové p dy, t žké až velmi t žké, s vysokou hladinou spodní vody.
Fytocenologie: u b ehu vyvinuty fragmenty hydrosérie se spole enstvy z rámce t .
Phragmiti-Magnocaricetea, . Molinietalia, sv. Salicion cinereae.

Ozna ení prvku

LBC30 – Nakolický rybník

Typ prvku

Lokální biocentrum, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

9,00 ha
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Charakteristika

Rovina, nadm.v. 480 m. Rozsáhlé místní biocentrum umíst né u JV b ehu
Nakolického rybníka, zahrnující litorální porosty s p ilehlými mok adními a
podmá enými travinobylinnými a ost icovými porosty. Velice cenná zachovalá
hydrosérie s porosty rákosu obecného, zblochanu vodního a orobince širolistého u
ehu, s navazujícími plošnými porosty ost ice zobánkaté se záb lníkem bahenním,
bazanovcem kytkokv tým a suchopýrem úzkolistým, místy s plochami ost ice
plstnatoplodé, na které navazuje nepravidelný pás t tiny šedavé a p i okraji pak
plošn rozsáhlé moliniové porosty, p i okrajích mírn ruderalizované. Po obvodu u
stoky a u b ehu jsou roztroušené d evinné nárosty borovice, olše a k ovitých vrb.
Za stokou extenzivní lu ní porost, v sou asnosti nese ený, s pr
rnou druhovou
diverzitou, se zastoupením jak p irozen rostoucích, tak ruderálních druh ,
významný hojným výskytem (zhruba stovka kvetoucích trs , k tomu další desítka
sterilních trs ) kosatce sibi ského (Iris sibirica).
Pedologie: glejové rašeliništní p dy, p i okrajích pomístn
oglejených p d.

p echázející do

Fytocenologie: spole enstva t . Phragmito-Magnocaricetea (as. Glycerietum
maximae, Typhetum latifoliae, Phragmitetum communis, as. Calamagrostietum
canascentis), sv. Caricion rostratae, Molinion, Salicion cinereae, Calthion.
Z nejvýznamn jších druh lze jmenovat: Carex lasiocarpa, Naumburgia thyrsiflora,
Iris sibirica, Calamagrostis canescens, Comarum palustre, Peucedanum palustre,
Iris pseudacorus, Eriophorum angustifolium, Carex rostrata

Ozna ení prvku

LBK31 – Vyšenský potok

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

5,98 ha
Lokální biokoridor sledující tok Vyšenského potoka, procházející po J b ehu
Nakolického rybníka se zachovalou hydrosérií mok adních spole enstev,
procházející Panským rybníkem a podmá enými lesními porosty vstupuje do RBC
Slatina. Ve svém pr
hu je v lesním komplexu funk ní, mimo les je pouze
áste
funk ní a je vymezen jako navržený, vzhledem k upravenému korytu a
nedostate né ší i. Nedostate ný je i d evinný doprovod, který je pouze místy a je
tvo en sukcesními nárosty olše lepkavé, k ovitých vrb, b ízy.

Charakteristika

Pedologie: p evažují glejové p dy a oglejené hn dé p dy, místy rašelinné gleje,
pod lesními porosty p evažují oligotrofní výrazné až podzolové pseudogleje, v
menší mí e rašelinné p dy s rašelinným surovým humusem.
Fytocenologie: mok adní spole enstva t . Phragmiti-Magnocaricetea, Potametea,
lu ní porosty t . Molinio-Arrhenatheretea (s p evahou sv. Molinion), v lesních
porostech na stanovištích dubových jedlin, podmá ených smr in a rašelinných bor
žné druhy jako Vaccinium myrtillus, Mollinia sp., Avenella flexuosa, Luzula
luzuloides, L. pilosa, Leucobryum glaucum, Plerozium schreberi , Sphagnum sp. ap.

Ozna ení prvku

LBC32 – Vyšné

Typ prvku

Lokální biocentrum.

Rozloha

3,15 ha

Charakteristika

Plochá poto ní úžlabina s p ilehlými S a J svahy, nadm.v. 488-501 m. Navržené
biocentrum na Vyšenském potoce, využívající v sou asné dob nese ených
travních porost v severní ásti nad potokem, a postagrárního lada jižn od potoka
(d íve polní kultury). Postagrární lado s p evahou ruderálních druh (pchá oset,
konopice, rmen apod.). Podél potoka a menší stoky roztroušené, skupinovité až
pomístn souvislé nárosty olše lepkavé a k ovitých vrb. Vyšenský potok je v tomto
úseku regulovaný, nap ímený, opevn ný. B ehy jsou v celém úseku s ruderální
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vegetací, bez p irozených druh . Všechna spole enstva jsou bu
siln degradovaná.

ruderální, nebo

Pedologie: glejové a oglejené p dy.
Fytocenologie: se ené i nese ené louky se spole enstvy z rámce t . MolinioArrhenatheretea. Ruderální spole enstva.

Ozna ení prvku

LBK33 – Vyšenský potok

Typ prvku

Lokální biokoridor.

Rozloha

8,48 ha
Lokální biokoridor sledující tok Vyšenského potoka, procházející po J b ehu
Nakolického rybníka se zachovalou hydrosérií mok adních spole enstev,
procházející Panským rybníkem a podmá enými lesními porosty vstupuje do RBC
Slatina. Ve svém pr
hu je v lesním komplexu funk ní, mimo les je pouze
áste
funk ní a je vymezen jako navržený, vzhledem k upravenému korytu a
nedostate né ší i. Nedostate ný je i d evinný doprovod, který je pouze místy a je
tvo en sukcesními nárosty olše lepkavé, k ovitých vrb, b ízy.

Charakteristika

Pedologie: p evažují glejové p dy a oglejené hn dé p dy, místy rašelinné gleje,
pod lesními porosty p evažují oligotrofní výrazné až podzolové pseudogleje, v
menší mí e rašelinné p dy s rašelinným surovým humusem.
Fytocenologie: mok adní spole enstva t . Phragmiti-Magnocaricetea, Potametea,
lu ní porosty t . Molinio-Arrhenatheretea (s p evahou sv. Molinion), v lesních
porostech na stanovištích dubových jedlin, podmá ených smr in a rašelinných bor
žné druhy jako Vaccinium myrtillus, Mollinia sp., Avenella flexuosa, Luzula
luzuloides, L. pilosa, Leucobryum glaucum, Plerozium schreberi , Sphagnum sp. ap.

Ozna ení prvku

LBC34 – Panenský rybník

Typ prvku

Lokální biocentrum.

Rozloha

3,55 ha
Rovina, nadm.v. 500-502m. Místní biocentrum tvo ené menší rybník obklopený
lesními porosty. Na vodní hladin bez vegetace, litorál se zachovalou hydrosérií od
spole enstev s rákosem obecným, orobincem a vysokými ost icemi, na n ž
navazují p i jižním b ehu pruhy s t tinou šedavou, bazanovcem kytkokv tým, violkou
bahenní a bohat vyvinutým mechovým patrem. Místy jsou vyvinuty maloplošné
porosty ost ice plstnatoplodé. Po obvodu jsou ojedin le nárosty k ovitých vrb, Mezi
lesním komplexem a jižním b ehem rybníka je vytvo en pruh s dominantní olší
lepkavou. Porost na hrázi tvo í p evážn vzrostlé olše lepkavé. Lokalita je sou ástí
mapování fytocenóz.

Charakteristika

Pedologie: glejové p dy, s vysokou hladinou spodní vody.
Fytocenologie: mok adní spole enstva z rámce t . Phragmito-Magnocaricetea (as.
Phragmitetum communis, Caricion rostratae, Calamagrostietum canescentis,
Typhetum latifoliae), olšinu lze za adit do sv. Alnion glutinosae (as. Carici
elongatae-Alnetum, Calamagrostio canescentis-Alnetum). Z nejvýznamn jších
druh lze jmenovat: Carex lasiocarpa, Naumburgia thyrsiflora, Calamagrostis
canescens, Comarum palustre, Peucedanum palustre, Iris pseudacorus, Carex
rostrata, Carex elongata, Viola palustris, Stellaria longifolia, Comarum palustre,
Carex nigra.

Ozna ení prvku

LBK35 – Vyšenský potok

Typ prvku

Lokální biokoridor.
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Rozloha

2,13 ha
Lokální biokoridor sledující tok Vyšenského potoka, procházející po J b ehu
Nakolického rybníka se zachovalou hydrosérií mok adních spole enstev,
procházející Panským rybníkem a podmá enými lesními porosty vstupuje do RBC
Slatina. Ve svém pr
hu je v lesním komplexu funk ní, mimo les je pouze
áste
funk ní a je vymezen jako navržený, vzhledem k upravenému korytu a
nedostate né ší i. Nedostate ný je i d evinný doprovod, který je pouze místy a je
tvo en sukcesními nárosty olše lepkavé, k ovitých vrb, b ízy.

Charakteristika

Pedologie: p evažují glejové p dy a oglejené hn dé p dy, místy rašelinné gleje,
pod lesními porosty p evažují oligotrofní výrazné až podzolové pseudogleje, v
menší mí e rašelinné p dy s rašelinným surovým humusem.
Fytocenologie: mok adní spole enstva t . Phragmiti-Magnocaricetea, Potametea,
lu ní porosty t . Molinio-Arrhenatheretea (s p evahou sv. Molinion), v lesních
porostech na stanovištích dubových jedlin, podmá ených smr in a rašelinných bor
žné druhy jako Vaccinium myrtillus, Mollinia sp., Avenella flexuosa, Luzula
luzuloides, L. pilosa, Leucobryum glaucum, Plerozium schreberi , Sphagnum sp. ap.

Ozna ení prvku

LBK39 – Fischerovy chalupy

Typ prvku

Lokální biokoridor.

Rozloha

2,92 ha

Charakteristika

Místní biokoridor vedený podél místní komunikace v lesním komplexu. Podél cesty
travinná spole enstva, významná výskytem chrán ného kosatce sibi ského (Iris
sibirica), který je zde chrán n v rVKP 3010160 Fischerovy Chalupy. Lesní porosty
jsou kulturní, s p evahou smrku.

Ozna ení prvku

LBC40 – Nad Panenským rybníkem

Typ prvku

Lokální biocentrum.

Rozloha

5,98 ha
Místní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru Mírný podmá ený
severozápadní svah, nadm.v. 505-515m. Smrková mlazina s dubem.
evládající lesní typ: 5G3 - podmá ená jedlina t tinová, 4O1 - sv ží dubová jedlina
avelová, 4P4 - kyselá dubová jedlina melicová na plošinách.

Charakteristika

Pedologie: humózní až rašelinný pseudoglej, humusová forma rašelin. až surový
moder, p da st edn až siln kyselá, pís itohlinitá až jílovitohlinitá, vlhká až st ídav
zamok ená (LT 5G3), pseudoglejová hn dá p da, typický až surový moder,
st edn až siln kyselá, tém bez skeletu, st ídav vlhká až st íd. zamok ená (LT
4O1), výrazný pseudoglej, surový moder až surový humus, siln kyselá p da, phpjh-jh, s ojedin lými valouny, st ídav zamok ená, shora drobivá, dospod soudržná
až vazká (LT 4P4).
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích podmá ených smr in sv. Piceion
excelsae, na bohatším stanovišti kv tnatých jedlin podsv. Galio-Abietenion,
s p echodem
k jedlovým
doubravám
as.
Abieti-Quercetum, v podrostu
s dominantními druhy: Calamagrostis vilosa, Carex brizoides, Avenella flexuosa,
Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis idaea, Oxalis acetosella, Mycelis muralis,
Majanthemum bifolium, Luzula pilosa, Sphagnum sp., Polytrichum formosum,
Pleurozium schreberi, Mnium sp., Leucobryum glaucum.

Ozna ení prvku

LBK41 – U Vyšného

Typ prvku

Lokální biokoridor.
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Rozloha

2,68 ha

Charakteristika

Místní biokoridor vedený podél místní komunikace na okraji lesního komplexu.
Podél cesty travinná spole enstva, nad nimi sukcesní nárosty s b ízou, osikou, jívou
a borovicí, k ovité vrby.

Ozna ení prvku

LBC42 – Nad Dvorským rybníkem

Typ prvku

Lokální biocentrum.

Rozloha

4,29 ha
Místní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, tvo ené lesními porosty,
drobným vodním tokem a malým rybní kem na státní hranici s Rakouskem. Porost
v úžlabí potoka, nadm.v. 500-515m. Mladý, p evážn listnatý porost s velkým
zastoupením dubu, s p ím sí lípy, klenu, ízy a smrku a s vtroušeným mod ínem.
evládající lesní typ: 4O5 - sv ží dubová jedlina š avelová se star kem hajním, 4I1
- uléhavá kyselá bu ina s bikou chlupatou.
Malý rybní ek s nefunk ním výpustným za ízením, bez vody, dno zar stá mok adní
vegetací z rámce t . Phragmito-Magnocaricetea, Montio-Cardaminetea. Vodní tok
protéká mlazinami a ty kovinami, s p irozeným korytem.

Charakteristika

Pedologie: oglejená až pseudoglejová hn dozem až hn dý pseudoglej, humusová
forma surový moder až moder, p da st edn až siln kyselá, pís itohlinitá až hlinitá,
hluboká až velmi hluboká, st ídav vlhká.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích acidofilních bu in sv. Luzulo-Fagion, na
bohatším stanovišti kv tnatých jedlin podsv. Galio-Abietenion, v podrostu
s dominantními druhy: Oxalis acetosella, Senecio ovatus, Rubus ideaus, Dryopteris
filix-mas, Athyrium filix-femina, Ajuga reptans, Mycelis muralis, Avenella flexuosa,
Luzula pilosa, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus, Hieracium silvaticum,
Melampyrum pratense, Polytrichum formosum, Dicranum scoparium, Pleurozium
schreberi.

Ozna ení prvku

LBK43 – Pod Kamenným vrchem

Typ prvku

Lokální biokoridor.

Rozloha

1,54 ha
Místní biokoridor vedený kulturními lesními spole enstvy. Lesní porosty jsou
tvo eny r znov kými skupinami p edmýtného až mýtného v ku, s p evahou smrku
a borovice, se slabou p ím sí jedle a jednotliv vtroušeným bukem. Zápoj je
v mladých porostech plný, ve starších rozvoln ný až místy mezernatý.
evládající lesní typ: 5K1 - kyselá jedlová bu ina metlicová.

Charakteristika

Pedologie: oligotrofní hn dá p da, humusová forma surový moder, p da siln
kyselá, hlinitopís itá, st edn hluboká, erstv vlhká.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích acidofilních bu in sv. Luzulo-Fagion,
v podrostu s dominantními druhy: p evažují traviny Avenella flexuosa, Luzula
luzuloides; dále Oxalis acetosella, Dryopteris dilatata, Vaccinium myrtillus,
Dicranum scoparium, Polytrichum formosum, Hypnum cupressiforme.

Ozna ení prvku

LBC45 – Kamenný vrch

Typ prvku

Lokální biocentrum.

Rozloha

6,85 ha

Charakteristika

Místní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, procházejícího rozsáhlým
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hrani ním lesním komplexem (Förster). Lesní porosty jsou tvo eny r znov kými
skupinami p edmýtného až mýtného v ku. Mladý porost, s p evahou smrku a
borovice, místy p ím s b ízy, vtroušen mod ín a jedle. Mýtná kmenovina
s p evahou smrku a borovice, se slabou p ím sí jedle a jednotliv vtroušeným
bukem. Zápoj je v mladých porostech plný, ve starších rozvoln ný až místy
mezernatý.
evládající lesní typ: 5K1 - kyselá jedlová bu ina metlicová.
Pedologie: oligotrofní hn dá p da, humusová forma surový moder, p da siln
kyselá, hlinitopís itá, st edn hluboká, erstv vlhká.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích acidofilních bu in sv. Luzulo-Fagion,
v podrostu s dominantními druhy: p evažují traviny Avenella flexuosa, Luzula
luzuloides; dále Oxalis acetosella, Dryopteris dilatata, Vaccinium myrtillus,
Dicranum scoparium, Polytrichum formosum, Hypnum cupressiforme.

Ozna ení prvku

LBC47 – Pod Fertlem

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

8,01 ha
Místní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, procházejícího rozsáhlým
hrani ním lesním komplexem (Förster). Lesní porosty jsou tvo eny r znov kými
skupinami s p evahou smrku a borovice, s malou p ím sí jedle a b ízy, s mírn
uvoln ným zápojem; u severního okraje n kolik mladších, p evážn smrkových
skupinek. Porost na SV svahu, nadm.v. 560-600m.
evládají LT: 5K6 – kyselá jedlová bu ina bor vková, 5K1 - kyselá jedlová bu ina
metlicová, 5V7 - vlhká jedlová bu ina š avelová

Charakteristika

Pedologie: podzolovaná až oligotrofní hn dá p da, humusová forma surový humus
až surový moder, p da siln kyselá, hlinitopís itá, skeletovitá, st edn hluboká,
mírn až erstv vlhká, lehce drobivá (LT 5K1,6), na vlh ím stanovišti oglejená
oligotrofní hn dá p da až humózní mezotrofní hn dá p da, mullový moder až
moder, mírn až st edn kyselá, slab skelet., hluboká, erstv vlhká (LT 5V7).
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích acidofilních bu in sv. Luzulo-Fagion, na
bohatším stanovišti kv tnatých bu in podsv. Eu-Fagenion, v podrostu
s dominantními druhy: Vaccinium myrtillus, Avenela flexuosa, Luzula luzuloides,
Hieracium silvaticum, Dicranum scoparium, Dicranum polysetum, Hylocomium
splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum, Oxalis acetosella,
Senecio ovatus, Mycelis muralis, Ajuga reptans, Dryopteris dilatata.

Ozna ení prvku

LBK48 – Nad Fertlem

Typ prvku

Lokální biokoridor.

Rozloha

2,31 ha
Místní biokoridor vedený kulturními lesními porosty v ploché pramenné úžlabin na
okraji lesního komplexu Förster. Lesní porosty jsou tvo eny r znov kými skupinami
s p evahou smrku a borovice, s malou p ím sí jedle a b ízy, s mírn uvoln ným
zápojem.

Charakteristika

evládají LT: 5V7 - vlhká jedlová bu ina š avelová
Pedologie: oglejená oligotrofní hn dá p da až humózní mezotrofní hn dá p da,
mullový moder až moder, mírn až st edn kyselá, slab skelet., hluboká, erstv
vlhká (LT 5V7).
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích kv tnatých bu in podsv. Eu-Fagenion,
v podrostu s dominantními druhy: Vaccinium myrtillus, Avenela flexuosa, Luzula
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luzuloides, Hieracium silvaticum, Dicranum scoparium, Dicranum polysetum,
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum, Oxalis
acetosella, Senecio ovatus, Mycelis muralis, Ajuga reptans, Dryopteris dilatata.

Ozna ení prvku

LBC49 – Modrá ek

Typ prvku

Lokální biocentrum.

Rozloha

3,47 ha

Charakteristika

Rovina až mírný severní sklon, nadm.v. 493-495 m. Malý rybník v polích, napojený
stokou p es Kunc v rybník na Vyšenský potok. Zachovalá hydrosérie s p irozenými
mok adními spole enstvy sladkovodních rákosin a vysokých ost ic, p echázejícími
do spole enstev podmá ených luk. Po obvodu rybníka roztroušen d evinný
doprovod - k ovité a stromové vrby (k ehká, popelavá, p timužná), b íza b lokorá,
bez erný, kalina, dub letní. Na vod d íve hojn rdest vzplývavý, p esli ka ní,
v sou asné dob vyhrnutý (?). Vn jší obvod na okraji ruderalizován, ruderalizace
má zesilující tendenci. Extenzivní využití jako sportovní rybník.
Pedologie: glejové p dy, pod lu ními porosty p echázející do oglejených p d.
Fytocenologie: na vod spole enstva s rdestem vzplývavým (as. Potameto natantisNymphaeetum candidae, v litorálu as. Equisetetum fluviatile, Caricetum gracilis,
Caricetum vesicariae, Caricetum rostratae, Calamagrostietum canescentis,
Typhetum latifoliae, Typhetum angustifoliae, Phalaridetum arundinaceae, p i okraji
fragmenty sv. Calthenion a Molinion.

Ozna ení prvku

LBK50 – Pod Fertlem

Typ prvku

Lokální biokoridor.

Rozloha

2,66 ha

Charakteristika

Kratší lokální biokoridor vedený po drobném bezejmenném levostranném p ítoku
Vyšenského potoka, vytákajícího z rybníku Modrá ek. Prochází extenzivními
lu ními porosty se zastoupením mezotrofní a hygrofilní vegetace, se zastoupením
irozen rostoucích druh (viz mapování fytocenóz), ve spodní ásti stoka
prochází ornou p dou, bez d evinného doprovodu.
Fytocenologie: mok adní spole enstva t . Phragmiti-Magnocaricetea, Potametea,
lu ní porosty t . Molinio-Arrhenatheretea (s p evahou sv. Molinion).

Ozna ení prvku

LBC52 – Na jitrech

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

5,26 ha

Charakteristika

Místní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, procházejícího rozsáhlým
hrani ním lesním komplexem (Förster). Lesní porosty jsou tvo eny r znov kým
porostem na kamenité konkávní horní ásti prudkého severního svahu, nadm.v.
600-640m. Stará borosmrková kmenovina s mod ínem, s malou p ím sí jedle i
buku, s n kolika malými mladšími skupinkami mod ínu, jedle, buku a b ízy, p i
S okraji mezernatá, s p irozeným zmlazením smrku. Zápoj je rozvoln ný a místy
mezernatý, v podrostu krušina olšová, je áb obecný, pomístn zmlazení smrku,
mén buku. Místy vystupuje na povrch skalnaté podloží v podob menších
zaoblených skalek a balvan .
evládající lesní typ: 5N3 - kamenitá kyselá jedlová bu ina se š avelem, v horní
ásti 5K1 - kyselá jedlová bu ina metlicová.
Pedologie: oligotrofní hn dá p da až hn dý ranker, humusová forma surový moder
až moder, p da st edn až siln kyselá, hlinitopís itá, st edn hluboká až m lká,
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erstv vlhká.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích acidofilních bu in sv. Luzulo-Fagion,
v podrostu s dominantními druhy: p evažují traviny Avenella flexuosa, Luzula
luzuloides; dále Oxalis acetosella, Dryopteris dilatata, Mycelis muralis, Vaccinium
myrtillus, Dicranum scoparium, Polytrichum formosum, Hypnum cupressiforme.

Ozna ení prvku

LBC54 – Tet eví

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

11,02 ha
Místní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, procházejícího rozsáhlým
hrani ním lesním komplexem (Förster). Lesní porosty jsou tvo eny r znov kými
evážn p edmýtnými skupinami s p evahou smrku (v horní ásti biocentra),
s p ím sí mod ínu, ojedin le s vtroušenou olší, dubem a jedlí obrovskou. Ve spodní
ásti biocentra v poto ní niv a na p ilehlých svazích rozvoln ná slabá kmenovina
s p evahou olše a dubu, s p ím sí b ízy a osiky, s vtroušenou vrbou k ehkou, lípou,
jasanem a t ešní. Na potoce malý lesní rybní ek s nízkým stavem vody (nefunk ní
výpustní za ízení), na dn mok adní spole enstva (ost ice zobánkatá, zblochan
vzplývavý, sítiny), na hrázi olše lepkavá, vrba k ehká. V luhu r znov ké porosty
s p evahou olše, p ím s tvo í vrba k ehká, p i okrajích osika, b íza, lípa velkolistá,
dub, v podrostu krušina, líska a k ovité vrby. V podrostu p evažuje ost ice
eslicovitá a další druhy podmá ených stanoviš . U rybní ku k ížek s výsadbami
lípy.

Charakteristika

evládající lesní typ: 4V1 - vlhká bu ina netýkavková, mén jsou zastoupeny další
LT na podmá ených a vodou ovlivn ných stanovištích, na sušších svazích LT 4I1 uléhavá kyselá bu ina s bikou chlupatou.
Pedologie: oglejená hn dá p da, humusová forma mullový moder, p da st edn
kyselá, pís itohlinitá až hlinitá, hluboká až velmi hluboká, erstv vlhká až vlhká (LT
4V1), oglejená až pseudoglejová hn dozem, surový moder, siln kyselá, s
ojedin lým skeletem, hluboká, st ídav vlhká (4I1).
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích kv tnatých bu in podsv. Eu-Fagenion,
a kv tnatých jedlin podsv. Galio-Abietenion, v podrostu s dominantními druhy:
Senecio ovatus, Impatiens noli tangere, Galium rotundifolium, Oxalis acetosella,
Sanicula europaea, Urtica dioica, Ajuga reptans, Dryopteris filix mas, Luzula pilosa,
Avenella flexuosa, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus, Hieracium murorum,
Melampyrum pratense, Mycelis muralis, Pleurozium schreberi, Dicranum
scoparium, Polytrichum formosum.

Ozna ení prvku

LBC58 – Pískovna

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, sou ást nadregionálního
biokoridoru.

Rozloha

5,25 ha

Charakteristika

Bývalá, v sou asné dob pouze sporadicky využívaná pískovna, na v tšin plochy
se sukcesními d evinnými nárosty b ízy, borovice, osiky, jívy, smrku, dubu, místy
ovité vrby (popelavá, ušatá, nachová). Na dn ve východní ásti m lké prohlubn ,
periodicky v dobách s dostate nými srážkami zapl ované vodou, s fragmenty
mok adních spole enstev s dominancí sítin (žabí, tenká, lánkovaná, klubkatá,
ni ovitá), místy žabník jitrocelový, orobinec širolistý, kyprej vrbice a další b žné
druhy.
Lokalita je významná bohatou kolonií b ehule obecné, sídlící na obnažené st
v SV ásti lokality. St na je as od asu stržena (odt žena), ímž se udržuje pro
ehuli vhodný biotop pro hrabání nových hnízdních nor.
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Ozna ení prvku

LBC60 – U Nakolického rybníka

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, sou ást nadregionálního
biokoridoru.

Rozloha

6,14 ha
Rovina, nadm.v. 473-479 m.
Nese ené podmá ené moliniové louky s p irozenou druhovou skladbou, v severní
ásti p echázející do uniformních porost rákosu obecného. P i východním okraji
jsou podél toku Vyšenského potoka vytvo eny nárosty olše lepkavé. Po ploše
ojedin lé nárosty k ovitých vrb.

Charakteristika

Pedologie: rašeliništní p da, s vyokou hladinou spodní vody, rašelinné gleje.
Fytocenologie: lu ní spole enstva z rámce sv. Molinion s významnými druhy
Molinia coerulea, M. arundinacea, Peucedanum palustre, Selinum carvifolia, Galium
uliginosum, pomístn fragmenty spole enstev podsv. Calthenion (as. Scirpetum
sylvatici) s dom. Scirpus sylvaticus, Lysimachia vulgaris, Angelica sylvestris,
pomístn facie s t tinou šedavou (as. Calamagrostietum canescentis). V severní
ásti isté porosty as. Phragmitetum communis. Lokalita mapována jako p írod
blízká fytocenóza.

Ozna ení prvku

LBK61 – Vyšenský potok

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

4,87 ha
Lokální biokoridor sledující tok podél Nakolického rybníka, v etn jeho b ehových
partií (J b eh), s cennými mok adními spole enstvy (viz mapování fytocenóz). V
západní ásti podél potoka sukcesní olšové nárosty p irozeného charakteru. Podél
ehu rybníka je vytvo en pás k ovitých vrb, b ízy, osiky a borovice.

Charakteristika

Pedologie: p evažují glejové p dy a oglejené hn dé p dy, místy rašelinné gleje.
Fytocenologie: mok adní spole enstva t . Phragmiti-Magnocaricetea, Potametea,
lu ní porosty t . Molinio-Arrhenatheretea (s p evahou sv. Molinion), místy fragmenty
olšového luhu podsv. Alnenion glutinoso-incanae.

Ozna ení prvku

LBK63 – By ovský rybník – Vyšenský potok

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

10,08 ha

Charakteristika

ehové porosty p i J b ehu By ovského rybníka. Podél b ehu vyvinut úzký litorální
pás s mok adními spole enstvy, na které navazují d evinné nárosty s olší lepkavou,
vrbou k ehkou, topolem kanadským, borovicí lesní, dubem letním, smrkem, b ízou
bílou, osikou, jívou. Pomístn k ovité vrby, v mezerách a p i okrajích fragmenty
nese ených lu ních spole enstev.
Biotop ady drobných i v tších živo ich .
Pedologie: glejové p dy, t žké až velmi t žké, s vysokou hladinou spodní vody.
Fytocenologie: u b ehu vyvinuty fragmenty hydrosérie se spole enstvy z rámce t .
Phragmiti-Magnocaricetea, . Molinietalia, sv. Salicion cinereae.

Ozna ení prvku

LBC64 – U By ovského rybníka

Typ prvku

Lokální biocentrum, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

4,14 ha
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Charakteristika

Místní biocentrum je tvo eno b ehovou partií By ovského rybníka, zahrnující
hydrosérii od volné vodní hladiny p es porosty b ehových mok adních spole enstev,
na které navazují sukcesní d evinné nárosty lesních d evin (b íza, osika) a k ovitých
vrb. V mezerách fragmenty nese ených lu ních spole enstev. P i okraji obvodová
stoka s mok adními a vodními spole enstvy.
Pedologie: hydromorfní p dy s vysokou hladinou spodní vody, t žké, glejové
Fytocenologie: v tšinou pouze fragmenty spole enstev sv. Lemnion minoris,
Utricularion vulgaris, Phragmition communis, Caricion gracilis, Caricion elatae,
Salicion cinereae, Molinion.

Ozna ení prvku

LBK65 – By ovský rybník – Vyšenský potok

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

5,29 ha

Charakteristika

ehové porosty p i J b ehu By ovského rybníka. Podél b ehu vyvinut úzký litorální
pás s mok adními spole enstvy, na které navazují d evinné nárosty s olší lepkavou,
vrbou k ehkou, topolem kanadským, borovicí lesní, dubem letním, smrkem, b ízou
bílou, osikou, jívou. Pomístn k ovité vrby, v mezerách a p i okrajích fragmenty
nese ených lu ních spole enstev.
Biotop ady drobných i v tších živo ich .
Pedologie: glejové p dy, t žké až velmi t žké, s vysokou hladinou spodní vody.
Fytocenologie: u b ehu vyvinuty fragmenty hydrosérie se spole enstvy z rámce t .
Phragmiti-Magnocaricetea, . Molinietalia, sv. Salicion cinereae.

Ozna ení prvku

LBK66 – Pod Kapinosem

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

3,99 ha

Charakteristika

Lokální biokoridor spojující p evážn „mokrou“ cestou Stropnici s Karlovo rybníkem
es lesní porosty v Kapinosu. Lesní porosty jsou kulturní, s p evahou smrku a
borovice, místy s významnou p ím sí dubu, v mladších skupinách jedle s bukem.
Biokoridor využívá drobnou vodote vytékající z ertova rybníka sm rem
k Dlouhým hrázím. Vodote je místy upravená jako stoka lesnickými melioracemi.
Mezi ertovo a Karlovo rybníkem je biokoridor veden m lkými vlhkými až
podmá enými úžlabinami.
Pedologie: pod lesními porosty hn dé gleje až pseudogleje.
Fytocenologie: lesní porosty p evážn na stanovištích kyselých a kv tnatých jedlin
sv. Luzulo-Fagion a podsv. Galio-Abietenion, s p echody k podmá eným smr inám
sv. Piceion excelsae. V podrostu b žné druhy jako Vaccinium myrtillus, Avenella
flexuosa, Luzula luzuloides, L. pilosa, Leucobryum glaucum, Plerozium schreberi
ap.

Ozna ení prvku

LBC67 – ert v rybník

Typ prvku

Lokální biocentrum.

Rozloha

11,37 ha

Charakteristika

Biocentrum zahrnuje malý lesní rybník s p ilehlými lesními porosty. Lesní porosty
jsou tvo eny r znov kými skupinami od ty kovin po p edmýtné kmenoviny, s
evahou smrku, s p ím sí borovice. V mladém porostu se nachází památný strom
ert v dub. Na hrázi dub, borovice, olše.
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Vlastní rybník má zachovalé b ehové a litorální porosty, tvo ené gradientem od
vodní hladiny k lesnímu porostu na podmá eném stanovišti. Na vodní hladin je
hojný rdest plovoucí, u b eh porosty vysokých ost ic a šípatky st elolisté, následuje
lem t tiny šedavé a k ovištní, podmá ené rašelinící sníženiny s nízkými ost icemi,
rašeliníkem a violkou bahenní. Následuje pás s bezkolencovými porosty a borovými
nálety, p echázející do borosmrkové kmenoviny. Na b ehu hojn b lokv tý
náprstník ervený. Pod hrází h ib p ív skatý, k emená dubový, h ib dubový.
Podrobn jší popis vegeta ních pom
je uveden v mapování fytocenóz – lokalita
F9. LT 5G3 - podmá ená jedlina t tinová a 4Q - chudá dubová jedlina
Pedologie: glejové p dy až rašelinné gleje, pod lesními porosty rašelinné gleje,
siln až st edn kyselé, s vysokou hladinou spodní vody a podzolované
pseudogleje, siln kyselé, s typickým surovým humusem, st ídav zamok ené.
Fytocenologie: V rybníku mok adní spole enstva - as. Potameto natantisNymphaeetum
candidae,
Sparganio-Sagittarietum,
Caricetum
rostratae,
Glycerietum fluitantis, Caricetum gracilis, Caricetum fuscae, sv. Molinion. Lesní
porosty na stanovištích kyselých jedlin sv. Luzulo-Fagion, na podmá ených
stanovištích p echody k podmá enýcm smr inám sv. Piceion excelsae. V podrostu
dominují druhy: Calamagrostis villosa, Carex brizoides, Avenella flexuosa, Oxalis
acetosella, Majanthemum bifolium, Sphagnum sp., Polytrichum commune,
Pleurozium schreberi, Dicranum undulatum.

Ozna ení prvku

LBK68 – Pod Kapinosem

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

3,93 ha

Charakteristika

Lokální biokoridor spojující p evážn „mokrou“ cestou Stropnici s Karlovo rybníkem
es lesní porosty v Kapinosu. Lesní porosty jsou kulturní, s p evahou smrku a
borovice, místy s významnou p ím sí dubu, v mladších skupinách jedle s bukem.
Biokoridor využívá drobnou vodote vytékající z ertova rybníka sm rem
k Dlouhým hrázím. Vodote je místy upravená jako stoka lesnickými melioracemi.
Mezi ertovo a Karlovo rybníkem je biokoridor veden m lkými vlhkými až
podmá enými úžlabinami.
Pedologie: pod lesními porosty hn dé gleje až pseudogleje.
Fytocenologie: lesní porosty p evážn na stanovištích kyselých a kv tnatých jedlin
sv. Luzulo-Fagion a podsv. Galio-Abietenion, s p echody k podmá eným smr inám
sv. Piceion excelsae. V podrostu b žné druhy jako Vaccinium myrtillus, Avenella
flexuosa, Luzula luzuloides, L. pilosa, Leucobryum glaucum, Plerozium schreberi
ap.

Ozna ení prvku

LBK69 – Pod Kapinosem

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

1,45 ha
Krátký úsek lokálního biokoridoru procházejícího lesními porosty s p evahou smrku
a borovice, místy s významnou p ím sí dubu, v mladších skupinách jedle s bukem.
Biokoridor spojuje Karl v rybník s rybníkem Horní Stávek (v k.ú. Buková).
Pedologie: pod lesními porosty hn dé gleje až pseudogleje.

Charakteristika

Fytocenologie: lesní porosty p evážn na stanovištích kyselých až kv tnatých jedlin
sv. Luzulo-Fagion a podsv. Galio-Abietenion, s p echody k podmá eným smr inám
sv. Piceion excelsae. V podrostu b žné druhy jako Vaccinium myrtillus, Avenella
flexuosa, Luzula luzuloides, L. pilosa, Leucobryum glaucum, Plerozium schreberi
ap.
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Ozna ení prvku

LBC70 – Janovka I. díl

Typ prvku

Lokální biocentrum, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

7,95 ha

Charakteristika

eh Karlova rybníka s b ehovými litorálními porosty a p ilehlými podmá enými
loukami. Zachovalá hydrosérie mok adních spole enstev, místy plošn
ruderalizovanými t tinou k ovištní a nitrofilními druhy. V západní ásti plocha po
chovu kachen, ruderalizovaná, s fragmenty p irozených spole enstev, s nárosty
ovitých vrb, b ízy, dubu a osiky. Biocentrum je navrženo i mimo zájmové území,
do sousedního k.ú. Buková u N. Hrad , pod hráz karlova rybníka, kde je mok adní
plocha se sukcesními d evinnými nárosty.
Pedologie: glejové p dy, p i okraji p echázející do oglejených p d.
Fytocenologie: b ehové porosty se spole enstvy as. Glycerietum maximae,
Calamagrostietum canescentis, na n ž navazují podmá ené nese ené louky sv.
Calthion a Molinion, plošn Calamagrostis epigeios a Carex brizoides, facie s
Rubus fruticosus agg. Podrobný popis vegeta ních pom
viz mapování
fytocenóz.

Ozna ení prvku

LBK71 – Pod Kapinosem

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

4,55 ha

Charakteristika

Lokální biokoridor spojující „mokrou“ cestou Stropnici se soustavou rybník pod
Kapinosem a napojující se na SES Trhové Sviny (rybník Horní Stávek). Ve
východní ásti p echází po stoce p es ornou p du. Celá ada cenných mok adních
biotop . Mezi Oborským a Podoborským rybníkem p echází biokoridor p es
sukcesní podmá enou olšinu, v západní ásti využívá b ehových porost rybník
Kachního a Velebila, kde jsou vytvo eny úzké pruhy s orobincem, zblochanem a
rákosem, místy s olšeovým d evinným doprovodem. Východní ást je tvo ena
upravenou, nap ímenou stokou bez d evinného doprovodu, procházející áste
es ornou p du.
Pedologie: glejové p dy, oglejené hn dé p dy
Fytocenologie: mok adní spole enstva t . Phragmiti-Magnocaricetea, Potametea,
lu ní porosty t . Molinio-Arrhenatheretea (s p evahou sv. Molinion), podrobn jší
popis vegeta ních pom
viz také v mapování fytocenóz.

Ozna ení prvku

LBC72 – U Oborského rybníka

Typ prvku

Lokální biocentrum, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

5,92 ha
Místní biocentrum situované do litorálu Oborského rybníka, jeho p ítoku a do
podmá ených ploch pod hrází rybníka Velebil. Sou ástí je menší lesní p edmýtný
porost 277 D s p evahou borovice, s p ím sí dubu, s vtroušeným smrkem a
mod ínem zápoj je mírn rozvoln ný. Lesní typ 4O1 - sv ží dubová jedlina
avelová na plošinách a plochých úžlabinách

Charakteristika

Mok adní spole enstva jsou místy zna
ruderalizována, p evažují druhy živinami
obohacených stanoviš , pouze místy jsou zachovány menší fragmenty zachovalých
írod blízkých stanoviš s vyšší druhovou diverzitou.
Pedologie: glejové p dy a glejové rašeliništní p dy, p echázející do oglejených p d.
Fytocenologie: louky se spole enstvy sv. Calhion, Molinion, Violion caninae, lem
rybníka as. Typhetum angustifoliae, Glycerietum maximae, Calamagrostietum
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canescentis, sv. Salicion cinereae.

Ozna ení prvku

LBK73 – Pod Kapinosem

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

5,43 ha

Charakteristika

Lokální biokoridor spojující „mokrou“ cestou Stropnici se soustavou rybník pod
Kapinosem a napojující se na SES Trhové Sviny (rybník Horní Stávek). Ve
východní ásti p echází po stoce p es ornou p du. Celá ada cenných mok adních
biotop . Mezi Oborským a Podoborským rybníkem p echází biokoridor p es
sukcesní podmá enou olšinu, v západní ásti využívá b ehových porost rybník
Kachního a Velebila, kde jsou vytvo eny úzké pruhy s orobincem, zblochanem a
rákosem, místy s olšeovým d evinným doprovodem. Východní ást je tvo ena
upravenou, nap ímenou stokou bez d evinného doprovodu, procházející áste
es ornou p du.
Pedologie: glejové p dy, oglejené hn dé p dy
Fytocenologie: mok adní spole enstva t . Phragmiti-Magnocaricetea, Potametea,
lu ní porosty t . Molinio-Arrhenatheretea (s p evahou sv. Molinion), podrobn jší
popis vegeta ních pom
viz také v mapování fytocenóz.

Ozna ení prvku

LBC74 – Nad Pytlákem

Typ prvku

Lokální biocentrum, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

3,97 ha
Rovina až velmi mírný J sklon, nadm.v. 475-478 m.
Polop irozené louky nad rybníkem Pytlákem, vysoká druhová diverzita, b ehové
porosty rybníka se zblochanem a orobincem, t tinou šedavou, s nárosty k ovitých
vrb; louky s dominantním totenem léka ským, význa ný výskyt vemeníku
dvoulistého.

Charakteristika

Podrobn jší popis vegeta ních pom

je uveden v mapování fytocenóz.

Pedologie: glejové p dy a glejové rašeliništní p dy, p echázející do oglejených p d.
Fytocenologie: louky se spole enstvy sv. Calhion, Molinion, Violion caninae, lem
rybníka as. Typhetum angustifoliae, Glycerietum maximae, Calamagrostietum
canescentis, sv. Salicion cinereae s nárosty osiky, borovice a b ízy.

Ozna ení prvku

LBK75 – Pod Kapinosem

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

3,97 ha

Charakteristika

Lokální biokoridor spojující „mokrou“ cestou Stropnici se soustavou rybník pod
Kapinosem a napojující se na SES Trhové Sviny (rybník Horní Stávek). Ve
východní ásti p echází po stoce p es ornou p du. Celá ada cenných mok adních
biotop . Mezi Oborským a Podoborským rybníkem p echází biokoridor p es
sukcesní podmá enou olšinu, v západní ásti využívá b ehových porost rybník
Kachního a Velebila, kde jsou vytvo eny úzké pruhy s orobincem, zblochanem a
rákosem, místy s olšeovým d evinným doprovodem. Východní ást je tvo ena
upravenou, nap ímenou stokou bez d evinného doprovodu, procházející áste
es ornou p du.
Pedologie: glejové p dy, oglejené hn dé p dy
Fytocenologie: mok adní spole enstva t . Phragmiti-Magnocaricetea, Potametea,
49

Opat ení obecné povahy – Územní plán Nové Hrady
lu ní porosty t . Molinio-Arrhenatheretea (s p evahou sv. Molinion), podrobn jší
popis vegeta ních pom
viz také v mapování fytocenóz.

Ozna ení prvku

LBC76 – Horní Štipto ské

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, sou ást nadregionálního
biokoridoru.

Rozloha

6,21 ha

Charakteristika

Se ené louky okolo starého koryta Stropnice, plochá niva. Staré koryto áste
zazamn no, zachován však z stal charakteristický doprovod vzrostlých exemplá
vrby k ehké s podrostem nitrofilních druh . Louky jsou intenzivn se eny vícekrát
do roka. Východn od p vodního koryta probíhá nap ímené nové koryto Stropnice
(stoka!) bez d evinného doprovodu.
Pedologie: glejové p dy, st edn t žké až velmi t žké.
Fytocenologie: louky z rámce . Molinietalia (Alopecurion, Calthion, Molinion), podél
vodního koryta vrbový luh v podrostu se spole enstvy z rámce t . Galio-Urticetea,
sv. Phalaridion arundinaceae.

Ozna ení prvku

LBC79 – Dolní Štipto ské

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, sou ást nadregionálního
biokoridoru.

Rozloha

7,02 ha
Rovina, nadm.v. 470-474 m. Rozsáhlé mok ady a podmá ené louky v niv
Stropnice. Pod silnicí naproti Lomskému rybníku se nachází nejcenn jší ást s
malým rybní kem s rašelinícími „houpavými“ b ehy s probíhajícícm procesem
slatin ní, s charakteristickými mok adními spole enstvy. Mok ad dále pokra uje
nese enými podmá enými loukami sm rem ke Stropnici. Podrobn jší popis
vegeta ních pom
viz mapování fytocenóz – lokalita F1).

Charakteristika

Pedologie: glejové p dy až glejové p dy zrašelin lé, st edn t žké až velmi t žké,
zamok ené.
Fytocenologie: rybní ek se spole enstvy Typhetum latifoliae, Caricetum rostratae,
Calamagrostietum canescentis, Scirpetum sylvatici, Phalaridetum arundinaceae, ve
vod Lemnion minoris, Utricularion vulgaris, Sphagno recurvi-Caricion canescentis,
lu ní spole enstva z rámce podsv. Calthenion, Filipendulenion, fragmenty Molinion,
Caricion fuscae. Z význa ných druh se tu vyskutují záb lník bahenní, bublinatka
jižní, suchopýr úzkolistý, t tina šedavá, olešník kmínolistý. Po ploše nárosty
ovitých vrb sv. Salicion cinereae.

Ozna ení prvku

LBK80 – Dvorský potok

Typ prvku

Lokální biokoridor, sou ást nadregionálního biokoridoru.

Rozloha

5,35 ha

Charakteristika

Místní biokoridor spojující RBC Hada
s nivou Stropnice p es komplex
podmá ených luk a mok ad s nárosty hygrofilních d evin, v tšinou využívá
ehových porost rybník (S b eh Lomského rybníka, J b eh Poitra, hráz Hada e).
U silnice Štipto -By ov prochází p es kompaktní rákosinu, p i okrajích se
sukcesními olšovými nárosty. Lesní porosty jsou dot eny pouze maloplošn (mezi
Rybníky Poitro a Hada )
Pedologie: glejové p dy, st edn t žké až velmi t žké.
Fytocenologie: louky z rámce
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spole enstvy t . Phragmito-Magnocaricetea, místy fragmenty olšin a k ovitých vrbin
sv. Alnion glutinosae, Salicion cinereae.

Ozna ení prvku

LBC82 – U lomu

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

3,73 ha
Biocentrum je tvo eno malým lesíkem na S svahu, se starou borovou kmenovina s
malou p ím sí dubu.
evládající lesní typ: 4S9 - sv ží bu ina š avelová na p íkrých svazích
Mimo lesní pozemek jsou vytvo eny sukcesní d evinné nárosty s p evahou b ízy,
osiky a jívy, s vtroušeným smrkem, borovicí a dubem na míst malých bývalých
rybní
nebo nádržek (?). Jižní polovina biocentra je tvo ena ornou p dou.

Charakteristika

Pedologie: mezotrofní hn dá p da, humusová forma moder až mullový moder,
da st edn až siln kyselá, hlinitopís itá až pís itohlinitá, st edn hluboká,
erstv vlhká.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích acidofilních bu in sv. Luzulo-Fagion,
v podrostu Oxalis acetosella, Senecio nemorensis, Mycelis muralis, Rubus idaeus,
Luzula luzuloides, Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Polytrichum
formosum.

Ozna ení prvku

LBC84 – Kašpárkovec

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

6,29 ha
Malé lesíky spojené p es zem
lskou p du. Smíšené ty oviny smrku a dubu s
ím sí lípy, osiky, b ízy, mod ínu a douglasky; u SZ okraje pruh dubo-borové
kmenoviny. Ve spodních partiích sukcesní d evinné nárosty s p evahou b ízy, osiky,
jívy, dubu, v horní ásti pruh orné p dy.
evládající lesní typ: 4S9 - sv ží bu ina š avelová na p íkrých svazích

Charakteristika

Pedologie: mezotrofní hn dá p da, humusová forma moder až mullový moder,
da st edn až siln kyselá, hlinitopís itá až pís itohlinitá, st edn hluboká,
erstv vlhká.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích acidofilních bu in sv. Luzulo-Fagion,
v podrostu Oxalis acetosella, Senecio nemorensis, Mycelis muralis, Rubus idaeus,
Luzula luzuloides, Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Polytrichum
formosum.

Ozna ení prvku

LBC86 – Zámecký park

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

7,26 ha

Charakteristika

Biocentrum je tvo eno kulturními porosty lesních d evin v zámeckém parku v
Nových Hradech. Jedná se o r znov ké, prostorov diferencované výsadby s
evahou lípy malolisté a velkolisté (a jejich k íženc ), jednotliv je p imíšen dub
letní, vtroušen buk, borovice lesní, smrk, mod ín, s vtroušenými exotickými
evinami, v podúrovni javor, lípa, smrk. Lípa je velmi dobrého vzr stu. Porosty se
pomístn (S svah nad silnicí) svým charakterem, zejména skladbou blíží lesu
írod blízkému, v podrostu se vyskytuje charakteristická kv tena. Zápoj je mírn
rozvoln ný až pomístn mezernatý. Park je celkov zanedbaný, lesoparkového
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charakteru.
Pedologie: mezotrofní až eutrofn mezotrofní hn dé p dy, mullový moder až mull,
st edn až siln kyselé, erstv až mírn vlhké, st edn hluboké až hluboké.
Fytocenologie: b žné druhy mezotrofních i oligotrofn jších stanoviš jako jsou
Oxalis acetosella, Mercurialis perennis, Galeobdolon luteum, Asarum europaeum,
Urtica dioica, Geranium robertianum, Calamagrostis arundinacea, Poa nemoralis,
Melica nutans, Carex digitata, Ajuga reptans, Athyrium filix-femina, Senecio fuchsii,
Galium rotundifolium, Mycelis muralis, Sanicula europaea, Luzula luzuloides,
Avenella flexuosa, z mech Polytrichum formosum, Mnium sp.
Do biocentra jsou zahrnuty porosty v celkové vým e 7,22 ha, minimáln nutná ást
má vým ru 5,40 ha.

Ozna ení prvku

LBC88 – Pod Hrady

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

6,57 ha
Rovina, nadm.v. 475-476 m.
Se ené a nese ené lu ní porosty v niv Stropnice. Podél p vodního koryta
evinné nárosty vrby k ehké, v podrostu nitrofilní spole enstva. Louky v niv
v r zném stupni hospoda ení,
ást se ena,
ást ponechána – zarostlá
vysokobylinnou vegetací, nese ené lemy a plochy s jednotlivými nárosty k ovitých
vrb.
Les: Stará mezernatá listnatá kmenovina.
evládající lesní typ: 1G2 - vrbová olšina mok adní

Charakteristika

Pedologie: nivní p da glejová, pod lesním porostem slatinný glej, humusová forma
mullový (slatinný) moder, p da st edn až mírn kyselá, s trvale vysokou hladinou
spodní vody, zbahn lá.
Fytocenologie: louky se spole enstvy z rámce . Molinietalia (Calthion, Molinion,
Alopecurion), vrbový luh s olší z rámce podsv. Alnenion glutinoso-incanae, v
podrostu dominance druh t . Galio-Urticetea a sv. Phalaridion arundinaceae.
Vrbová olšina na stanovišti spole enstev sv. Alnion glutinosae, s dominantními
druhy: Carex brizoides, Phalaris arundinacea, Scirpus sylvaticus, Deschampsia
caespitosa, Urtica dioica, Impatiens noli-tangere, Caltha palustris, Lysimachia
vulgaris, Dryopteris carthusiana, Mnium sp.

Ozna ení prvku

LBC90 – Štipto

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

5,64 ha
Se ené a nese ené lu ní porosty v niv Stropnice. Podél p vodního koryta
evinné nárosty vrby k ehké, v podrostu nitrofilní spole enstva. Louky v niv
v r zném stupni hospoda ení,
ást se ena,
ást ponechána – zarostlá
vysokobylinnou vegetací, nese ené lemy a plochy s jednotlivými nárosty k ovitých
vrb.

Charakteristika

Pedologie: glejové p dy a glejové p dy zrašelin lé, st edn t žké až velmi t žké,
zamok ené.
Fytocenologie: louky se spole enstvy z rámce . Molinietalia (Calthion, Alopecurion,
Molinion), vrbový luh s olší, v podrostu dominance druh t . Galio-Urticetea a sv.
Phalaridion arundinaceae.
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Ozna ení prvku

LBC93 – Bažantnice

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

11,97 ha
Samostatný lesní komplex mezi rybníky Bažantník, Písa a Janský; nadm.v. 478482m. R znov ký smrko-dubový porost (pom rn vysoké zastoupení dubu ve
všech porostních skupinách) s p ím sí olše, mod ínu, b ízy, lípy, osiky a borovice,
místy s uvoln ným zápojem. V celém porostu jsou nejvýznamn jší staré výsadby
dubu letního.
evládající lesní typ: 1L3 - jilmový luh ost icový, 4S1 - sv ží bu ina š avelová

Charakteristika

Pedologie: naplavená hn dozemní p da, dospod oglejená, v sušších ástech
mezotrofní hn dá p da; humusová forma moder, p da st edn
kyselá,
pís itohlinitá, hluboká, vlhká až mokrá, v sušších ástech jen erstv vlhká.
Fytocenologie: lesní porost na nivních náplavách lze rámcov za adit ke
spole enstv m podsv. Alnenion glutinoso-incanae, nejspíše je lze ozna it jako
spole enstvo st emchové doubravy s ost icí t eslicovitou (spol. Quercus roburPadus avium s Carex brizoides), na sušších stanovištích p echázející do
acidofilních doubrav sv. Genisto germanicae-Quercion (lesní typ 4S1 – bu ina
neodpovídá stanovišti), v podrostu s dominantními druhy Carex brizoides, Desch.
caespitosa, Baldingera arundinacea, Oxalis acetosella, Galeopsis pubescens,
Majanthemum bifolium, Stellaria holostea, Mycelis muralis, Senecio nemorensis,
Luzula luzuloides, Avenella flexuosa, Pleurozium schreberi.

Ozna ení prvku

LBC95 – Velké hlínovské

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

3,85 ha
Mírný SV sklon, nadm.v. 492-500 m.
Navržené biocentrum na orné p
, využívající liniových d evinných výsadeb s
dominancí cenných listná (dub, lípa).

Charakteristika

Pedologie: hn dé p dy oglejené, oglejené p dy
Fytocenologie: orná p da na stanovišti typických bu in a jedlových doubrav,
pop ípad jejich náhradních travinobylinných spole enstev z rámce t . MolinioArrhenatheretea.

Ozna ení prvku

LBC98 – Údolí

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

6,85 ha
Rovina, nadm.v. 478-480 m.

Charakteristika

Se ené a nese ené louky v niv Stropnice, okolo eky d evinný doprovod tvo ený
vrbou k ehkou, olší lepkavou, k ovitými vrbami, ojedin le vtroušen dub letní.
ehové porosty s nitrofilními spole enstvy a s lesknicí rákosovitou.
Pedologie: nivní p da glejová.
Fytocenologie: louky se spole enstvy z rámce . Molinietalia (Calthion, Molinion,
Alopecurion), vrbový luh s olší z rámce podsv. Alnenion glutinoso-incanae, v
podrostu dominance druh t . Galio-Urticetea a sv. Phalaridion arundinaceae.
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Ozna ení prvku

LBK102 – Hlínov - Kr ín

Typ prvku

Lokální biokoridor.

Rozloha

2,05 ha

Charakteristika

Lokální „mokrý“ biokoridor spojující Svinenský potok se Stropnicí. V zájmovém
území vede od V cípu Žárského rybníka po drobných vodních tocích p es Velký
Ov í rybník a po p ekonání rozvodí p es soustavu malých rybní
pod Kr ínem a
pak lesními porosty do RBc Ter ino údolí, kde se vlévá do Stropnice. Biokoridor je
na ásti funk ní a vymezený a na ásti navržený, s nedostate nými minimálními
parametry, pouze áste
funk ní. V menších úsecích prochází biokoridor lesními
porosty s pr
rnou d evinnou skladbou, s p evahou smrku a borovice, s minimální
ím sí dubu, olše, osiky a b ízy. Na orné p
na rozvodí není vodní tok
zachován, jedná se o vlh í pr leh bez vodote e. Na krátkém úseku pod Kr ínským
vrchem je mezi dv ma rybní ky vodní tok zatrubn n. Menší rybníky jsou cenné pro
svou reten ní funkci, mok adní spole enstva jsou pouze ve fragmentech a zna
pozm
na eutrofizací.
Pedologie: glejové p dy, p i okraji p echázející do hn dých p d oglejených.
Fytocenologie: b žné b ehové a mok adní porosty s fragmenty spol. t . PhragmitoMagnocaricetea, s fragmenty k ovitých vrbin sv. Salicion cinereae. Lu ní b ehová
spole enstva z rámce t . Molinio-Arrhenatheretea, vlivem smyv
z okolních
zem
lských ploch ruderalizována. Lesní porosty na stanovištích jedlových
doubrav až kyselých jedlin, místy kv tnatých jedlin.

Ozna ení prvku

LBK103 – Novohradský potok

Typ prvku

Lokální biokoridor.

Rozloha

12,19 ha
Lokální biokoridor spojující regionální biokoridor . 12 u hranic s regionálním
biokoridorem . 13 v niv Stropnice. Vlastní tok je v tšinou s p irozenými b ehovými
porosty, neregulovaný, d evinný doprovod tvo í olše lepkavá, vrba k ehká, místy
vyvinuto ke ové patro (bez erný, st emcha, k ovité vrby). Biokoridor prochází
rozsáhlými mok ady u Zevlova rybníka. Ve východní ásti u hranic prochází lesními
porosty s p evahou smrku. Podél toku se ené a nese ené louky, místy
ruderalizované. V ochranném pásmu biokoridoru objekty sportovního za ízení v
lokalit Sokolí hnízdo.

Charakteristika

Minimální ší e biokoridoru je 15 m, spolu s ochranným pásmem kolísá od 15 do 80
m.
Pedologie: glejové p dy okolo potoka, p i okraji p echázející do mezotrofních
hn dých p d a jejich oglejených subtyp . Pod lesními porosty mezotrofní hn dé
dy až hn dé pseudogleje.
Fytocenologie: mok ad u rybníka s b žnými b ehovými porosty spol. t . PhragmitiMagnocaricetea, s fragmenty k ovitých vrbin sv. Salicion cinereae. D evinné nárosty
v niv potoka lze za adit do podsv. Alnenion glutinoso-incanae, lesní porosty na
stanovištích dubových jedlin, podmá ených dubových jedlin a jasanových olšin.
Se ené a nese ené louky se spole enstvy z rámce sv. Calthion.

Ozna ení prvku

LBC104 – Zevl v rybník

Typ prvku

Lokální biocentrum.

Rozloha

9,55 ha

Charakteristika

Rovina až mírný V sklon, nadm.v. 505-518 m. ást Zevlova rybníka s p ilehlým
rozsáhlým mok adem a podmá enými loukami s kolísavou hladinou spodní vody.
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Zachovalá hydrosérie od vodní hladiny p es spole enstva rákosin, vysokých ost ic a
polop irozená travinobylinná spole enstva k polokulturním mezotrofním loukám.
Pedologie: glejové p dy rašeliništní.
Fytocenologie: spole . z rámce t . Phragmito-Magnocaricetea, t . MolinioArrhenatheretea (Calthion, Molinion), sv. Salicion cinereae, sv. Lemnion minoris,
Sphagno recurvi-Caricion canescentis. Z významn jších druh se tu vyskytují
Calamagrostis canescens, Carex rostrata, Carex elongata, Carex echinata,
Comarum palustre, Eriophorum angustifolium, Viola palustris.

Ozna ení prvku

LBK105 – Veverský potok

Typ prvku

Lokální biokoridor.

Rozloha

3,35 ha
Lokální biokoridor sledující tok Veverského potoka. Z v tší ásti prochází lesními
porosty s b žnou druhovou skladbou, s p evahou smrku a borovice, v niv potoka
skupinovit až jednotliv p imíšena olše lepkavá, pomístn k ovité vrby. Tok s
irozenými b ehovými porosty, neregulovaný, krajiná sky p sobivý.
evažují SLT 4V - vlhká bu ina 5V - vlhká jedlová bu ina 5O sv ží jedlina

Charakteristika

Pedologie: p evládají mezotrofní až mezotrofn nitrofilní oglejené hn dé p dy až
hn dé gleje, hn dé pseudogleje, mimo LPF glejové p dy.
Fytocenologie: lu ní spole enstva okolo potoka sv. Calthion, lesní porosty s
žnými druhy mezotrofních podmá ených stanoviš se zastoupením nitrofilních
druh . D evinné nárosty v niv potoka lze za adit do podsv. Alnenion glutinosoincanae.

Ozna ení prvku

LBC106 – Na Veverském potoce

Typ prvku

Lokální biocentrum.

Rozloha

6,33 ha
Biocentrum je tvo eno komplexem extenzivních lu ních a lesních spole enstev na
soutoku Veverského potoka a jeho levostranného p ítoku. Toky jsou p irozené, s
žnými b ehovými porosty a d evinnými nárosty se zastoupením olše lepkavé a
vrby k ehké. Lu ní porosty jsou extenzivní, v sou asné dob dochází k jejich
zales ování smrkem a listná i (javory). Krajiná sky a ekologicky cenná lokalita.
Lesní porosty jsou tvo eny r znov kými skupinami na svazích nad poto ní nivou.
evažuje borovice se smrkem, významn je zastoupen dub a b íza, vtroušen je
mod ín a buk. V mladších skupinách je pestrá d evinná skladba, krom smrku a
borovice je zastoupen klen, lípa, dub, olše (v niv potoka), javor, jasan, douglaska a
íza.

Charakteristika

Zápoj je mírn rozvoln ný, místy rozvoln ný až edinatý. Lesní porosty spadají do
odd. 604 M a 606 G.
Z lesních typ p evládají LT 4N2 – kamenitá kyselá bu ina se t tinou rákosovitou a
avelem na vrcholech a svazích, LT 4K1 – kyselá bu ina metlicová na plošinách a
mírných svazích, LT 4S9 - sv ží bu ina š avelová na p íkrých svazích, v niv
potoka LT 4O1 – sv ží dubová jedlina na pleistocenních hlínách.
V podrostu vyzrálých porost dominanují druhy: Oxalis acetosella, Calamagrostis
aundinacea, Senecio fuchsii, Mycelis muralis, Galium rotundifolium, Rubus idaeus,
Senecio fuchsii, Fragaria vesca, Viola reichenbachiana, Dryopteris filix-mas,
Athyrium filix-femina, Luzula luzuloides, Avenella flexuosa, Luzula pilosa, Melica
nutans, Vaccinium myrtillus, Melampyrum pratense, Hieracium murorum, Dicranum
scoparium, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum, na podmá eném
stanovišti p istupuje Carex brizoides, Maianthemum bifolium, Mnium sp. Podél
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potoka úzké fragmenty poto ního luhu podsv. Alnenion glutinoso-incanae.
Lu ní spole enstva na stanovištích podmá ených luk sv. Calthion.

Ozna ení prvku

LBK107 – Mýtiny

Typ prvku

Lokální biokoridor.

Rozloha

8,68 ha

Charakteristika

evážn lesní biokoridor, procházející lesními porosty s b žnou druhovou
skladbou, s p evahou smrku a borovice, v niv potoka s p ím sí olše. V severní
polovin prochází bývalou osadou Mýtiny, kde jsou vytvo eny sukcesní nárosty
hygrofilních a mezofilních lesních porost na bývalé zem
lské p
. Zastoupen
je dub, lípa, olše, klen, b íza, jilm drsný, osika, porosty jsou v kov , prostorov a
druhov velmi diferencované, mohou sloužit jako ukázka p írod blízkého lesa.
vodn osada s objekty po obou stranách potoka, po válce vysídlená a srovnaná
se zemí. Místní název Krapšlák pochází z p vodního n meckého názvu
Kropfschlag.
Pedologie: oglejená oligotrofní hn dá p da, surový humus až surový moder, p da
st edn až siln kyselá, hluboká, erstv vlhká. V niv potoka glejové nivní p dy s
vysokou hladinou spodní vody.
Fytocenologie: lu ní spole enstva okolo potoka pat í do sv. Calthion, lesní porosty s
žnými druhy mezotrofních podmá ených stanoviš se zastoupením nitrofilních
druh . D evinné nárosty v niv potoka lze za adit do podsv. Alnenion glutinosoincanae, na stráních porosty na stanovištích dubových jedlin.

Ozna ení prvku

LBK108 – Veverský potok

Typ prvku

Lokální biokoridor.

Rozloha

8,77 ha
Lokální biokoridor sledující tok Veverského potoka. Z v tší ásti prochází lesními
porosty s b žnou druhovou skladbou, s p evahou smrku a borovice, v niv potoka
skupinovit až jednotliv p imíšena olše lepkavá, pomístn k ovité vrby. Tok s
irozenými b ehovými porosty, neregulovaný, krajiná sky p sobivý.
evažují SLT 4V - vlhká bu ina

Charakteristika

5V - vlhká jedlová bu ina

5O sv ží jedlina.

Pedologie: p evládají mezotrofní až mezotrofn nitrofilní oglejené hn dé p dy až
hn dé gleje, hn dé pseudogleje, mimo LPF glejové p dy.
Fytocenologie: lu ní spole enstva okolo potoka sv. Calthion, lesní porosty s
žnými druhy mezotrofních podmá ených stanoviš se zastoupením nitrofilních
druh . D evinné nárosty v niv potoka lze za adit do podsv. Alnenion glutinosoincanae.

Ozna ení prvku

LBC110 – Jedlice

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

8,44 ha

Charakteristika

Místní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, procházejícího rozsáhlým
hrani ním lesním komplexem (Jedlice). Mírný východní svah k potoku, nadm.v.
580-620m. P evážn buko-borové kmenoviny s p ím sí SM a BR.
Hlavní porostní skupiny: 4 – v k 67 r., zakm. 8, zast. BR 50, BK 30 DB 10, BO 10,
5 - v k 91r., zakm.8, zast. BO 74, BK 14, BR 9, SM 3, 6 - v k 125 r., zakm.10, zast.
BK 49, BO 37, SM 13, BR 1
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evládají LT: 5K6 – kyselá jedlová bu ina bor vková, 5K1 - kyselá jedlová bu ina
metlicová
Pedologie: podzolovaná až oligotrofní hn dá p da, humusová forma surový humus
až surový moder, p da siln kyselá, hlinitopís itá, skeletovitá, st edn hluboká,
mírn až erstv vlhká, lehce drobivá.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích acidofilních bu in sv. Luzulo-Fagion,
v podrostu s dominantními druhy: Vaccinium myrtillus, Avenela flexuosa, Calluna
vulgaris, Luzula luzuloides, Hieracium murorum, Dicranum scoparium, Dicranum
polysetum, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum,
Oxalis acetosella, Senecio ovatus, Mycelis muralis, Ajuga reptans, Dryopteris
dilatata.

Ozna ení prvku

LBC112 – erný k íž

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

8,44 ha
Místní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, procházejícího rozsáhlým
hrani ním lesním komplexem (Jedlice). Lesní porosty jsou tvo eny r znov kými
skupinami s p evahou borovice, s p ím sí smrku, mod ínu, b ízy, vtroušen buk,
v mladých skupinách javor, lípa, olše, mod ín, douglaska. Zápoj rozvoln ný až
místy mezernatý.
evládají LT: 5K6 – kyselá jedlová bu ina bor vková, 5K1 - kyselá jedlová bu ina
metlicová, 5M3 - chudá jedlová bu ina bor vková.

Charakteristika

Pedologie: podzolovaná až oligotrofní hn dá p da, humusová forma surový humus
až surový moder, p da siln kyselá, hlinitopís itá, skeletovitá, st edn hluboká,
mírn až erstv vlhká, lehce drobivá (LT 5K1,6).
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích acidofilních bu in sv. Luzulo-Fagion,
v podrostu s dominantními druhy: Vaccinium myrtillus, Avenela flexuosa, Calluna
vulgaris, Luzula luzuloides, Hieracium murorum, Dicranum scoparium, Dicranum
polysetum, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum,
Oxalis acetosella, Senecio ovatus, Mycelis muralis, Ajuga reptans, Dryopteris
dilatata.

Ozna ení prvku

LBK115 – Pod

Typ prvku

Lokální biokoridor.

Rozloha

0,35 ha

Charakteristika

-

Ozna ení prvku

LBK116 – Veverský potok II.

Typ prvku

Lokální biokoridor.

Rozloha

5,96 ha

Charakteristika

erným k ížem

Lokální biokoridor sledující horní ást toku Veverského potoka. Z v tší ásti
prochází lesními porosty s b žnou druhovou skladbou, s p evahou smrku a
borovice, s p ím sí jedle, buku, mod ínu, v niv potoka skupinovit až jednotliv
imíšena olše lepkavá. Tok s p irozeným korytem, neregulovaný, krajiná sky
sobivý.
evažují SLT 5V - vlhká jedlová bu ina 5O sv ží jedlina.
Pedologie: p evládají mezotrofní až mezotrofn nitrofilní oglejené hn dé p dy až
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hn dé gleje, hn dé pseudogleje, hluboké, erstv vlhké až dospod vlhké.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích kv tnatých bu in podsv. Eu-Fagenion,
v podrostu s dominantními druhy: Oxalis acetosella, Senecio nemorensis, Mycelis
muralis, hojn Deschampsia flexuosa, Ajuga reptans, Vaccinium myrtillus,
Dryopteris spinulosa, Deschampsia caespitosa, Polytrichum formosum, Mnium
spec.

Ozna ení prvku

LBC117 – Jedlice

Typ prvku

Lokální biocentrum.

Rozloha

8,69 ha
Místní biocentrum tvo ené lesními porosty - r znov kými skupinami s p evahou
smrku a borovice, s pestrou p ím sí mod ínu, buku, b ízy a jedle. Zápoj je mírn
rozvoln ný až místy edinatý.
evládají LT: 5K6 – kyselá jedlová bu ina bor vková, 5K1 - kyselá jedlová bu ina
metlicová, 5V7 - vlhká jedlová bu ina š avelová

Charakteristika

Pedologie: podzolovaná až oligotrofní hn dá p da, humusová forma surový humus
až surový moder, p da siln kyselá, hlinitopís itá, skeletovitá, st edn hluboká,
mírn až erstv vlhká, lehce drobivá (LT 5K1,6), na vlh ím stanovišti oglejená
oligotrofní hn dá p da až humózní mezotrofní hn dá p da, mullový moder až
moder, mírn až st edn kyselá, slab skelet., hluboká, erstv vlhká (LT 5V7).
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích acidofilních bu in sv. Luzulo-Fagion, na
bohatším stanovišti kv tnatých bu in podsv. Eu-Fagenion, v podrostu
s dominantními druhy: Vaccinium myrtillus, Avenela flexuosa, Luzula luzuloides,
Hieracium silvaticum, Dicranum scoparium, Dicranum polysetum, Hylocomium
splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum, Oxalis acetosella,
Senecio ovatus, Mycelis muralis, Ajuga reptans, Dryopteris dilatata.

Ozna ení prvku

LBK118 – Veverský potok II.

Typ prvku

Lokální biokoridor.

Rozloha

1,05 ha
Lokální biokoridor sledující horní ást toku Veverského potoka. Z v tší ásti
prochází lesními porosty s b žnou druhovou skladbou, s p evahou smrku a
borovice, s p ím sí jedle, buku, mod ínu, v niv potoka skupinovit až jednotliv
imíšena olše lepkavá. Tok s p irozeným korytem, neregulovaný, krajiná sky
sobivý.
evažují SLT 5V - vlhká jedlová bu ina 5O sv ží jedlina.

Charakteristika

Pedologie: p evládají mezotrofní až mezotrofn nitrofilní oglejené hn dé p dy až
hn dé gleje, hn dé pseudogleje, hluboké, erstv vlhké až dospod vlhké.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích kv tnatých bu in podsv. Eu-Fagenion,
v podrostu s dominantními druhy: Oxalis acetosella, Senecio nemorensis, Mycelis
muralis, hojn Deschampsia flexuosa, Ajuga reptans, Vaccinium myrtillus,
Dryopteris spinulosa, Deschampsia caespitosa, Polytrichum formosum, Mnium
spec.

Ozna ení prvku

LBC119 – U buku

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

6,82 ha

Charakteristika

Porost na SZ svahu, nadm.v. 580-610m. P evážn smrko-borová slabá kmenovina
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s p ím sí buku, jedle a b ízy s malou skupinou staré buko-jedlo-borové kmenoviny v
J ásti; v mladších skupinách vysoké zastoupení jedle a buku.
evládající lesní typ: 5K1 - kyselá jedlová bu ina metlicová, 5M1 - chudá jedlová
bu ina bor vková.
Pedologie: oligotrofní hn dá p da až železitý podzol, humusová forma surový
humus až mullový moder, p da siln až st edn kyselá, hlinitopís itá, hluboká až
st edn hluboká, erstv vlhká.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích acidofilních bu in sv. Luzulo-Fagion,
v podrostu s dominantními druhy: Vaccinium myrtillus, Avenela flexuosa, Calluna
vulgaris, Luzula luzuloides, Hieracium murorum, Dicranum scoparium, Dicranum
polysetum, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum,
Oxalis acetosella, Senecio ovatus, Mycelis muralis, Ajuga reptans, Dryopteris
dilatata.

Ozna ení prvku

LBC121 – Na hranici

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

3,88 ha
Místní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, procházejícího rozsáhlým
hrani ním lesním komplexem (Jedlice). Vystouplý h bet na SZ svahu, nadm.v. 590610m. Mozaika r znov kých porostních skupin s p evažujícím zastoupením
borovice a b ízy, s p ím sí smrku, buku a mod ínu, místy s mírn uvoln ným
zápojem.

Charakteristika

evládají LT: 5M3 - chudá jedlová bu ina bor vková, 5K1 - kyselá jedlová bu ina
metlicová
Pedologie: podzolovaná až oligotrofní hn dá p da, humusová forma surový humus
až surový moder, p da siln kyselá, hlinitopís itá, skeletovitá, st edn hluboká,
mírn až erstv vlhká, lehce drobivá (LT 5K1).
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích acidofilních bu in sv. Luzulo-Fagion,
v podrostu s dominantními druhy: Vaccinium myrtillus, Avenela flexuosa, Calluna
vulgaris, Luzula luzuloides, Hieracium murorum, Dicranum scoparium, Dicranum
polysetum, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum.

Ozna ení prvku

LBC123 – Veve í

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

10,12 ha
Místní biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, procházejícího rozsáhlým
hrani ním lesním komplexem. Lesní porosty jsou tvo eny r znov kými skupinami
s p evahou borovice a smrku, s p ím sí buku, jedle a b ízy, s mírn uvoln ným
zápojem.
evládají LT: 5K6 – kyselá jedlová bu ina bor vková, 5K1 - kyselá jedlová bu ina
metlicová, 5M3 - chudá jedlová bu ina bor vková

Charakteristika

Pedologie: podzolovaná až oligotrofní hn dá p da, humusová forma surový humus
až surový moder, p da siln kyselá, hlinitopís itá, skeletovitá, st edn hluboká,
mírn až erstv vlhká, lehce drobivá (LT 5K1,6).
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích acidofilních bu in sv. Luzulo-Fagion,
v podrostu s dominantními druhy: Vaccinium myrtillus, Avenela flexuosa, Calluna
vulgaris, Luzula luzuloides, Hieracium murorum, Dicranum scoparium, Dicranum
polysetum, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum,
Oxalis acetosella, Senecio ovatus, Mycelis muralis, Ajuga reptans, Dryopteris
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dilatata.

Ozna ení prvku

LBC125 – P esli kový rybník

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

9,55 ha
Biocentrum je tvo eno dv ma menšími rybníky v lesním komplexu. Oba rybníky
(P esli kový a Hejšk v) spolu s okolními lesními porosty tvo í krajiná sky a
írodov dn velice cenný komplex s významnými, vyvinutými mok adními
spole enstvy. Nejvýznamn jší rostlinou je leknín b lostný, který pokrývá tém
celou hladinu P esli kového rybníka. Hejšk v rybník je vegeta
pon kud chudší.
Lesní porosty jsou v luhu mezi ob ma rybníky tvo eny p edevším olší, okolní
skupiny s p evahou smrku a borovice, s p ím sí b ízy, s vtroušenou jedlí,
mod ínem, douglaskou, dubem, osikou. Zápoj je plný až mírn rozvoln ný.
esli kový a Hejšk v rybník s p ilehlými lesními porosty jsou chrán ny jako ZCHÚ
– kategorie PP.

Charakteristika

evládající lesní typ: 3L1 - jasanová olšina poto ní, 4I1 – uléhavá kyselá bu ina
stanovištích s bikou chlupatou na plošinách a plochých úpatích svah , 5P1 - kyselá
dubová jedlina t tinová.
Pedologie: hn dý glej až stagnopseudoglej, humusová forma mullový moder až
mokrý rašelinný surový humus, p da st edn až siln kyselá, pís itohlinitá až
hlinitá, vlhká až mokrá, místy st ídav zamok ená. Na sušších stanovištích oglejená
až pseudoglejová hn dozem, surový moder, siln kyselá, s ojedin lým skeletem,
hluboká, st ídav vlhká.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích acidofilních bu in a jedlin sv. LuzuloFagion, olšin podsv. Alnenion glutinoso-incanae, v podrostu s dominantními druhy:
Carex brizoides, Avenella flexuosa, Oxalis acetosella, Impatiens noli-tangere, Ajuga
reptans, Caltha palustris, v sušší ásti Avenella flexuosa, Luzula luzuloides, Luzula
pilosa, Vaccinium myrtillus, Hieracium murorum, Melampyrum pratense, Mycelis
muralis, Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium, Polytrichum formosum.
Rybníky s vodní a mok adní vegetací t . Phragmito-Magnocaricetea, sv.
Nymphaeion albae, Oenanthion aquaticae.

Ozna ení prvku

LBC127 – Na Novohradském potoce

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

4,01 ha
Prudký JZ svah k potoku, nadm.v. 515-545m. R znov ký, p evážn smrkový porost
s p ím sí borovice, dubu a b ízy, v nejmladších skupinách také p ím s jedle. Místy
mírn uvoln ný zápoj.
evládající lesní typ: 4S9 - sv ží bu ina š avelová na p íkrých svazích,
4N2 - kamenitá kyselá bu ina se t tinou rákosovitou a š avelem.

Charakteristika

Pedologie: mezotrofní až oligotrofní hn dá p da, humusová forma surový až
mullový moder, p da st edn až siln kyselá, hlinitopís itá, st edn hluboká, mírn
až erstv vlhká.
Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích spol. sv. Luzulo-Fagion a podsv. EuFagenion, v podrostu dominují druhy Oxalis acetosella, Senecio nemorensis,
Mycelis muralis, Rubus idaeus, Luzula luzuloides, Avenella lexuosa, Calamagrostis
arundinacea, Vaccinium myrtillus, Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi,
Polytrichum formosum.
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Ozna ení prvku

LBK128 – Novohradský potok

Typ prvku

Lokální biokoridor.

Rozloha

3,52 ha
Vlastní tok je v tšinou s p irozenými b ehovými porosty, neregulovaný, d evinný
doprovod tvo í olše lepkavá, vrba k ehká, místy vyvinuto ke ové patro (bez erný,
st emcha, k ovité vrby). Biokoridor prochází rozsáhlými mok ady u Zevlova rybníka.
Ve východní ásti u hranic prochází lesními porosty s p evahou smrku. Podél toku
se ené a nese ené louky, místy ruderalizované. V ochranném pásmu biokoridoru
objekty sportovního za ízení v loklalit Sokolí hnízdo.

Charakteristika

Minimální ší e biokoridoru je 15 m, spolu s ochranným pásmem kolísá od 15 do
80m.
Pedologie: glejové p dy okolo potoka, p i okraji p echázející do mezotrofních
hn dých p d a jejich oglejených subtyp . Pod lesními porosty mezotrofní hn dé
dy až hn dé pseudogleje.
Fytocenologie: mok ad u rybníka s b žnými b ehovými porosty spol. t . PhragmitiMagnocaricetea, s fragmenty k ovitých vrbin sv. Salicion cinereae. D evinné nárosty
v niv potoka lze za adit do podsv. Alnenion glutinoso-incanae, lesní porosty na
stanovištích dubových jedlin, podmá ených dubových jedlin a jasanových olšin.
Se ené a nese ené louky se spole enstvy z rámce sv. Calthion.

Ozna ení prvku

LBC130 – V polích

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

4,50 ha
Navržené lokální biocentrum, využívající malého rybní ku v polích. Rybní ek
neobhospoda ovaný, zarostlý vodními a mok adními spole enstvy, po obvodu husté
nárosty k ovitých vrb. P i severním okraji v d evinných nárostech p istupuje b íza,
olše a osika. Okolní polní kultury p i nadbytku vodních srážek s podmá enými
plochami. Nadm.v. 540-550 m.

Charakteristika

Pedologie: glejové p dy s t žkou spodinou v okolí rybní ku, na polích hn dé p dy
kyselé a jejich slab oglejené formy, st edn t žké, mírn št rkovité, s vyrovnanými
vláhovými pom ry.
Fytocenologie: vodní hladina Lemnion minoris, p i okraji Glyceria fluitans,
maloplošn Typhetum angustifoliae, vrbové k oviny tvo eny druhy Salix purpurea,
Salix fragilis, Salix cinerea.

Ozna ení prvku

LBC132 – U m stských rybník

Typ prvku

Lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru.

Rozloha

6,27 ha
Osamocený menší les u rybníka na mírné vyvýšenin , nadm.v. 540-558m.
evažuje jednotliv i skupinovit smíšená kmenovina dubo-smrková s p ím sí lípy,
mod ínu, b ízy, borovice a t ešn , s mírn uvoln ným zápojem (mezery po
nahodilých t žbách). U východního okraje skupina lipové ty oviny s dubem.

Charakteristika

evládající lesní typ: 4S1 - sv ží bu ina š avelová, 4H1 - hlinitá bu ina š avelová
Pedologie: mezotrof. hn dá p da, humus. forma moder až mullový moder, p da
st edn kyselá, pís itohlinitá, hluboká, erstv vlhká.
Fytocenologie: p evažují byliny Oxalis acetosella, Senecio nemorensis, Mycelis
muralis, Galium rotundifolium, Rubus ideaus, Fragaria vesca; Luzula luzuloides,
Avenella flexuosa, Luzula pilosa; Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum.
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Celková vým ra biocentra 6,35 ha, minimáln nutná ást má vým ru 4,16 ha.
Plocha nad minimální vým ru je dopln ním v rámci vn jší prostorové úpravy.
Krom biocenter a biokoridor jsou základními skladebnými ástmi ÚSES na lokální úrovni i interak ní prvky,
což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová spole enstva, vytvá ející
existen ní podmínky rostlinám a živo ich m a významn ovliv ující fungování ekosystém kulturní krajiny.
TABULKY STÁVAJÍCÍCH INTERAK NÍCH PRVK
OZNA ENÍ
NÁZEV
PRVKU

IP1

Kapinoské aleje

IP2

Selské louky

CHARAKTERISTIKA EKOTOPU A BIOTY

Liniové d evinné výsadby podél cestní sít , pestrá druhová
skladba p evážn autochtonních d evin - dub letní, klen, lípa,
jasan, b íza, olše šedá, jírovec, osika, jilm drsný, vrba k ehká.
Celý komplex je registrován jako VKP.
Nese ené extenzivní podmá ené louky na slatinném
stanovišti, v minulosti odvodn né, v sou asné dob zna
ruderalizované porosty t tiny k ovištní. V západní ásti b ezový
a osikový porost. V minulosti tokaništ tet ívka.

IP3

Písa

Rybník Písa s p ilehlými podmá enými loukami. Zachovalá
hydrosérie mok adních spole enstev od litorálu k podmá eným
loukám z rámce sv. Molinion a Caricion fuscae. Cenná
rostlinná spole enstva s p irozen rostoucími druhy, s vysokou
druhovou diverzitou.

IP4

Pod Hlínovem

evinný doprovod podél silnce Údolí – Hlínov, tvo ený
staršími výsadbami topolu kanadského, mén lípy srd ité,
dubu a jasanu. V podrostu b žná doprovodná spole enstva.

Vyšné

Levostranný p ítok Vyšenského potoka, procházející obcí
Vyšné úzkou terénní prohlubní, s n kolika menšími rybníky.
Rybníky v obci eutrofizovány, se spole enstvy ok ehkovitých
rostlin na hladin , bez významn jších litorálních a b ehových
porost . Nejcenn jší lokalitou je Dvorský rybník a p ilehlé
moliniové louky s význa ným výskytem vrby rozmarýnolisté
(podrobný popis viz mapování biotopu i krajiny). Podél
vlastního potoka nárosty k ovitých a stromových vrb (vrba
ehká), olše lepkavé, osiky, b ízy, jívy, dubu, jilmu drsného a
lípy. P i okrajích IP jsou mapovány významné stromy (památné
stromy, stromy navržené na rVKP).
Lu ní porosty v obci (mezi rybníky) jsou zpravidla vyse ené,
upravené (u rekrea ních objekt ), na ásti jsou ponechané bez
zásahu a zar stají nitrofilní vegetací (lesknice rákosovitá,
zblochan vodní, kop iva dvoudomá).

IP6

Štipto ský rybník

Štipto ský rybník s levostranným p ítokem Stropnice. Rybník
se zachovalými mok adními spole enstvy, s vytvo enou
hydrosérií spole enstev od vodní hladiny po podmá ené
moliniové louky - podrobný popis viz mapování biotopu a
krajiny. Okolo stoky nep erušený liniový doprovod - dub, olše
lepkavá, k ovité vrby a topol.
Podrobn jší popis vegeta ních pom
viz mapování
fytocenóz – lokalita F10.
Vodote vychází z Oborského rybníka (vodu má pouze v dob
dostatku atmosférických srážek), prochází lu ními a lesními
porosty, v úseku nad Štipt ským rybníkem je zatrubn ná a zde
je IP v návrhu na orné p
.

IP7

Silni ní aleje II

IP8

Mrchovina

IP5

Interak ní prvek je tvo en liniovými výsadbami 32 ks lípy
srd ité, 5 ks b ízy bílé a 7 ks dubu letního, chrán nými jako
rVKP Silni ní aleje u obce Vyšné II.
Interak ní prvek je tvo en výsadbami dubu letního a vrby
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ehké podél polní cesty. V podrostu ke e.
IP9

Nad vsí

IP10

By ovský rybník - hráz

IP11

Jakulský rybník - hráz

Hráz rybníka se starými výsadbami dubu letního. V podrostu
místy mladé nárosty lesních d evin.

Horní By ovský rybník

Malý rybní ek na východním okraji obce By ov. V sou asnosti
zanesený starými trofickými zát žemi, s fragmenty mok adních
spole enstev charakteristických pro eutrofní stanovišt . Okolo
rybní ku sukcesní d evinné nárosty bez v tšího významu.
Biotop drobných živo ich vázaných svým vývojem na vodní a
mok adní stanovišt .

IP13

Kamenná hráz

Komplex podmá ených luk a mok ad s nárosty hygrofilních
evin, podrobný popis viz mapování biotopu a krajiny.
Interak ní prvek je tvo en rybníkem Kamenná hráz, jeho
ehovými porosty a p ilehlými podmá enými loukami a dále J
ehem Lomského rybníka s pruhem mok adní vegetace.

IP14

Pod lomem

evinný doprovod podél silnice By ov – Nové Hrady, tvo ený
staršími výsadbami topolu kanadského. V podrostu b žná
doprovodná spole enstva.

IP15

Nad lomem

Malý mok ad v zem
lské p
. Po obvodu k ovité vrby
(k ehká, popelavá, jíva a k íženci – S. meyeri), b íza, osika.
V mok adu orobinec širolistý, lesknice rákosovitá, ost ice
chý katá, sítina rozkladitá. Pom rn silná ruderalizace p i
okrajích.

IP16

Pod silnicí

Navržený interak ní prvek podél komunikace Nové Hrady –
Hada . Podé silnice b žný lem s travními spole enstvy
z rámce t . Molinio-Arrhenatheretea.

IP17
IP18

Buquoyská hrobka
Nové Hrady

IP19

U Veve í

IP20

Ve vsi

IP21

Vyhlídky

IP12

Hráz rybníka se starými výsadbami dubu letního. V podrostu
místy mladé nárosty lesních d evin.

Drobný vodní tok procházející lesními porosty s pr
rnou
druhovou skladbou, s p evahou borovice a smrku, ojedin le
s vtroušenou olší, b ízou. Tok se v horní ásti v tví, na obou
tvích menší lesní rybní ky, bez využití.
VKP íslo 3010135.
Navržený interak ní prvek.
V sou asné dob úzké pruhy travních porost podél cest, bez
evinného doprovodu

Nad Mýtinami

Krajiná sky a ekologicky cenný komplex zahrnující úzkou,
za íznutou poto ní nivu s dv ma malými rybní ky s
irozenými hygrofilními spole enstvy. Na p ilehlém svahu
extenzivní, neobhodpoda ované louky, z v tší
ásti
ruderalizované t tinou k ovištní, s minirybní kem (rdest
vzplývavý, ost ice zobánkatá, záb lník bahenní) a celkem
kompaktními nárosty b ízy, osiky a borovice.

IP23

Na kopcích

Soustava t í malých rybní
na okraji lesního komplexu. Horní
rybní ek je ve smrkové mlazin , s poškozenou výpustí, bez
vody, na dn fragmenty mok adních spole enstev. Prost ední
rybník tém bez vody, p i b ezích porosty ost ic a sítiny. Na
hrázi olše lepkavá, Spodní rybní ek z ásti zarostlý k ovitými
vrbami a olší, bez vody. Na hrázi mohutný dub.

IP24

U Veve í

Malá podlouhlá prohlube v míst bývalého malého rybní ku.
Zbytky hráze, pod hrází vrba k ehká, na hrázi a v prohlubni
olše lepkavá, dub, b íza.

IP25

Blatouch a Kopretina

Dva menší lesní rybníky s istou vodou (oligosaprobní),
s komplexem mok adní vegetace – podrobn jší popis viz

IP22
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mapování fytocenóz. Okolo rybník porosty s p evahou smrku,
na hrázích dub, b íza, borovice, osika. Pod Blatouchem drobný
vodní tok s p irozeným korytem, ústící do Veverského potoka.

IP26

Dvorský potok

Drobný vodní tok, v lese s p irozeným korytem, mimo les
regulovaný,
s
vytvo enými
p irozenými
b ehovými
travinobylinnými spole enstvy, s malými rybní ky. Podmá ená
lou ka p ed vtokem do Hada e nevhodn zalesn na smrkem.
Podél potoka roztroušené liniové nárosty b ízy, osiky a olše
lepkavé. Okolo vodote e v sou asné dob pastviny hov zího
dobytka.

IP27

Zámecké rybníky

Rybníky s litorálem a b ehovými porosty.

Zámecké

Doprovodné liniové výsadby a nárosty podél cestní sít . Dub,
jasan, osika, hruše , jírovec, smrk, borovice, lípa, k ovité vrby.
Prvek sestává z n kolika liniových segment o celkové délce
1,8 km. Ojedin le plošné d evinné nárosty a lesními d evinami
zarostlé kazy na zem
lské p
(vrcholy pahork ).

Nakolický rybník

Cenné staré výsadby dubu letního na hrázi Nakolického
rybníka, vtroušen borovice, b íza. Podrost tvo í vegetace
typická pro acidofilní doubravy sv. Genisto germanicaeQuercion, s metli kou k ivolakou, bikou hajní, kost avou ov í,
jest ábníky, bor vkou ernou a dalšími acidofyty. Pod hrází
imíšena osika, b íza, olše lepkavá.

Nakolice - rybní ky

Niva potoka s menším rybní kem (Ve vsi), s fragmenty
hygrofilních spole enstev a s d evinnými nárosty. Lu ní
porosty v obci pravideln se ené, místy extenzivn využívané,
hojné nárosty k ovitých vrb a olše lepkavé, v lese olšový luh s
malým rybní kem s p irozenými mok adními spole enstvy
(mapování fytocenóz). Krátký pravostranný p ítok potoka
vychází z lokality Rybní ky, která je tvo ena podmá enou
muldou s dv ma malými rybní ky, s d evinnými nárosty
tvo enými dubem letním, olší lepkavou, k ovitými vrbami (vrba
popelavá a vrba ušatá), b ízou a osikou. Okolní lu ní porosty
jsou spíše extenzivní, asto ponechané bez zásahu jako lu ní
lada, místy zachované fragmenty moliniových luk se
zastoupením p irozen rostoucích druh ( ertkus lu ní, olešník
kmínolistý, bezkolenec modrý, krvavec toten, kost ava ervená
apod.). Potok pod Nakolicemi pokra uje jako stoka bez
evinného doprovodu až k Nakolickému rybníku, kde se
napojuje do Vyšenského potoka, který vede okolo rybníka jako
obvodová stoka.

IP31

Písník Klín

Malý opušt ný písník s r znými sukcesními stádii spole enstev
s mechorosty, hygrofilními spole enstvy v prohlubních s
vodou, d evinnými nárosty borovice lesní a b ízy. Význa ný
výskyt rosnatky okrouhlolisté a plavu ky zaplavované. Biotop vhodná studijní plocha pro sledování sukcese p irozených
spole enstev. Vysoká biodiverzita, zna ná heterogennost
spole enstev na malé ploše.
Z dalších druh hojn sítiny, v jezírku bublinatka jižní a rdest
vzplývavý, p i okrajích všivec lesní, ost ice šedavá a ježatá.

IP32

Bažantník

VKP íslo 3010157.

IP33

Silni ní aleje I

Interak ní prvek je tvo en liniovými výsadbami 46 ks lípy
srd ité, chrán nými jako rVKP Silni ní aleje u obce Vyšné I.
Jednotliv vtroušena b íza, osika (u Vyšného).

U Nakolic

Regulovaný levostranný p ítok Vyšenského potoka s malým
rybníkem na kraji lesního komplexu, s b žnými hygrofilními
spole enstvy. Vlastní stoka s mladými výsadbami s p evahou
jilmu drsného a jasanu, s upraveným korytem. Rybní ek bez
významn jších mok adních spole enstev, pod hrází sukcesní
olšina.

IP28

IP29

IP30

IP34
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Mokré louky

Drobný bezejmenný levostranný p ítok Vyšenského potoka, ve
spodní ásti protéká ornou p dou v upraveném korytu, bez
evinného doprovodu. V horní ásti protéká lesním porostem,
okolo toku vytvo en úzký olšový poto ní luh, koryto p irozené.

IP36

Oborský rybník

Cenné staré výsadby dubu letního na hrázi Oborského
rybníka. Podrost tvo í vegetace typická pro acidofilní doubravy
sv. Genisto germanicae-Quercion, s metli kou k ivolakou,
bikou hajní, kost avou ov í, jest ábníky, bor vkou ernou a
dalšími acidofyty.

IP37

Aleje v Obo e

Vzrostlé výsadby lípy srd ité, jednotliv jírovec ma al, podél
místní komunikace procházející osadou Obora u Vyšného.

Pískovna pod
jezev ím kopcem

Bývalý lom na písek, v sou asnosti se sukcesními
spole enstvy, v S ásti využívaný jako skládka materiálu. V
jižní a st ední ásti jsou sukcesní spole enstva s masovým
výskytem rosnatky okrouhlolisté. P i J okraji jsou menší,
srážkovou vodou dopl ované, louže a vodní nádržky v jámách
po t žb písku – fragmenty mok adní vegetace. Po ploše
nárosty a nálety lesních d evin (borovice a b íza) a k ovitých
vrb (vrba ušatá a vrba popelavá).

IP35

IP38

TABULKY NAVRŽENÝCH INTERAK NÍCH PRVK
OZNA ENÍ
NÁZEV
PRVKU

IP39

Štipto ský rybník 31

IP41
IP42
IP43
IP44
IP45

U Horního By ovského
rybníka
Štipto
Pod silnicí
Pod zámeckým
U Zámeckého rybníka
Nad silnicí

IP46

Mýtiny 27

IP47

U Nakolic 44

IP48

K rybníku 46

IP40

IP49

Pod Nakolicemi 45

CHARAKTERISTIKA EKOTOPU A BIOTY

Štipto ský rybník s levostranným p ítokem Stropnice. Rybník
se zachovalými mok adními spole enstvy, s vytvo enou
hydrosérií spole enstev od vodní hladiny po podmá ené
moliniové louky. Okolo stoky nep erušený liniový doprovod dub, olše lepkavá, k ovité vrby a topol. Vodote vychází
z Oborského rybníka (vodu má pouze v dob dostatku
atmosférických srážek), prochází lu ními a lesními porosty,
v úseku nad Štipto ským rybníkem je zatrubn ná a zde je IP
v návrhu na orné p
.
Navržený interak ní prvek. V sou asné dob úzké pruhy
travních porost podél cest nebo orná p da.
Mladší výsadby v p erušovaných liniích podél komunikace
Nové Hrady – Nakolice. P evažuje lípa srd itá, vtroušen
osika, dub, jíva a b íza. V podrostu b žná vegetace s druhy
pole enstev z rámce t . Molinio-Arrhenatheretea.
Pozn.: po silnici vede hranice CHKO T ebo sko.
Interak ní prvek navržený podél polní cesty vedoucí
k Nakolickému rybníku. Okolo cesty polní kultury. Bez
evinného doprovodu.
Niva potoka s menším rybní kem (Ve vsi), s fragmenty
hygrofilních spole enstev a s d evinnými nárosty. Lu ní
porosty v obci pravideln se ené, místy extenzivn využívané,
hojné nárosty k ovitých vrb a olše lepkavé, v lese olšový luh s
malým rybní kem s p irozenými mok adními spole enstvy
(mapování fytocenóz). Krátký pravostranný p ítok potoka
vychází z lokality Rybní ky, která je tvo ena podmá enou
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muldou s dv ma malými rybní ky, s d evinnými nárosty
tvo enými dubem letním, olší lepkavou, k ovitými vrbami (vrba
popelavá a vrba ušatá), b ízou a osikou. Okolní lu ní porosty
jsou spíše extenzivní, asto ponechané bez zásahu jako lu ní
lada, místy zachované fragmenty moliniových luk se
zastoupením p irozen rostoucích druh ( ertkus lu ní, olešník
kmínolistý, bezkolenec modrý, krvavec toten, kost ava ervená
apod.). Potok pod Nakolicemi pokra uje jako stoka bez
evinného doprovodu až k Nakolickému rybníku, kde se
napojuje do Vyšenského potoka, který vede okolo rybníka jako
obvodová stoka.

Nad Nakolickým
rybníkem 48

Regulovaný levostranný p ítok Vyšenského potoka s malým
rybníkem na kraji lesního komplexu, s b žnými hygrofilními
spole enstvy. Vlastní stoka s mladými výsadbami s p evahou
jilmu drsného a jasanu, s upraveným korytem. Rybní ek bez
významn jších mok adních spole enstev, pod hrází sukcesní
olšina.

IP51

Mokré louky 50

Drobný bezejmenný levostranný p ítok Vyšenského potoka, ve
spodní ásti protéká ornou p dou v upraveném korytu, bez
evinného doprovodu. V horní ásti protéká lesním porostem,
okolo toku vytvo en úzký olšový poto ní luh, koryto p irozené.

IP52

U rybníka 53

Roztroušené d evinné nárosty podél polní cesty. B íza, jíva,
osika, dub. V podrostu b žné travinobylinné porosty.

IP50

OPAT ENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
Územním plánem se uvažuje s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Je umožn no, p i spln ní
zákonných podmínek, zales ování, z izování vodních ploch a p evád ní ekologicky nestabilních ploch na
funk ní plochy s vyšší ekologickou stabilitou.
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY
Stávající sí p ších a cykloturistických komunikací, tj. polních a lesních cest musí být zachována, nesmí být
snižována rušením nebo omezováním pr chodnosti. Další cesty je možné v území z izovat v nezastav ném
území v rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití. Pozemky, p es které
turistické a cykloturistické trasy prochází, se nesmí oplocovat (nap . velkoplošné oplocené pastviny pro
dobytek). Nep ipouští se bez náhrady rušit polní cesty a sjezdy z pozemních komunikací a umis ovat stavby,
které by bránily p ístupu p es tyto sjezdy na navazující zem
lské a lesní pozemky.
V zájmu rozvoje turistiky a cykloturistiky je p edpokládáno, že ve stávajících trasách budou vybudovány
kvalitní turistické stezky a cyklotrasy a budou dále rozši ovány. Vhodné je podél t chto tras a cest rozší it
dopl ková za ízení (odpo ívadla, p ovny kol, tábo išt , informa ní tabule).
VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED POVODN MI
PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ
Územní plán nenavrhuje konkrétní plochy pro realizaci protierozní opat ení. Na zem
lských a lesních
pozemcích je nutno hospoda it tak, aby se snížila p dní eroze a zvýšila reten ní schopnost krajiny.
V oblasti zem
lské p dy toho lze docílit zatrav ováním svažit jších pozemk , setím vhodných kultur
a zp sobem orby. V oblasti hospoda ení na lesních pozemcích lze zlepšení situace docílit posilováním
vhodné d evinné skladby. Nadále je pot eba neodles ovat a nelikvidovat meze, remízy a p írodní porosty
všude v ešeném území, které slouží jako stávající ochrana proti splavování p dy, neodstra ovat bariérové
travnaté pásy kolem vodních ploch, tok a komunikací.
Protierozní opat ení bude realizované jako sou ást ešení skladebních prvk ÚSES. Další možné umíst ní
protierozních opat ení je umožn no v rámci p ípustnosti využití jednotlivých ploch s rozdílným zp sobem
využití.
OCHRANA P ED POVODN MI
V ešeném území jsou stanoveny hranice záplavového území (Q100 a aktivní zóna) Stropnice a Veve ského
potoka.
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V záplavovém území není povolena zm na kultury zem
lské p dy z trvalých travních porost na ornou
du.
Pro zm ny stávajících staveb a nov vystav né objekty na plochách zasahujících do záplavového území
Q100 je stanovena podmínka, že veškeré stavby musí být ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy
ípadnými záplavami, a sou asn aby nezhoršovaly pr tokové pom ry v ešeném profilu toku, a musí být
odsouhlaseny se správci povodí.
Uvnit záplavového území jsou umožn ny innosti, které budou zabra ovat vodní erozi, vhodná krajinná
revitaliza ní a protipovod ová opat ení (nap . plochy s travním porostem, záchytné p íkopy, sb ra e
deš ových vod, revitalizace toku s prohloubením p ípadn s rozší ením koryta, budování protierozních
a vsakovacích nádrží).
Základním opat ením proti povodním je zadržování vody v krajin .
Stávající vodote e, vodní plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat. Podél vodních tok bude zachován
ístupný pruh pozemk v dostate né ší ce od b ehové hrany pro pot ebu provád ní údržby vegetace.
Do záplavového území se nesmí umis ovat látky škodlivé vodám. Veškeré nové stavby v záplavovém území
musí být ešeny technicky tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami, a sou asn aby nezhoršovaly
pr tokové pom ry v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci povodí. Nesmí docházek ke
zmenšování pr to ného profilu. Pravidelnou údržbou kolem vodních tok dojde ke zvyšování reten ní
schopnosti území. Pro snížení povod ového rizika v zájmovém území lze realizovat taková 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).
Nenavrhují se žádná opat ení sm ující k urychlení povrchového odtoku nebo jeho zvýšení.
VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
Územní plán vymezuje následující nové plochy pro rekreaci:
- k.ú. Nové Hrady – R106;
- k.ú. By ov – R91, ást R-R (územní rezerva);
- k.ú. Nakolice – RH94, RH126, RH127RH129, ást R-R (územní rezerva);
- k.ú. Údolí u Nových Hrad – R75;
- Pro rozvoj rekrea ních pobytových aktivit lze využít i stávajícího domovního fondu.
VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Územní plán vymezuje rozvojovou plochu nadmístního významu v oblasti t žby nerostných surovin pro
rozší ení plochy t žby št rkopísku s ozna ením TN95.PT3 v k.ú. By ov. Plocha je p evzatá ze Zásad
územního rozvoje Jiho eského kraje ve zn ní platných aktualizací.

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,
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
p ípustného využití
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 Nové Hrady
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.
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DEFINICE POUŽITÝCH POJM
Intenzita využití stavebních pozemk
- sou et zastav ných ploch všech budov a všech dalších zastav ných ploch na pozemku. Tj.
zastav né plochy všech budov v etn teras, všechny samostatn stojící p íst ešky, bazény,
zpevn né plochy a p ístupové cesty (je možné, že ve stabilizovaných plochách existují plochy, které
mají danou intenzitu p ekro enou).
Velikost stavebního pozemku
- minimální vým ra vymezovaného stavebního pozemku pro hlavní využití.
Výšková hladina zástavby
- nadzemním podlažím se rozumí b žná výška podlaží budovy do 3,5m;
- podkrovím se rozumí p ístupný a využitelný prostor p dy s nadezdívkou v míst obvodové st ny na
vn jším líci výšky 0 – 1m a šikmou konstrukcí st echy.
dorys budovy
- p dorysem budovy se rozumí p evládající p dorysný tvar bez zapo ítání drobných výb žk .
Hlavní stavba
- vždy souvisí s hlavním zp sobem využití stavebního pozemku.
Dopl ková stavba
- stavba, která se stavbou hlavní svým ú elem a umíst ním souvisí, a která zabezpe uje funk nost
stavby hlavní (její uživatelnost), nebo dopl uje základní funkci stavby hlavní.
Lehký p íst ešek
- jednoprostorová stavba, sloužící jako do asný úkryt dobytka p ed nep íznivými pov trnostními vlivy.
Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt o velikosti do 25m 2. Nosné prvky mohou být
zabudovány do betonových patek, které budou v p ípad likvidace stavby odstran ny, žádná jiná ást
stavby nesmí mít základy. Objekt bude minimáln z jedné strany otev ený.
Seník
- nepodsklepená, nezateplená, jednopodlažní, d ev ná stavba do 25m2, sloužící výhradn
k uskladn ní sena, pop ípad slámy, jejíž max. výška nad terénem po h eben st echy je 8m. Objekt
bude minimáln z jedné strany otev ený.
Zahradní domek
- p ízemní stavba do 25m 2, zpravidla se sedlovou st echou umož ující uskladn ní zahradního ná adí a
výp stk . Maximální výška do h ebene 6m.
Sklady krmiva u rybník
- p ízemní stavba do 25m2 umož ující uskladn ní krmiva nebo stavba technického charakteru (nap .
sila).
elín
- nepodsklepená jednopodlažní stavba bez pobytových místností, na patkách nebo sloupcích, sloužící
výhradn pot ebám pro chov v el, tj. možnost zast ešení úl a uložení nezbytného v ela ského
ná adí. Maximální velikost stavby 25m 2 a maximální výška stavby nad terénem 4m.
Oplocenky
- na lesních pozemcích ochrana strom proti poškození, mimo lesní pozemky do asné ohrazení
pozemk , nap . pro pastvu dobytka.
innosti narušující okolní prost edí
- veškeré innosti vyžadující ochranu p ed zát ží okolí (hlukem, vibracemi, prachem, pachem,
exhalacemi).
Drobná emeslná a výrobní za ízení
- malosériová výroba i výrobní služby, které svým charakterem a kapacitou nem mí charakter území,
vyjád ený hlavním využitím plochy. Provoz s nízkým po tem zam stnanc , který neklade zvýšené
nároky na dopravní zát ž území. Za drobnou emeslnou výrobu nelze považovat nap . klempírny,
lakovny, betonárny, apod.
Vedlejší samozásobitelské hospodá ství
- dopl kové p stování ovoce a zeleniny nebo chov drobného zví ectva (dr bež, králíci, apod.) pro
vlastní pot ebu.
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Odpo ívky
- lavi ky se stolkem pro turisty s možností zast ešení.
Krmelec
- jednoduchá d ev ná stavba sloužící k p ikrmování zv e.
Posed
- lavi ky se stolkem pro turisty s možností zast ešpozorovatelna sloužící k pozorování nebo lovu zv e.
Je to bu samostatn stojící d ev ná stavba (kazatelna) nebo jednoduchá d ev ná seda ka
umíst ná na strom vybavená žeb íkem.
PODMÍNKY SPOLE NÉ PRO VŠECHNY PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
- p i p ekryvu prvk územního systému ekologické stability s plochami s rozdílným zp sobem využití
jsou platné stanovené podmínky pro využití plochy prvk ÚSES.
ípustné využití
- technická a dopravní infrastruktura (nap . místní a ú elové komunikace, cyklistické a p ší
komunikace, odpo ívky), rozší ení i sm rové a výškové úpravy tras silnic II. a III. t ídy, místních a
elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr ;
- opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a
protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti území;
vodní plochy;
Nep ípustné využití
- fotovoltaické elektrárny na terénu a v trné elektrárny.
- Nep ípustné je umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu
evzatých z AZÚR J K;
- Nep ípustné je umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatých z AZÚR J K;

Plochy bydlení

B

Hlavní využití
-

bydlení v rodinných domech.

ípustné využití
-

-

-

bydlení v rodinných domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. užitkové zahrady,
výstavba dopl kových objekt
pro zajišt ní údržby zahrady, vedlejší samozásobitelské
hospodá ství, stavby dopl kové ke stavbám hlavním (nap . pergoly, skleníky, zimní zahrady,
altány);
ob anská vybavenost (nap . administrativní za ízení, obchody, provozovny služeb);
drobná emeslná a výrobní za ízení, která nezat žují hlukem okolní bydlení (nap . kade nictví,
krej ovství), která svým provozováním a technickým za ízením nenarušují užívání staveb a za ízení
ve svém okolí a nesnižují kvalitu prost edí souvisejícího území, a které svým charakterem a
kapacitou nezvyšují dopravní zát ž v území;
malá rekrea ní a sportovní za ízení (rodinné bazény, malé vodní plochy do 0,05ha, prvky zahradní
architektury apod.), stávající stavby a pozemky individuální rekreace;
garáže, parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto zp sobem využitím území;
ve ejná zelen v etn architektonických prvk parteru, ve ejná prostranství;

Podmín
-

-

-

p ípustné využití

pro zm ny staveb a nov vystav né objekty zasahující do M stské památkové zóny Nové Hrady je
stanovena podmínka, že budou d sledn respektovat charakter, prostorové uspo ádání a m ítko
dochované zástavby - zejména dodržení hmot a proporcí objekt vzhledem k stávajícím tradi ním
sousedním stavbám;
pro stavby na zastavitelných plochách B124 a B128 a ploše zbo eništ parc. íslo st. 3 v k.ú. Mýtiny
je stanovena podmínka, aby svým hmotovým uspo ádáním a architektonickým výrazem odpovídaly
zaniklým historickým objekt m;
pro zm ny stávajících staveb a nov
vystav né objekty na plochách zasahujících
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-

do záplavového území Q100 je stanovena podmínka, že veškeré stavby musí být ešeny technicky
tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami, a sou asn aby nezhoršovaly pr tokové pom ry
v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny správcem povodí;
na plochách, které jsou soust ed ny podél silnic II. a III. t ídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné
umis ovat objekty vyžadující ochranu p ed hlukem za podmínky, že hluková zát ž bude odstran na
i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku. V rámci následujících správních ízení je
nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ toho navrhnout pot ebná technická
opat ení.

Nep ípustné využití
-

veškeré innosti narušující okolní 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;
výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní domky,
stavební bu ky apod.).

Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Intenzita využití stavebních pozemk

-

stávající nebo maximáln 35%.

Velikost stavebních pozemk

-

stávající nebo minimáln 800m², v zastav ném
území nelze odd lit pozemek (pro další hlavní
stavbu) menší než 800 m2; pro dopl kové stavby
omezení velikosti pozemku neplatí za podmínky
dodržení maximální zastav nosti 35% plochy.

Velikost stavebního pozemku na ploše B128

-

stávající, max. 1 hlavní stavba

-

stávající, nebo max. 1 nadzemní
s možností využití podkroví.

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

Plochy bydlení – bytové domy

podlaží

BB

Hlavní využití
-

bydlení v bytových domech.

ípustné využití
-

-

bydlení v bytových domech a innosti a d je s tímto typem bydlení související, tj. stavby p ších
komunikací, m stský mobiliá (nap . parkové lavi ky, kryté sezení, stojany na kola apod.), drobné
stavby pro sport sloužící obyvatel m daného území (nap . d tské proléza ky, skluzavky, houpa ky,
apod.);
garáže, parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto zp sobem využitím území;
ve ejná zelen v etn architektonických prvk parteru, ve ejná prostranství.
zm ny staveb musí být v souladu s charakterem využívání okolních ploch, zejména s ohledem na
výškovou hladinu zástavby.

Podmín
-

-

p ípustné využití

za podmínky, že svým provozováním a technickým za ízením nesníží kvalitu prost edí souvisejícího
území (zejména hygienickými limity a dopravní zát ží) jsou p ípustné služby a drobné provozovny
(nap . krej ovství, kade nictví, ordinace léka e, kv tiná ství, prodej drobného zboží);
na plochách, které jsou soust ed ny podél silnic II. a III. t ídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné
umis ovat objekty vyžadující ochranu p ed hlukem za podmínky, že hluková zát ž bude odstran na
i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku. V rámci následujících správních ízení je
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-

nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ toho navrhnout pot ebná technická
opat ení.
pro zm ny stávajících staveb a nov
vystav né objekty na plochách zasahujících
do záplavového území Q100 je stanovena podmínka, že veškeré stavby musí být ešeny technicky
tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami, a sou asn aby nezhoršovaly pr tokové pom ry
v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny správcem povodí;

Nep ípustné využití
-

veškeré innosti narušující okolní 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;
výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní domky,
stavební bu ky apod.).

Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Intenzita využití stavebních pozemk

-

stávající nebo maximáln 30%.

Velikost stavebních pozemk

-

stávající
nebo
minimáln
1000m²,
v zastav ném území nelze odd lit pozemek
(pro další hlavní stavbu) menší než 1000m 2;
pro dopl kové stavby omezení velikosti
pozemku neplatí za podmínky dodržení
maximální zastav nosti 30% plochy.

Výšková hladina zástavby

-

stávající, nebo max. 4 nadzemní podlaží
s možností využití podkroví.

Výšková hladina zástavby plochy BB115

-

max. 2 nadzemní podlaží s možností využití
podkroví.

Podmínky pro výškové využití území

Plochy ob anského vybavení

OV

Hlavní využití
-

ob anské vybavení.

ípustné využití
-

objekty pro ve ejné, správní, kulturní, duchovní, zdravotnické, sociální, sportovní a vzd lávací
služby;
knihovny, archivy, galerie, služebny policie, požární zbrojnice, zdravotnická st ediska, za ízení pro
lovýchovu a sport, h bitov apod.;
nákupní za ízení, obchody, ubytování, stravování, ostatní podnikání a služby, pokud negativn
neovliv ují své okolí;
garáže, parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto zp sobem využitím území;
ve ejná zelen v etn architektonických prvk parteru, ve ejná prostranství;
malé vodní plochy do 0,05ha;
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).

Podmín
-

p ípustné využití

pro zm ny staveb a nov vystav né objekty zasahující do M stské památkové zóny Nové Hrady je
stanovena podmínka, že budou d sledn respektovat charakter, prostorové uspo ádání a m ítko
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-

-

dochované zástavby - zejména dodržení hmot a proporcí objekt vzhledem k stávajícím tradi ním
sousedním stavbám;
bydlení personálu ve form služebních byt (ne formou RD) za podmínky, že budou dodrženy
hygienické limity hluku v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb;
provozovny k úprav a oprav motorových vozidel m že být realizována za podmínky minimální
vzdálenosti 50 m od chrán ných venkovních i vnit ních prostor staveb pro bydlení a za podmínky,
že budou dodrženy hygienické limity pro nejbližší chrán ný venkovní a vnit ní prostor staveb
a chrán ný venkovní prostor a dále, že nep íznivé vlivy z provozu se nebudou nadm rn projevovat
mimo hranice vlastního pozemku;
na plochách, které jsou soust ed ny podél silnic II. a III. t ídy a jsou zatíženy hlukem, bude možné
umis ovat objekty vyžadující ochranu p ed hlukem za podmínky, že hluková zát ž bude odstran na
i nebude p ekra ovat hygienické limity z hlediska hluku. V rámci následujících správních ízení je
nutno posoudit toto p ípadné zasažení hlukem a na základ toho navrhnout pot ebná technická
opat ení.

Nep ípustné využití
-

-

veškeré stavby a innosti, jejichž negativní ú inky na životní prost edí (zejména škodlivé exhalace,
hluk, teplo, ot esy, vibrace, prach, zápach, zne iš ování vod a pozemních komunikací a zastín ní
budov) p ekra ují p ípustné limity uvedené v p íslušných p edpisech - chovatelství, p stitelství,
pr myslová výroba a sklady, stavby a za ízení pro dlouhodobé skladování a odstra ování odpad ,
hromadné garáže;
samostatné objekty pro bydlení a individuální rekreaci.

Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Intenzita využití stavebních pozemk

-

stávající nebo maximáln
sportovních ploch).

45%

(90%

u

Intenzita využití plochy OV64

-

stávající nebo maximáln
sportovních ploch).

70%

(90%

u

Velikost stavebních pozemk

-

stávající nebo minimáln 500m², v zastav ném
území nelze odd lit pozemek (pro další hlavní
stavbu) menší než 500m2; pro dopl kové
stavby omezení velikosti pozemku neplatí za
podmínky dodržení maximální zastav nosti
45% plochy (90% u sportovních ploch).

-

stávající nebo max. 2 nadzemní podlaží
s možností využití podkroví.

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

Plochy ob anského vybavení - sport

OS

Hlavní využití
-

ob anské vybavení – sport.

ípustné využití
-

plochy pro sportovní a rekrea ní aktivity v krajin , s vylou ením trvalých staveb;
ve ejná zele , louky, lesní plochy;
odpo ívky, informa ní tabule, mobilní WC;
terénní úpravy (vyjma nep ípustných);
realizace ÚSES.

Nep ípustné využití
-

veškeré trvalé stavby;
t žba nerost ;
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oplocení ploch, terénní úpravy a zásahy do p írodn hodnotných porost i jiné innosti, které by
svými p ímými i druhotnými d sledky narušovaly ekologickou hodnotu ploch.

Plochy smíšené obytné

SO

Hlavní využití
-

bydlení, v etn podnikání nesnižujícího kvalitu prost edí.

ípustné využití
-

-

-

rodinné domy, bytové domy;
ob anské vybavení a služby, za ízení pro obchod, ve ejné stravování, ubytování, domy s
pe ovatelskou službou a domovy d chodc , zdravotnická za ízení, kulturní za ízení, za ízení pro
denní rekreaci (nap . d tská h išt );
podnikatelské aktivity a výroba lokálního významu, za ízení, která svým provozováním a
technickým za ízením nenaruší užívání staveb a za ízení ve svém okolí a nesníží kvalitu prost edí
souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zát ž v území;
garáže, parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto zp sobem využití území;
ve ejná zelen v etn architektonických prvk parteru, ve ejná prostranství.

Podmín
-

-

p ípustné využití

pro zm ny staveb a nov vystav né objekty zasahující do M stské památkové zóny Nové Hrady je
stanovena podmínka, že budou d sledn respektovat charakter, prostorové uspo ádání a m ítko
dochované zástavby - zejména dodržení hmot a proporcí objekt vzhledem k stávajícím tradi ním
sousedním stavbám;
realizace staveb a provoz (stávajících i nov navržených), které jsou zdrojem hluku, je možná
pouze za podmínky, že investor jednozna
prokáže spln ní hygienických limit hluku pro nejbližší
chrán ný venkovní prostor, chrán ný venkovní prostor staveb a chrán ný vnit ní prostor staveb,
ípadn budou realizována vhodná protihluková opat ení.

Nep ípustné využití
-

veškeré innosti narušující okolní prost edí;
odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, hromadné garáže;
pr myslové provozovny, provozovny k úprav a oprav motorových vozidel, kapacitní chovy
živo išné výroby a p stitelské innosti;
výstavba samostatn stojících malometrážních objekt sezónní rekreace (sruby, zahradní chaty,
stavební bu ky apod.).

Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Intenzita využití stavebních pozemk

-

stávající nebo maximáln 35%.

Velikost stavebních pozemk

-

stávající nebo minimáln 800m², v zastav ném
území nelze odd lit pozemek (pro další hlavní
stavbu) menší než 800m2; pro dopl kové
stavby omezení velikosti pozemku neplatí za
podmínky dodržení maximální zastav nosti
35% plochy.

-

stávající, nebo max. 2 nadzemní podlaží
s možností využití podkroví.

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

73

Opat ení obecné povahy – Územní plán Nové Hrady

Plochy výroby a skladování

VS

Hlavní využití
-

výroba a skladování v etn zem

lských staveb.

ípustné využití
-

podnikatelská, pr myslová a výrobní, zem
lská, chovatelská a p stitelská výroba;
sklady, skladové plochy a komunální provozovny, sb rné dvory, za ízení pro kompostování
biologicky rozložitelného odpadu;
nákupní za ízení, obchody a administrativa;
garáže, parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto zp sobem využitím území;
erpací stanice pohonných hmot pro pot eby za ízení na plochách výroby a skladování;
netradi ní zdroje vytáp ní, fotovoltaické elektrárny (zejména na st echách objekt );
ve ejná zelen v etn architektonických prvk parteru, ve ejná prostranství.

Podmín
-

-

-

p ípustné využití

pro zm ny staveb a nov vystav né objekty zasahující do M stské památkové zóny Nové Hrady je
stanovena podmínka, že budou d sledn respektovat charakter, prostorové uspo ádání a m ítko
dochované zástavby - zejména dodržení hmot a proporcí objekt vzhledem k stávajícím tradi ním
sousedním stavbám;
provozní byty i rodinné domy pro bydlení osob p ímo spojených s provozem dané výroby za
podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity v
chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb;
plocha VS41, ležící v záplavovém území, je p ípustná za podmínky, že bude sloužit pouze jako
manipula ní plocha, na které nebudou realizované žádné stavby, vyjma staveb dopravní a
technické infrastruktury.

Nep ípustné využití
-

-

aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se silným dopadem na životní
prost edí;
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 ;
erpací stanice pohonných hmot (vyjma p ípustných).

Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Intenzita využití stavebních pozemk

-

stávající nebo maximáln 65 %.

Velikost stavebních pozemk

-

stávající nebo minimáln 1000m², v zastav ném
území nelze odd lit pozemek (pro další hlavní
stavbu) menší než 1000m2; pro dopl kové
stavby omezení velikosti pozemku neplatí za
podmínky dodržení maximální zastav nosti 65%
plochy.

-

stávající, nebo lze upravit výšku na maximáln
12,5 m.

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

Plochy dopravní infrastruktury

DI

Hlavní využití
-

zabezpe ení pot eb všech druh dopravy.
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ípustné využití
-

silnice, místní a ú elové komunikace, železni ní trat , za ízení pro dopravu (nap . zastávky,
stanice, nástupišt , provozní budovy, odpo ívky);
náspy a svahy, zá ezy, op rné zdi, mosty, objekty a prostranství bezprost edn sloužící výkonu
údržby silnice, protihluková opat ení;
r zné formy zelen (nap . izola ní, doprovodná), zelené pásy;
hromadné a adové garáže, odstavná a parkovací stání.

Nep ípustné využití
-

objekty bydlení, ob anského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby a za ízení v rozporu s
bezpe ností v doprav .

Plochy dopravní infrastruktury

DIz113.D85

Hlavní využití
-

Dopravní infrastruktura – propojení silnice II/154 a I/24 (resp. II/103), nová komunikace By ov
Jakule – Nová Ves nad Lužnicí na míst stávající silnice III. t ídy.

ípustné využití
-

silnice, místní a ú elové komunikace, za ízení pro dopravu (nap . zastávky, stanice, nástupišt ,
provozní budovy);
náspy a svahy, zá ezy, op rné zdi, mosty, objekty a prostranství bezprost edn sloužící výkonu
údržby silnice, odpo ívky, protihluková opat ení;
r zné formy zelen (nap . izola ní, doprovodná), zelené pásy;
hromadné a adové garáže, odstavná a parkovací stání.

Nep ípustné využití
-

objekty bydlení, ob anského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby a za ízení v rozporu s
bezpe ností v doprav .

Plochy technické infrastruktury

TI

Hlavní využití
-

technická infrastruktura.

ípustné využití
-

-

stavby a za ízení technické vybavenosti (nap . plochy pro vodovody, kanalizaci, OV, elekt inu,
plynovody, spoje) bezprost edn s daným zp sobem využití technické infrastruktury a obsluhy
území;
stavby a za ízení pro nakládání s odpady (t íd ný odpad, v etn odpadu inertního, stanovišt
kontejner , shromaž ovací místa…);
r zné formy zelen (nap . izola ní, doprovodná);
parkovací a odstavná stání vyvolaná využitím území.

Podmín
-

p ípustné využití

pro zm ny stávajících staveb a nov
vystav né objekty na plochách zasahujících
do záplavového území Q100 je stanovena podmínka, že veškeré stavby musí být ešeny technicky
tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami, a sou asn aby nezhoršovaly pr tokové pom ry
v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny správcem povodí.

Nep ípustné využití
-

objekty pro bydlení, ob anského vybavení, rekreaci a sport;
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-

-

veškeré provozy a innosti, které svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolních zón a
vyžadující ochranu p ed zát ží sousedních pozemk mimo daný zp sob využití (hlukem, vibracemi,
prachem, pachem, exhalacemi);
erpací stanice pohonných hmot s výjimkou za ízení pro pot ebu provozovatele.

Plochy technické infrastruktury - AZÚR

TIz-R.Ep/J

Hlavní využití
-

Technická infrastruktura – VTL plynovod Nové Hrady –
zám r nového vysokotlakého plynovodu.

eské Velenice – územní rezerva pro

ípustné využití
-

stavby a za ízení technické vybavenosti pro plynovody.

Nep ípustné využití
-

objekty bydlení, ob anského vybavení, rekreace.

Plochy rekreace

R

Hlavní využití
-

rekreace.

ípustné využití
-

individuální rekreace, rekrea ní objekty, zahrady;
malá rekrea ní a sportovní za ízení (rodinné bazény, malé vodní plochy do 0,05 ha, prvky zahradní
architektury apod.);
parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto zp sobem využitím území;
ve ejná zele v etn architektonických prvk parteru, ve ejná prostranství.

Podmín
-

p ípustné využití

pro zm ny stávajících staveb a nov
vystav né objekty na plochách zasahujících
do záplavového území Q100 je stanovena podmínka, že veškeré stavby musí být ešeny technicky
tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami, a sou asn aby nezhoršovaly pr tokové pom ry
v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny správcem povodí.

Nep ípustné využití
-

výrobní funkce, kapacitní a produk ní chovatelské a p stitelské funkce (nad rámec samozásobení);
hromadné a adové garáže jako samostatné objekty na samostatných pozemcích, odstavná stání a
garáže pro nákladní automobily a autobusy;
provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, anebo svými
negativními vlivy jinak narušují rekrea ní zónu.

Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Intenzita využití stavebních pozemk

-

stávající nebo maximáln
objektu max. 50 m2.

Velikost stavebních pozemk

-

stávající nebo minimáln 400m², v zastav ném
území nelze odd lit pozemek (pro další hlavní
stavbu) menší než 400m2; pro dopl kové
stavby omezení velikosti pozemku neplatí za
podmínky dodržení maximální zastav nosti
15% plochy.
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Podmínky pro výškové využití území
-

Výšková hladina zástavby

stávající, nebo max. 1 nadzemní podlaží
s možností využití podkroví.

Plochy rekreace hromadné

RH

Hlavní využití
-

hromadná rekreace.

ípustné využití
-

hromadná rekreace, ubytovací a stravovací za ízení, autokempy, karavankempy, ve ejná tábo išt ,
apod;
parkovací a odstavná stání na vlastním pozemku vyvolaná tímto zp sobem využitím území;
ve ejná zele v etn architektonických prvk parteru, ve ejná prostranství.

Podmín
-

p ípustné využití

pro zm ny stávajících staveb a nov
vystav né objekty na plochách zasahujících
do záplavového území Q100 je stanovena podmínka, že veškeré stavby musí být ešeny technicky
tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami, a sou asn aby nezhoršovaly pr tokové pom ry
v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny správcem povodí.

Nep ípustné využití
-

výrobní funkce, kapacitní a produk ní chovatelské a p stitelské funkce (nad rámec samozásobení);
hromadné a adové garáže jako samostatné objekty na samostatných pozemcích, odstavná stání a
garáže pro nákladní automobily a autobusy;
provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, anebo svými
negativními vlivy jinak narušují rekrea ní zónu.

Typy podmínek

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro plošné využití území
Intenzita využití stavebních pozemk

-

maximáln 15 %.

Velikost stavebních pozemk

-

stávající, max. 1 hlavní stavba na každé ploše
za podmínky dodržení maximální zastav nosti
15% plochy.

-

max. 1 nadzemní podlaží s možností využití
podkroví (max. 6 m).

Podmínky pro výškové využití území
Výšková hladina zástavby

Plochy zelen

ZZ

Hlavní využití
-

soukromé zahrady a sady, ochranná a izola ní zele .

ípustné využití
-

skleníky, altány, seníky, v elíny;
stavby pro vedlejší samozásobitelské hospodá ství;
malá sportovní za ízení (nap . h išt a bazény do 200 25 m2);
sadové úpravy, ke ové, stromové, kv tinové a travní porosty.

Nep ípustné využití
-

objekty pro bydlení;
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-

výrobní funkce, kapacitní a produk ní chovatelské a p stitelské funkce (nad rámec samozásobení);
hromadné a adové garáže jako samostatné objekty na samostatných pozemcích, odstavná stání a
garáže pro nákladní automobily a autobusy;
provozy a innosti, které jsou provázeny hlukem nebo astým dopravním provozem, anebo svými
negativními vlivy jinak narušují klidovou zónu a existenci vegetace.

Plochy ve ejných prostranství

VP

Hlavní využití
-

ve ejný prostor s p evládajícím zp sobem využití zelen .

ípustné využití
-

aleje, výsadba a údržba zelen obecn ;
drobná architektura (nap . pomníky, památníky, sochy, kašny, fontány, odpo ívadla, altány, pergoly;
m stský mobiliá (nap . parkové lavi ky, kryté sezení, pískovišt , stojany pro kola, apod.);
drobné stavby pro sport (nap . d tská h išt , proléza ky, skluzavky, houpa ky);
drobné stavby informa ního charakteru (nap . mapy, pouta e, výv sky);
plochy pro t íd ný odpad, v etn odpadu inertního (stanovišt kontejner , shromaž ovací místa);
parkovací a odstavná stání.

Podmín
-

p ípustné využití

pro zm ny stávajících staveb a nov
vystav né objekty na plochách zasahujících
do záplavového území Q100 je stanovena podmínka, že veškeré stavby musí být ešeny technicky
tak, aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami, a sou asn aby nezhoršovaly pr tokové pom ry
v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny správcem povodí.

Nep ípustné využití
-

veškeré využití neslu itelné s hlavním a p ípustným využitím;
veškeré innosti a provozy, které by svými negativními vlivy mohly narušit funkci zóny;
jakékoli využití omezující volný pohyb a pobyt obyvatel (nap . oplocení mimo h iš );
plochy nejsou ur eny k zastav ní s výjimkou výše uvedeného hlavního a p ípustného využití.

Plochy t žby nerost

TN

Hlavní využití
-

t žba nerost .

ípustné využití
-

t žba nerostných surovin;
stavby a technologická za ízení související s t žbou, za ízení pro úpravu a t íd ní dobývaných
surovin, plochy pro ukládání do asn nevyužívaných nerost a odpad (nap . výsypky, odvaly a
kališt );
- rekultivace po ukon ení t žby.
Nep ípustné využití
-

objekty bydlení, ob anského vybavení, rekreace, výroby a skladování, stavby a za ízení v rozporu s
bezpe ností v doprav .
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Na území CHKO T ebo sko jsou p ípustné stavby podle § 18 odst. 5 zák. . 183/2006 Sb., pouze jako
stavby do asné a vždy za podmínky posouzení jejich vlivu na krajinný ráz.

Plochy vodní a vodohospodá ské

V

Hlavní využití
-

nakládání s vodami, ochrana p ed jejich škodlivými ú inky a regulace vodního režimu v území.

ípustné využití
-

vodní plochy a toky, chovné rybníky, rekrea ní nádrže a ostatní vodní díla;
p emost ní a lávky pro vodní toky, stavidla a hráze, mola, p ístavišt a jiná sportovní za ízení;
realizace ÚSES;
obnovy a rekonstrukce drobných objekt sakrální architektury.

Podmín
-

p ípustné využití

za podmínky žádných hrubých zásah do b eh a vodních ploch výsadba alejí, doprovodné zelen
a b ehových porost ;
sklady krmiva u rybník za podmínky pokud kapacita, poloha, velikosta zp sob provozu rybníka toto
zázemí vyžaduje;
za podmínky ochrany vodohospodá ských a ekologicko-stabiliza ních funkcí vodních ploch a jejich
ilehlých ástí je umožn no zales ování.

Nep ípustné využití
-

za ízení a stavby nesouvisející s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným využitím;
karavany, maringotky, obytné p ív sy a mobilní domy;
stavby, za ízení, a jiná opat ení pro zem
lství;
stavby pro lesnictví;
t žba nerost (vyjma ložisek nevyhrazených nerost );
oplocení;
technická opat ení a stavby, které zlepší podmínky pro ú ely rekreace a cestovního ruchu (vyjma
ípustných);
umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatého z AZUR
K;
umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního
významu p evzatých z AZÚR J K.

Na území CHKO T ebo sko jsou p ípustné stavby podle § 18 odst. 5 zák. . 183/2006 Sb., pouze jako
stavby do asné a vždy za podmínky posouzení jejich vlivu na krajinný ráz.

Plochy lesní

L

Hlavní využití
-

zajišt ní podmínek využití a pln ní funkcí lesa.

ípustné využití
-

innosti a za ízení související se zachováním ekologické rovnováhy území;
realizace ÚSES;
nezbytné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese, myslivost (nap . krmelce, posedy, kazatelny,
oplocenky p i výsadb lesa) a ochranu p írody;
dostavby a p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25 % prvotn zkolaudované plochy)
stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku;
obnovy a rekonstrukce drobných objekt sakrální architektury.

Podmín
-

p ípustné využití

realizace výstavby rozhleden pouze mimo území KPZ Novohradsko a za podmínky, že nedojde k
narušení p írodních dominant anebo k významnému zásahu do porost .
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Nep ípustné využití
-

za ízení a stavby nesouvisející s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným využitím;
karavany, maringotky, obytné p ív sy a mobilní domy, velkoplošná a objemná reklamní za ízení;
stavby, za ízení a jiná opat ení pro zem
lství;
t žba nerost (vyjma ložisek nevyhrazených nerost );
technická opat ení a stavby, které zlepší podmínky pro ú ely rekreace a cestovního ruchu (vyjma
ípustných a podmín
p ípustných);
oplocení (vyjma p ípustných);
umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatého z AZUR
K;
umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního
významu p evzatých z AZÚR J K.

Na území CHKO T ebo sko jsou p ípustné stavby podle § 18 odst. 5 zák. . 183/2006 Sb., pouze jako
stavby do asné a vždy za podmínky posouzení jejich vlivu na krajinný ráz.

Plochy p írodní

P

Hlavní využití
-

plochy pro zajišt ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny.

ípustné využití
-

sou asné využití (ZPF, PUPFL, krajinná zele , vodní plochy a toky) a využití, které zajiš uje
irozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám;
výsadba alejí a ochranné zelen ;
realizace ÚSES.

Podmín

p ípustné využití

Za podmínek, že významn nenaruší hlavní využití plochy:
- nezbytn nutné liniové stavby dopravní infrastruktury (nap . místní a ú elové komunikace,
cyklistické a p ší komunikace), odpo ívky, rozší ení i sm rové a výškové úpravy tras silnic II. a III.
ídy, místních a ú elových komunikací (rektifikace a homogenizace) do normových parametr ;
- nezbytn nutné liniové stavby technické infrastruktury a za ízení technické infrastruktury;
- vodohospodá ská za ízení, stavby vodních nádrží, istírny odpadních vod, opat ení pro udržení
vody v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš , protierozní opat ení a další opat ení
ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny;
- stavby pro pln ní funkcí lesa (posed , kazatelen, krmelc );
- vodní útvary;
- oplocenky p i výsadb lesa a mimo lesní pozemky do asná ohrazení pozemk pro pastvu dobytka
nap . formou elektrických ohradník i jednoduchého d ev ného ohrazení;
- v elíny bez pobytových místností a bez p ípojek technické infrastruktury (vyjma území CHKO
ebo sko);
- drobná architektura (menší sakrální stavby [nap . k íže, boží muka, výklenkové kapli ky],
památníky, sochy, lavi ky, tabule, apod.);
- zm ny druhu pozemku na vodní plochu, trvalý travní porost, lesní pozemek pod podmínkou
prokázání zlepšení funkcí krajiny;
- realizace výstavby rozhleden mimo území KPZ Novohradsko a za podmínky, že nedojde k narušení
írodních dominant anebo k významnému zásahu do porost .
Nep ípustné využití
-

pro jakékoliv stavby (mimo podmín
p ípustné) je toto území nezastavitelné;
za ízení a stavby nesouvisející s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným využitím;
stavby, za ízení a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství (vyjma podmín
p ípustných);
stavby pro lesnictví (vyjma podmín
p ípustných);
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-

-

t žba nerost (vyjma ložisek nevyhrazených nerost );
technická opat ení a stavby, které zlepší podmínky pro ú ely rekreace a cestovního ruchu,
nap íklad, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra (vyjma p ípustných a podmín
ípustných);
oplocení a jiné p ekážky v pohybu zv e a lidí (vyjma podmín
p ípustných);
odstavení karavan , maringotek, obytných p ív
a mobilních dom , umíst ní velkoplošných a
objemných reklamních za ízení;
na území CHKO T ebo sko v elíny;
innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny;
umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatého z AZUR
K;
umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního
významu p evzatých z AZÚR J K.

Na území CHKO T ebo sko jsou p ípustné stavby podle § 18 odst. 5 zák. . 183/2006 Sb., pouze jako
stavby do asné a vždy za podmínky posouzení jejich vlivu na krajinný ráz.

Plochy zem

lské

Z

Hlavní využití
-

intenzivní a extenzivní hospoda ení na zem

lské p

.

ípustné využití
-

hospoda ení na zem
lském p dním fondu;
umis ovat stavby pro zabezpe ení zem
lské innosti (seníky, lehké p íst ešky pro zv
a
chovaná zví ata, v elíny, oplocenky pastvin, silážní jámy, polní hnojišt , kompostování atd.);
nezbytné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese, myslivost (nap . krmelce, posedy, kazatelny,
oplocenky) a ochranu p írody;
výsadba alejí a ochranné zelen , zales ování;
realizace ÚSES;
dostavby a p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn zkolaudované plochy)
stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku;
drobná architektura (menší sakrální stavby [nap . k íže, boží muka, výklenkové kapli ky],
památníky, sochy, lavi ky, tabule, apod.).

Podmín
-

p ípustné využití

za podmínky, že se nebude jednat o pozemky v záplavovém území a dále za podmínky ochrany
ekologicko-stabiliza ních funkcí ploch zem
lských, je možná zm na kultury na ornou p du;
stavby silážních jam a polních hnojiš za podmínky vzdálenosti minimáln 500m od ploch pro
bydlení;
zales ování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a není za azena do I. a II.
ídy ochrany ZPF;
okolo polních cest lze realizovat výsadby alejí za spln ní podmínky žádných hrubých terénních
úprav;
výstavba rozhleden mimo území KPZ Novohradsko a za podmínky, že nedojde k narušení
írodních dominant.

Nep ípustné využití
-

za ízení a stavby nesouvisejících s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným využitím;
karavany, maringotky, obytné p ív sy a mobilní domy, velkoplošná a objemná reklamní za ízení;
stavby, za ízení a jiná opat ení pro zem
lství (vyjma p ípustných);
stavby pro lesnictví (vyjma p ípustných);
t žba nerost (vyjma ložisek nevyhrazených nerost );
technická opat ení a stavby, které zlepší podmínky pro ú ely rekreace a cestovního ruchu (vyjma
ípustných a podmín
p ípustných);
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nep ípustné je porušovat funk nost meliora ních opat ení a staveb;
oplocení (vyjma p ípustných);
umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatého z AZUR
K;
umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního
významu p evzatých z AZÚR J K.

Na území CHKO T ebo sko jsou p ípustné stavby podle § 18 odst. 5 zák. . 183/2006 Sb., pouze jako
stavby do asné a vždy za podmínky posouzení jejich vlivu na krajinný ráz.

Plochy smíšené nezastav ného území

SN

Hlavní využití
-

polop írodní plochy využívané p evážn
ekologické rovnováhy v území.

k zem

lským ú el m a p ispívající ke stabilizaci

ípustné využití
-

-

umis ovat stavby pro zabezpe ení zem
lské innosti (seníky, lehké p íst ešky pro zv
a
chovaná zví ata, v elíny, oplocenky pastvin, silážní jámy, polní hnojišt , kompostování atd.), sklady
krmiva u rybník ;
nezbytné stavby a za ízení pro hospoda ení v lese, myslivost (nap . krmelce, posedy, kazatelny,
oplocenky) a ochranu p írody;
výsadba alejí a ochranné zelen ;
realizace ÚSES;
dostavby a p ístavby malého rozsahu (tj. nár st o max. 25% prvotn zkolaudované plochy)
stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku;
drobná architektura (menší sakrální stavby [nap . k íže, boží muka, výklenkové kapli ky],
památníky, sochy, lavi ky, tabule, apod.).

Podmín
-

-

p ípustné využití

za podmínky, že se nebude jednat o pozemky v záplavovém území a dále za podmínky ochrany
ekologicko-stabiliza ních funkcí ploch smíšených nezastav ného území, je možná zm na kultury
na ornou p du;
stavby silážních jam a polních hnojiš za podmínky vzdálenosti minimáln 500m od ploch pro
bydlení;
realizace výstavby rozhleden mimo území KPZ Novohradsko a za podmínky, že nedojde k narušení
írodních dominant anebo k významnému zásahu do porost ;
zales ování za podmínky, že plocha navazuje na stávající lesní plochy a není za azena do I. a II.
ídy ochrany ZPF.

Nep ípustné využití
-

za ízení a stavby nesouvisející s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným využitím;
karavany, maringotky, obytné p ív sy a mobilní domy, velkoplošná a objemná reklamní za ízení;
stavby, za ízení a jiná opat ení pro zem
lství (vyjma p ípustných a podmín
p ípustných);
stavby pro lesnictví (vyjma p ípustných);
t žba nerost (vyjma ložisek nevyhrazených nerost );
technická opat ení a stavby, které zlepší podmínky pro ú ely rekreace a cestovního ruchu (vyjma
ípustných a podmín
p ípustných);
oplocení (vyjma p ípustných);
nep ípustné je porušovat funk nost meliora ních opat ení a staveb;
umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatého z AZUR
K;
umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního
významu p evzatých z AZÚR J K.
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ekryvná funkce prvk územního systému ekologické stability má v podmínkách pro využití ploch
ednost.
Na území CHKO T ebo sko jsou p ípustné stavby podle § 18 odst. 5 zák. . 183/2006 Sb., pouze jako
stavby do asné a vždy za podmínky posouzení jejich vlivu na krajinný ráz.

Biokoridory
(p ekryvná funkce)
Hlavní využití
-

umožn ní migrace organism mezi biocentry a tím vytvá ení z odd lených biocenter sí .

ípustné využití
-

-

funkce a opat ení ve prosp ch zvýšení funk nosti ÚSES a umož ující p irozený vývoj bioty (jako
nap . revitalizace, výsadba autochtonních druh , zm ny d evinné skladby lesních porost ve
prosp ch geograficky p vodních d evin, zatrav ování, výsadba ochranných b ehových porost ,
vodní plochy p irozeného charakteru), nesnižující aktuální míru ekologické stability biokoridor nebo
bránící založení nových koridor ;
biokoridory musí být chrán ny p edevším z hlediska zachování jejich pr chodnosti;
trvalé travní porosty, remízy, sady, izola ní a doprovodná zele , vodní plochy a toky.

Podmín

p ípustné využití

Za podmínky co nejmenšího zásahu a narušení funk nosti koridor a nevytvá ení migra ních bariér:
- nezbytn nutné liniové stavby dopravní infrastruktury (nap . silnice, místní a ú elové komunikace,
cyklistické a p ší komunikace), k ížící koridor v co nejkratším a pokud možno kolmém sm ru,
odpo ívky, rozší ení i sm rové a výškové úpravy dopravních tras (rektifikace a homogenizace) do
normových parametr ;
- nezbytn nutné liniové stavby technické infrastruktury a za ízení technické infrastruktury (nap .
vodohospodá ská za ízení, stavby vodních nádrží, istírny odpadních vod (vyjma území CHKO
ebo sko), opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš ,
protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti
krajiny, apod.;
- oplocenky p i výsadb lesa a mimo lesní pozemky do asná ohrazení pozemk pro pastvu dobytka
nap . formou elektrických ohradník i jednoduchého d ev ného ohrazení;
- vodní útvary;
- v elíny bez pobytových místností a bez p ípojek technické infrastruktury (vyjma území CHKO
ebo sko);
- stavby pro lesnictví (posedy, kazateleny, krmelce);
- drobná architektura (menší sakrální stavby [nap . k íže, boží muka, výklenkové kapli ky],
památníky, sochy, lavi ky, tabule, apod.);
- realizace výstavby rozhleden mimo území KPZ Novohradsko a CHKO T ebo sko a za podmínky,
že nedojde k narušení p írodních dominant anebo k významnému zásahu do porost ;
- zm ny druhu pozemku na vodní plochu, trvalý travní porost, lesní pozemek pod podmínkou
prokázání zlepšení funkcí krajiny;
- p ekryv biokoridor s plochami t žby není p ekážkou k p ípadnému využití ložiska za podmínky, že
pokud budou funkce ÚSES využitím ložiska nerost do asn omezeny, p ípadn dojde k do asné
úprav tras biokoridor , budou po ukon ení t žby obnoveny v odpovídajícím charakteru, trase a v
pot ebném rozsahu.
Nep ípustné využití
-

za ízení a stavby nesouvisející s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným využitím;
stavby, za ízení a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství (vyjma podmín
p ípustných);
stavby pro lesnictví (vyjma podmín
p ípustných);
t žba nerost (vyjma podmín
p ípustných a vyjma ložisek nevyhrazených nerost );
technická opat ení a stavby, které zlepší podmínky pro ú ely rekreace a cestovního ruchu (vyjma
ípustných a podmín
p ípustných);
oplocení a jiné p ekážky v pohybu zv e a lidí (vyjma podmín
p ípustných);
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-

-

odstavení karavan , maringotek, obytných p ív
a mobilních dom , umíst ní velkoplošných a
objemných reklamních za ízení;
na území CHKO T ebo sko istírny odpadních vod, v elíny, rozhledny;
na území KPZ Novohradsko rozhledny;
zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru v ÚSES (nap . umis ování staveb, pobytová
rekreace, intenzívní hospoda ení) a jakékoliv zm ny zp sobu využití, které by znemožnily funk nost
biokoridor , narušily aktuální míru ekologické stability (nap . zm ny druhu pozemku s vyšším
stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability) nebo ohrozily založení
navrhovaných biokoridor a jejich kontinuitu (nap . odvod ování pozemk , rozorání mezí);
pro jakékoliv stavby (mimo podmín
p ípustné) je toto území nezastavitelné;
innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny;
umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatého z AZUR
K;
umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního
významu p evzatých z AZÚR J K.

Na území CHKO T ebo sko jsou p ípustné stavby podle § 18 odst. 5 zák. . 183/2006 Sb., pouze jako
stavby do asné a vždy za podmínky posouzení jejich vlivu na krajinný ráz.

Biocentra
(p ekryvná funkce)
Hlavní využití
-

biotop nebo soubor biotop v krajin
avšak p írod blízkého ekosystému.

umož ující trvalou existenci p irozeného i pozm

ného,

ípustné využití
-

-

musí být chrán na p ed zm nou využití území, která by snížila dosažený stupe ekologické stability
a p ed umís ováním zám
(zejména staveb), vyjma podmín
p ípustných;
opat ení ve prosp ch zvýšení funk nosti ÚSES (nap . revitalizace, výsadby autochtonních druh ,
zatravn ní, výsadby porost geograficky p vodních d evin, zm ny d evinné skladby lesních porost
ve prosp ch geograficky p vodních d evin, do doby realizace jednotlivých prvk ÚSES stávající
využití, p íp. jiné využití, které nenaruší nevratn p irozené podmínky stanovišt a nesníží aktuální
ekologickou stabilitu území);
trvalé travní porosty, remízy, sady, izola ní a doprovodná zele , vodní plochy a toky.

Podmín

p ípustné využití

Za podmínky co nejmenšího zásahu a narušení funk nosti biocenter:
- nezbytn nutné liniové stavby dopravní infrastruktury (nap . silnice, místní a ú elové komunikace,
cyklistické a p ší komunikace), odpo ívky, rozší ení i sm rové a výškové úpravy dopravních tras
(rektifikace a homogenizace) do normových parametr ;
- nezbytn nutné liniové stavby technické infrastruktury a za ízení technické infrastruktury (nap .
vodohospodá ská za ízení, stavby vodních nádrží, istírny odpadních vod (vyjma území CHKO
ebo sko), opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš ,
protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti
krajiny, apod.;
- oplocenky p i výsadb lesa a mimo lesní pozemky do asná ohrazení pozemk pro pastvu dobytka
nap . formou elektrických ohradník i jednoduchého d ev ného ohrazení;
- vodní útvary;
- v elíny bez pobytových místností a bez p ípojek technické infrastruktury (vyjma území CHKO
ebo sko);
- stavby pro lesnictví (posedy, kazateleny, krmelce);
- drobná architektura (menší sakrální stavby [nap . k íže, boží muka, výklenkové kapli ky],
památníky, sochy, lavi ky, tabule, apod.);
- realizace výstavby rozhleden mimo území KPZ Novohradsko a CHKO T ebo sko za podmínky, že
nedojde k narušení p írodních dominant anebo k významnému zásahu do porost ;
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-

zm ny druhu pozemku na vodní plochu, trvalý travní porost, lesní pozemek pod podmínkou
prokázání zlepšení funkcí krajiny;
p ekryv biocenter s plochami t žby není p ekážkou k p ípadnému využití ložiska za podmínky, že
pokud budou funkce ÚSES využitím ložiska nerost do asn omezeny, budou po ukon ení t žby
obnoveny v odpovídajícím charakteru, a v pot ebném rozsahu.

Nep ípustné využití
-

-

za ízení a stavby nesouvisející s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným využitím;
stavby, za ízení a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství (vyjma podmín
p ípustných);
stavby pro lesnictví (vyjma podmín
p ípustných);
t žba nerost (vyjma podmín
p ípustných a vyjma ložisek nevyhrazených nerost );
technická opat ení a stavby, které zlepší podmínky pro ú ely rekreace a cestovního ruchu (vyjma
podmín
p ípustných);
oplocení a jiné p ekážky v pohybu zv e a lidí (vyjma podmín
p ípustných);
odstavení karavan , maringotek, obytných p ív
a mobilních dom , umíst ní velkoplošných a
objemných reklamních za ízení;
na území CHKO T ebo sko istírny odpadních vod, v elíny, rozhledny;
na území KPZ Novohradsko rozhledny;
zm ny, které jsou v rozporu s funkcí biocentra v ÚSES (nap . umis ování staveb, pobytová
rekreace, intenzívní hospoda ení) a jakékoliv zm ny zp sobu využití, které by znemožnily funk nost
biocenter, narušily aktuální míru ekologické stability (nap . zm ny druhu pozemku s vyšším
stupn m ekologické stability na druh s nižším stupn m ekologické stability) nebo ohrozily založení
navrhovaných biocenter;
pro jakékoliv stavby (mimo podmín
p ípustné) je toto území nezastavitelné;
innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny;
umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám
nadmístního významu p evzatého z AZUR
K;
umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního
významu p evzatých z AZÚR J K.

Interak ní prvky jsou krom biocenter a biokoridor základními skladebnými ástmi ÚSES na lokální úrovni,
což jsou ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová spole enstva.
Na území CHKO T ebo sko jsou p ípustné stavby podle § 18 odst. 5 zák. . 183/2006 Sb., pouze jako
stavby do asné a vždy za podmínky posouzení jejich vlivu na krajinný ráz.

Interak ní prvky
(p ekryvná funkce)
Hlavní využití
-

vytvá ení existen ních podmínek rostlinám a živo ich m a významné ovliv ování funkce
ekosystém kulturní krajiny a dále zprost edkování p íznivého p sobení p írody na okolní, mén
stabilní krajinu.

ípustné využití
-

trvalé travní porosty, remízy, sady, izola ní a doprovodná zele , vodní plochy a toky.

Podmín

p ípustné využití

Za podmínky co nejmenšího zásahu a narušení funk nosti interak ních prvk :
- nezbytn nutné liniové stavby dopravní infrastruktury (nap . silnice, místní a ú elové komunikace,
cyklistické a p ší komunikace), odpo ívky, rozší ení i sm rové a výškové úpravy dopravních tras
(rektifikace a homogenizace) do normových parametr ;
- nezbytn nutné liniové stavby technické infrastruktury a za ízení technické infrastruktury (nap .
vodohospodá ská za ízení, stavby vodních nádrží, istírny odpadních vod, opat ení pro udržení
vody v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení
a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti krajiny, apod.;
- oplocenky p i výsadb lesa a mimo lesní pozemky do asná ohrazení pozemk pro pastvu dobytka
nap . formou elektrických ohradník i jednoduchého d ev ného ohrazení;
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vodní útvary;
v elíny bez pobytových místností a bez p ípojek technické infrastruktury (vyjma území CHKO
ebo sko);
stavby pro lesnictví (posedy, kazateleny, krmelce);
drobná architektura (menší sakrální stavby [nap . k íže, boží muka, výklenkové kapli ky],
památníky, sochy, lavi ky, tabule, apod.);
realizace výstavby rozhleden mimo území KPZ Novohradsko a za podmínky, že nedojde k narušení
írodních dominant anebo k významnému zásahu do porost ;
zm ny druhu pozemku na vodní plochu, trvalý travní porost, lesní pozemek pod podmínkou
prokázání zlepšení funkcí krajiny.

Nep ípustné využití
-

-

-

za ízení a stavby nesouvisející s hlavním, p ípustným a podmín
p ípustným využitím;
stavby, za ízení a jiná opat ení v etn oplocení pro zem
lství (vyjma podmín
p ípustných);
stavby pro lesnictví (vyjma podmín
p ípustných);
t žba nerost (vyjma ložisek nevyhrazených nerost );
technická opat ení a stavby, které zlepší podmínky pro ú ely rekreace a cestovního ruchu (vyjma
podmín
p ípustných);
oplocení a jiné p ekážky v pohybu zv e a lidí (vyjma podmín
p ípustných);
odstavení karavan , maringotek, obytných p ív
a mobilních dom , umíst ní velkoplošných a
objemných reklamních za ízení;
na území CHKO T ebo sko v elíny;
zm ny zp sobu využití, které by smižovaly sou asný stupe ekologické stability daného území
za azeného do ÚSES (nap . zm ny druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické stability na druh s
nižším stupn m ekologické stability), dále pak zm ny, které jsou v rozporu s funkcí interak ních
prvk ;
zm ny zp sobu využití, které jsou v rozporu s funkcí interak ních prvk (nap . umis ování staveb,
pobytová rekreace, intenzívní hospoda ení) a jakékoliv zm ny zp sobu využití, které by znemožnily
nebo ohrozily funk nost interak ních prvk , nebo územní ochranu ploch navrhovaných k za len ní
do nich;
innosti, které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny;
umis ování staveb nadmístního významu vyjma zám
nadm. významu p evzatého z AZUR J K;
umis ování dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu vyjma zám
nadmístního
významu p evzatých z AZÚR J K.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH – VÝSTUPNÍ LIMITY
OCHRANA MELIORA NÍCH ZA ÍZENÍ
U meliorovaných ploch, které jsou áste
nebo celé navrženy k zástavb (zastavitelné plochy), je p ed
zahájením výstavby nutno provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho
funk nosti nebo ovlivn ní zamok ením navazujících ploch.
PLOCHY PRO P ÍSTUP K VODNÍM TOK M
Podél vodote í bude pro pot ebu provád ní údržby vegetace zachován p ístupný pruh pozemk
dostate né ší ce od b ehové hrany.

v

OCHRANA P ED ZVÝŠENOU HYGIENICKOU ZÁT ŽÍ
Na navrhovaných plochách s rozdílným zp sobem využití dot ených p edpokládanou zvýšenou hygienickou
zát ží - nap . hlukem, prachem, uvnit hlukových isofon, navrhovaných ochranných pásem apod. m že být
zástavba realizována teprve po provedení takových opat ení, která zamezí nebo budou eliminovat tuto
zvýšenou hygienickou zát ž a všechny zjišt né negativní vlivy.
Ochrana p ed negativními vlivy z dopravní a technické infrastruktury
V plochách v blízkosti silnic II. a III. t ., železnice a trafostanic mohou být situovány stavby pro bydlení,
stavby pro ob anské vybavení typu staveb pro ú ely školní a p edškolní výchovy a pro zdravotní, sociální
ely a pro sport a funk
obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu p ed hlukem (chrán ný venkovní
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prostor a chrán ný venkovní i vnit ní prostor staveb) až po spln ní hygienických limit z hlediska hluku i
vylou ení p edpokládané hlukové zát že. Protihluková opat ení v p ípad nespln ní hlukových limit pro
obt žování hlukem nebudou hrazena z prost edk majetkového správce.
Ochrana p ed negativními vlivy z provozu
Pro plochy bydlení (jejichž sou ástí je podnikání a služby), pro plochy ob anského vybavení, smíšené
obytné, plochy výroby a skladování, plochy technické infrastruktury (jedná se o plochy stávající i
navrhované) platí, že hranice negativních vliv (nap . hluk, prašnost apod.) bude max. na hranici této plochy
rozdílného zp sobu využití (p ípadn na hranici vlastního pozemku). Tzn., že negativní vlivy z t chto ploch
nesmí zasahovat do ploch stávajícího i navrhovaného chrán ného venkovního prostoru a chrán ného
venkovního i vnit ního prostoru staveb. V ploše negativního vlivu je možno umis ovat ojedin le stavby pro
bydlení za podmínky, že bude zajišt na ochrana p ed negativními vlivy a budou dodrženy hygienické limity
hluku v chrán ném venkovním i vnit ním prostoru staveb.
OCHRANA OVZDUŠÍ
Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající ze zákona o ochran ovzduší a krajského
programu snižování emisí tak, aby pro dané území byla dodržena p ípustná úrove zne išt ní ovzduší.
DOPRAVNÍ ZA ÍZENÍ
Podmínkou povolování staveb je pokrytí pot eb parkování, odstavných stání a garáží pro jednotlivé zp soby
využití na vlastním pozemku. ÚP stanovuje stupe automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1:2,5).
ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY
Správní území m sta Nové Hrady je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona íslo 20/1987 Sb.,
o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis .
UMÍS OVÁNÍ STAVEB DO VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA
Je zakázaná realizace staveb trvalého charakteru v menší vzdálenosti od lesních pozemk , než je pr
rná
výška blízkého lesního porostu v mýtném v ku upravená s ohledem na charakter konkrétní lokality. Dále je
nutné, aby byl zajišt n p ístup do okolních les s ohledem na v sou asné dob využívanou mechanizaci
ur enou pro lesní hospodá ství.
Samostatné umíst ní jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa bude podléhat souhlasu
místn p íslušného orgánu správy les . Zástavba musí být obrácena k lesnímu porostu nezastav nou ástí
pozemku.
PLOCHY, KDE PODMÍNKY PROV Í ÚZEMNÍ STUDIE
V ešeném území jsou vymezeny plochy, u kterých je pot eba vzhledem k jejich rozsahu, poloze
a významu další využití t chto ploch prov it územní studií, na základ níž budou stanoveny podrobné
podmínky pro rozhodování v území - p edevším koordinaci zájm investor a obce a spole né ešení
ve ejné infrastruktury.
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ KORIDOR
Navržené koridory technické infrastruktury jsou vymezeny jako ochrana území pro realizaci zám ru výstavby
technické infrastruktury. Tato území je nutno chránit z d vodu zajišt ní prostoru pro umíst ní staveb v
navazujících ízeních (v etn prostoru pro ochranná pásma plynoucích z p íslušných právních p edpis ) a
pop ípad také následný p ístup k nim. P sobnost koridor navržených územním plánem je ukon ena
vydáním zm ny územního plánu v takovém rozsahu, jak ji zm na ešila, pop ípad vydáním nového ÚP.
Pokud nebude zm nou územního plánu navržen jiný zp sob využití území, z stává stávající zp sob využití.
ípadné nevyužité pozemky budou navráceny zem
lskému p dnímu fondu.
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ÚZEMNÍCH REZERV
Využití koridoru a ploch územních rezerv vymezených územním plánem je podmín no zm nou územního
plánu. Dosavadní využití území dot ené navrženou územní rezervou nesmí být m
no zp sobem, který by
znemožnil nebo podstatn ztížil p edpokládané budoucí využití.
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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 výkrese – Výkres ve ejn
staveb, opat ení a asanací.

prosp šných

VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
Dopravní infrastuktura
KÓD

DIz113.D85

DI112

EL

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

Propojení silnice II/154 a I/24 (resp. II/103) - nová komunikace
By ov Jakule – Nová Ves nad Lužnicí na míst stávající silnice
III. t ídy.

By ov
Nakolice
Obora u Vyšného
Vyšné
Údolí u Nových Hrad
Nové Hrady
Štipto

Obchvat m sta Nové Hrady.

Technická infrastruktura – kanalizace
KÓD

EL

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

K1

Návrh koridoru pro kanalizaci.

Štipto

K2

Návrh koridoru pro kanalizaci.

By ov

K3

Návrh koridoru pro kanalizaci.

By ov

TI11

Návrh plochy pro istírnu odpadních vod.

By ov

TI24

Návrh plochy pro istírnu odpadních vod.

Štipto

TI38

Návrh plochy pro rozší ení istírny odpadních vod.

Údolí u Nových Hrad

Technická infrastruktura – el. a trafostanice
KÓD

EL

KATASTR.ÁLNÍ ÚZEMÍ

E1

Návrh koridoru pro el. vedení, v etn trafostanice.

Nové Hrady
Údolí u Nových Hrad

E2

Návrh koridoru pro el. vedení, v etn trafostanice.

Nové Hrady

E3

Návrh koridoru pro el. vedení, v etn trafostanice.

Štipto

E4

Návrh koridoru pro el. vedení, v etn trafostanice.

By ov

E5

Návrh koridoru pro el. vedení, v etn trafostanice.

Nakolice

Technická infrastruktura – plyn
KÓD

EL

KATASTR.ÁLNÍ ÚZEMÍ

P1

Návrh koridoru pro VTL plynovod, v etn regula ní stanice.

P2

Návrh koridoru pro STL plynovod.

Údolí u Nových Hrad
Štipto , By ov
Štipto , Nakolice
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VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
Návrh založení prvk ÚSES
KÓD

EL

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

LBC82

Lokální biocentrum nefunk ní – dopl uje funk ní biocentrum.

Štipto

LBC95

Lokální biocentrum nefunk ní – dopl uje funk ní biokoridor.

Údolí u Nových Hrad

LBC130

Lokální biocentrum nefunk ní – dopl uje funk ní biokoridor.

Nové Hrady

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 dalších 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
izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a pop ípad dalších
údaj podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
Další VPS a VPO, pro které lze uplatnit p edkupní právo nejsou v ÚP Nové Hrady navrhovány.

i) stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
V ÚP Nové Hrady nedochází k pot eb stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního
zákona.

j) vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, v etn podmínek pro jeho prov ení
Územní plán Nové Hrady vymezuje koridor a plochy pro územní rezervy, s cílem prov it možnosti jejich
budoucího využití:
TIz-R.Ep/J – VTL plynovod Nové Hrady – eské Velenice – územní rezerva pro zám r nového
vysokotlakého plynovodu.
R-R – plocha rekreace.
DI-R – plocha dopravní infrastruktury.
Na základ územní rezervy, vymezené v ÚP, nelze zám r povolit. Pokud má dojít k povolení prov ovaného
elu, zám r, pro který byla plocha územní rezervy vymezena, je t eba zm nou ÚP p evést z územní
rezervy na navrhovanou plochu (koridor). Dosavadní využití území dot ené územní rezervou nesmí být
no zp sobem, který by znemožnil nebo podstatn ztížil p edpokládané budoucí využití.
Prokáže-li se p i prov ování územní rezervy nemožnost realizace ú elu, pro který byla vymezena, nebo
bude-li od zám ru upušt no, musí být územní rezerva zm nou ÚPD z této dokumentace vypušt na.

k) 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
im ené lh ty pro vložení dat o této studii do evidence územn plánovací innosti
ÚP Nové Hrady vymezuje plochy, u kterých je nutné prov ení zm n jejich využití územní studií. Územní
studie má za úkol p edevším koordinaci zájm investor a obce a spole né ešení ve ejné infrastruktury.
Jedná se o dopravní ešení území, ešení technické infrastruktury, ve ejných prostranství a ešení odtoku a
reten ních opat ení deš ových vod. Studie prov í možnost d lení a scelování pozemk , umíst ní staveb a
vymezení místních komunikací v p íslušných parametrech na celé vymezené území spole
tak, aby byla
zachována dopravní návaznost a další urbanistické prostorové parametry rozvojového území, p edevším k
formování uceleného urbanistického prostoru.
Lokality budou prov eny územní studií v rozsahu dle zákresu v grafické ásti.
1.ÚS = plochy B68 ( ást), OV67, VP66 a stávající vodní plocha – jižn od sídla Nové Hrady, k.ú. Nové
Hrady.
2.ÚS = plochy B68 ( ást) a SO73 – jižn od sídla Nové Hrady, k.ú. Nové Hrady.
7.ÚS = plochy VS35 a VP34 – jižn od sídla Štipto , k.ú. Štipto .
89

Opat ení obecné povahy – Územní plán Nové Hrady
8.ÚS = plochy B9 a VP8 – severn od sídla By ov, k.ú. By ov.
9.ÚS = plochy B6 a VP7 – severn od sídla By ov, k.ú. By ov.
10.ÚS = plocha B68 ( ást) - jižn od sídla Nové Hrady, k.ú. Nové Hrady.
U t chto navržených ploch bude územní studie po ízena do doby zahájení první výstavby v ešeném
prostoru, nejpozd ji však do 4 let od nabytí právní moci této územn plánovací dokumentace.

l) údaje o po tu list
grafické ásti

územního plánu a po tu výkres

-

k n mu p ipojené

Dokumentace ÚP Nové Hrady obsahuje v originálním vyhotovení 87 list textové ásti.
Grafická ást ÚP Nové Hrady je nedílnou sou ástí tohoto opat ení obecné povahy jako p íloha . 1 a
obsahuje celkem 2 výkresy.
SEZNAM P ÍLOH:
1. Výkres základního len ní území
1 : 5 000
2. Hlavní výkres
1 : 5 000
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OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
a) postup po ízení a zpracování územního plánu
sto Nové Hrady má zpracovaný a schválený Územní plán m sta Nové Hrady z dne 28.12.2006.
Zastupitelstvo m sta Nové Hrady rozhodlo dne 24.3.2011 o po ízení nového územního plánu Nové
Hrady (dále také jen „ÚP Nové Hrady“), jejím po izovatelem je M Ú Trhové Sviny, odbor výstavby,
kulturních památek a územního plánování. Projektantem a zpracovatelem ÚP Nové Hrady je
Projektový ateliér AD s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Dan k, Husova 4, 370 01 eské Bud jovice.
V dubnu 2014 p edal projektant a zpracovatel ÚP Nové Hrady po izovateli podklady pro zadání.
Oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP Nové Hrady bylo oznámeno ve ejnou vyhláškou ze dne
5.5.2014 a projednané zadání ÚP Nové Hrady bylo schváleno Zastupitelstvem m sta Nové Hrady dne
11.9.2014 usnesením ZM . 7. Podklady pro zpracování návrhu ÚP Nové Hrady byly p edány
zpracovateli ÚP Nové Hrady dne 9.10.2014. Dne 25.11.2015 (z d vodu uplynutí ro ní lh ty) vyzval
po izovatel M sto Nové Hrady s žádostí o informaci o dalším postupu po izování ÚP Nové Hrady. Dne
17.12.2015 bylo uskute
no jednání ve v ci vzneseného požadavku na posuzování koncepce ÚP
Nové Hrady z hlediska vliv na životní prost edí (SEA) ze strany dot eného orgánu. Zadání ÚP Nové
Hrady bylo upraveno dle požadavku dot eného orgánu a znovu projednáno. Oznámení o novém
projednávání upraveného návrhu zadání ÚP Nové Hrady bylo oznámeno ve ejnou vyhláškou ze dne
10.5.2016 a projednané upravené zadání ÚP Nové Hrady bylo schváleno Zastupitelstvem m sta Nové
Hrady dne 1.9.2016 usnesením ZM . 4. Podklady pro zpracování návrhu ÚP Nové Hrady a schválené
upravené zadání ÚP Nové Hrady byly p edány zpracovateli ÚP Nové Hrady dne 19.9.2016.
Návrh ÚP Nové Hrady pro spole né jednání byl zpracovatelem p edán po izovateli dne 13.10.2017.
Do návrhu ÚP Nové Hrady byly zapracovány veškeré požadavky vyplývající ze zadání ÚP Nové
Hrady, a které nebyly v rozporu s obsahem územního plánu dle platného stavebního zákona a
provád cích právních p edpis . 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 ÚP
Nové Hrady dot eným orgán m, krajskému ú adu, m stu Nové Hrady, sousedním obcím a ostatním
právním subjekt m spolup sobícím p i projednávání územn plánovací dokumentace. Spole né
jednání se konalo dne 22.11.2017 na M Ú Nové Hrady. V pr
hu projednávání návrhu ÚP Nové
Hrady bylo podáno n kolik p ipomínek, námitek a požadavk ze strany ve ejnosti a dot ených orgán .
Dne 3.1.2018 po izovatel p edložil návrh ÚP Nové Hrady 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 s žádostí o stanovisko. Dne 6.2.2018 obdržel
po izovatel stanovisko Krajského ú adu Jiho eského kraje, odd. územního plánování, .j.: KUJCK
18459/2018 ze dne 5.2.2018 s upozorn ním na nedostatky z hlediska § 50 odst. 7 stavebního zákona.
Dále dne 5.2.2018 prob hlo dohodovací ízení s dot enými orgány ve v ci uplatn ných p ipomínek a
požadavk , p i kterém byly veškeré vznesené p ipomínky dot ených orgán vyhodnoceny a
s dot enými orgány dohodnuty. Dne 19.2.2018 prob hlo další jednání s dot eným orgánem Krajským ú adem Jiho eského kraje v eských Bud jovicích, odborem kultury památkové pé e ve
ci dohodnutí uplatn ných p ipomínek. Dne 25.4.2018 po izovatel ve spolupráci s ur eným
zastupitelem vyhodnotil v souladu s § 51 stavebního zákona výsledky projednání návrhu ÚP Nové
Hrady po spole ném jednání a následn dne 25.4.2018 p edal po izovatel zpracovateli ÚP Nové
Hrady pokyn k úprav návrhu ÚP Nové Hrady pro ve ejné projednání. Dne 21.1.2019 po izovatel
edložil návrh ÚP Nové Hrady 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 s žádostí o nové stanovisko k upravenému návrhu ÚP Nové Hrady. Dne 6.3.2019 obdržel
po izovatel sd lení Krajského ú adu Jiho eského kraje, odd. územního plánování, .j.: KUJCK
29899/2019 ze dne 6.3.2019 s upozorn ním na p etrvávající nedostatky návrhu ÚP Nové Hrady
z hlediska § 50 odst. 7 stavebního zákona, konkrétn v rozporu návrhu ÚP Nové Hrady se Zásadami
územního rozvoje Jiho eského kraje – ve zp sobu vymezení koridoru územní rezervy pro plynovod
Ep/J Nové Hrady – eské Velenice. Dne 6.3.2019 p edal po izovatel op tovn zpracovateli ÚP Nové
Hrady pokyn k úprav návrhu ÚP Nové Hrady a odstran ní p etrvávajících nedostatk návrhu ÚP
Nové Hrady. Dne 12.6.2019 po izovatel p edložil op tovn návrh ÚP Nové Hrady 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 s žádostí o nové stanovisko a
potrvzení o odstran ní nedostatk k upravenému návrhu ÚP Nové Hrady. Dne 24.2.2020 obdržel
po izovatel souhlasné stanovisko Krajského ú adu Jiho eského kraje, odd. územního plánování, .j.:
KUJCK 28829/2020 ze dne 21.2.2020 s potrvzení o odstran ní nedostatk v návrhu ÚP Nové Hrady
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z hlediska § 50 odst. 8 stavebního zákona. Dne 25.2.2020 p edal po izovatel zpracovateli ÚP Nové
Hrady pokyn k úprav návrhu ÚP Nové Hrady pro ve ejné projednání.
Upravený návrh ÚP Nové Hrady pro ve ejné projednání byl ze strany zpracovatele p edán po izovateli
dne 25.3.2020.
V souladu s § 52 stavebního zákona a následujících pokra oval po izovatel v ízení o návrhu ÚP Nové
Hrady.
Po izovatel oznámil dne 13.05.2020 termín a místo konání ve ejného projednání návrhu ÚP Nové
Hrady a oznámil vystavení návrhu ÚP Nové Hrady k ve ejnému nahlédnutí. Dále oznámení doru il
dot eným orgán m, krajskému ú adu, M stu Nové Hrady, sousedním obcím a ostatním právním
subjekt m spolup sobícím p i projednávání územn plánovací dokumentace. Ve ejné projednání
návrhu ÚP Nové Hrady se konalo dne 17.06.2020 v sále kulturn spolkového domu v Nových
Hradech. P i ve ejném projednání na míst nebyly uplatn ny žádné p ipomínky i námitky ze strany
ve ejnosti, M sta Nové Hrady, sousedních obcí i dot ených orgán . Ve fázi ve ejného projednání
návrhu ÚP Nové Hrady bylo uplatn no n kolik souhlasných stanovisek ze strany dot ených orgán a
byly uplatn ny námitky a p ipomínky ze strany ve ejnosti. Dne 16.11.2021 po izovatel ve spolupráci
s ur eným zastupitelem vyhodnotil v souladu s § 53 stavebního zákona výsledky projednání návrhu
ÚP Nové Hrady a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek
uplatn ných k návrhu ÚP Nové Hrady. Dne 18.11.2021 vyzval po izovatel dot ené orgány k uplatn ní
stanovisek k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných k návrhu
ÚP Nové Hrady.
Zastupitelstvo m sta Nové Hrady na 16. ve ejném zasedání konaném dne 29.12.2021 svým
usnesením . 7.2 – 7.15 rozhodlo o námitkách uplatn ných k návrhu ÚP Nové Hrady. Z d vodu vzešlé
pot eby úpravy návrhu ÚP Nové Hrady na základ rozhodnutí o námitkách Zastupitelstvem m sta
Nové Hrady byly tyto úpravy návrhu projednány na opakovaném ve ejném projednání.
Po izovatel oznámil dne 09.03.2022 termín a místo konání opakovaného ve ejného projednání návrhu
ÚP Nové Hrady a oznámil vystavení návrhu ÚP Nové Hrady k ve ejnému nahlédnutí. Dále oznámení
doru il dot eným orgán m, krajskému ú adu, M stu Nové Hrady, sousedním obcím a ostatním
právním subjekt m spolup sobícím p i projednávání územn plánovací dokumentace. Opakované
ve ejné projednání návrhu ÚP Nové Hrady se konalo dne 13.04.2022 v sále kulturn spolkového
domu v Nových Hradech. P i opakovaném ve ejném projednání na míst nebyly uplatn ny žádné
ipomínky i námitky ze strany ve ejnosti, M sta Nové Hrady, sousedních obcí i dot ených orgán .
Ve fázi opakovaného ve ejného projednání návrhu ÚP Nové Hrady bylo uplatn no n kolik
souhlasných stanovisek ze strany dot ených orgán a byly uplatn ny námitky ze strany ve ejnosti a
ipomínka ze strany M sta Nové Hrady. Dne 13.05.2022 po izovatel ve spolupráci s ur eným
zastupitelem vyhodnotil v souladu s § 53 stavebního zákona výsledky opakovaného projednání
návrhu ÚP Nové Hrady a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek
uplatn ných k návrhu ÚP Nové Hrady. Dne 13.05.2022 vyzval po izovatel dot ené orgány k uplatn ní
stanovisek k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení p ipomínek uplatn ných v rámci
opakovaného ve ejného projednání návrhu ÚP Nové Hrady.
Dále Zastupitelstvo m sta Nové Hrady na 18. ve ejném zasedání konaném dne 26.05.2022 svým
usnesením . 7.1 – 7.3 rozhodlo o námitkách uplatn ných k návrhu ÚP Nové Hrady a schválilo
vypo ádání p ipomínky M sta Nové Hrady. Z d vodu vzešlé pot eby úpravy návrhu ÚP Nové Hrady na
základ rozhodnutí o námitkách Zastupitelstvem m sta Nové Hrady budou tyto úpravy návrhu
projednány na 2. opakovaném ve ejném projednání.
Na základ pot eby úpravy návrhu ÚP Nové Hrady po izovatel pokra oval v po izování návrhu ÚP
Nové Hrady v souladu s § 52 ve 2. opakovaném ve ejném projednání.

b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území
ešené území leží na jihovýchodním okraji jiho eského kraje, na státní hranici s Rakouskem.
Z ešeného území do Rakouska vede jeden silni ní hrani ní p echod a jeden p echod pro p ší a
cyklisty. Správní území obce Nové Hrady je tvo eno devíti katastrálními územími Nové Hrady, By ov,
Mýtiny, Nakolice, Obora u Vyšného, Štipto , Údolí u Nových Hrad , Veve í u Nových Hrad a
Vyšné. M sto Nové Hrady se nachází cca 35 km jihovýchodn od krajského m sta eské Bud jovice.
sto Nové Hrady je sídlem p evážn obytným, se zastoupením základní ob anské vybavenosti
(mate ská škola, základní škola, základní um lecká škola, sportovní areál, zdravotní st edisko,
lékárna, d m s pe ovatelskou službou, spole enská sál, knihovna, pošta, n kolik obchod , ubytovací
a stravovací za ízení, služby apod.). Další obce disponují minimální ob anskou vybaveností. Za vyšší
ob anskou vybaveností obyvatelé dojíždí do m st Trhové Sviny a eské Bud jovice. Dopravní
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dostupnost území je zajišt na individuální nebo vlakovou a linkovou autobusovou dopravou. Území
sta spadá do p sobnosti m sta Trhové Sviny, obce s rozší enou p sobností.
Z hlediska širších vztah v krajin je respektována návaznost na územní systém ekologické stability
na nadregionální a regionální úrovni, který byl p ebírán z AZÚR. Prvky ÚSES vymezené na lokální
úrovni jsou vymezeny v návaznosti na nad azený ÚSES a na prvky vymezené v platných územn
plánovacích dokumentacích sousedních obcí. Výjimku tvo í pouze prvek lokálního ÚSES – LBK26
vymezený v k.ú. Vyšné, který nemá návaznost na sousední katastrální území (Nová Ves nad Lužnicí).
Tento problém bude ešen p i zpracování další územn plánovací dokumentace obce Nová Ves nad
Lužnicí.
ÚP respektuje vzájemný vztah sousedních obcí a zajiš uje návaznost i v oblasti dopravy a
inženýrských sítí. Jedná se o plochy dopravní infrastruktury DIz113.D85, DI112 a DI-R a o koridor
plynu TIz-R.Ep/J.
Územní plán Nové Hrady nekoliduje s územn plánovací dokumentací sousedních obcí. Veškeré
návaznosti jsou zobrazeny ve Výkrese širších vztah .

c) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územn
plánovací dokumentací vydanou krajem
SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Územní plán Nové Hrady není v rozporu s Politikou územního rozvoje eské republiky ve zn ní
platných aktualizací (dále též jen „APÚR“).
ešené území není sou ástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy. Z hlediska vymezených ploch
a koridor dopravní a technické infrastruktury ešeným územím prochází koridor dopravní
infrastruktury konven ní železnice TEN-T ozna ený ŽD4, ale z APÚR nevyplývají pro ešené území
žádné konkrétní podmínky a požadavky.
REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠT NÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ
Republikové priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území (dále „republikové
priority“) podle § 31 stavebního zákona ur ují požadavky na konkretizaci obecn formulovaných cíl a
úkol územního plánování a ur ují strategii a základní podmínky pro jejich napl ování v územn
plánovací innosti kraj a obcí a p i tvorb resortních koncepcí s d sledky pro území.
Republikové priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území
- bod (14) APÚR
ÚP Nové Hrady vytvá í podmínky pro ochranu a rozvoj p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot,
etn architektonického a archeologického d dictví. Z d vodu zachování jedine né urbanistické
struktury území jsou návrhové plochy vymezeny p evážn v návaznosti na zastav né území, p ípadn
do proluk nebo uvnit zastav ného území. ÚP stanovuje podmínky pro zm ny jednotlivých ploch s
rozdílným zp sobem využití, které zajiš ují zachování volné krajiny a hodnot území. Ochrana
írodních hodnot je zam ena p edevším na ochranu území CHKO T ebo sko, krajinné památkové
zóny, evropsky významných lokalit, P írodního parku Novohradské hory a na územní systém
ekologické stability.
- bod (14a) APÚR
Územní plán zajiš uje ochranu zem
lské a lesní p dy a minimalizuje jejich zábory na nezbytnou
míru. Rozvojové plochy vymezuje p ednostn mimo lesní pozemky a mimo I. a II. t ídu ochrany
zem
lského p dního fondu, pokud se nejedná o ásti území, kde se nachází výlu
pozemky
s t mito kvalitními p dami (nap . k.ú. Nové Hrady). Primární sektor je podpo en návrhem ploch výroby
a skladování se zam ením na zem
lství.
- bod (16) APÚR
Územní plán vychází ze stávajícího optimálního rozložení všech funk ních složek v území. Hlavní
zastoupení v urbanizovaném území p edstavují plochy smíšené obytné, které umož ují integraci
bydlení, ob anského vybavení, nerušící výroby a dalších funkcí. ešení ÚP p edstavuje vyvážený
kompromis mezi ešením rozvojových pot eb m sta, zachováním kulturních, p írodních i civiliza ních
hodnot.
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-

bod (16a) APÚR

V rámci ÚP jsou vymezeny plochy a stanoveny podmínky pro komplexní ešení zajiš ující udržitelný
rozvoj m sta p i respektování požadavk vyplývajících ze strategických dokument rozvoje kraje a
regionu.
- bod (17) APÚR
Územní plán vytvá í podmínky pro nové pracovní p íležitosti a v souladu s pot ebou vymezuje
dostatek vhodných zastavitelných ploch výroby a skladování a ploch ob anského vybavení. Dále jsou
umožn ny provozovny ob anského vybavení a služeb, zejména pro malé a st ední podnikatelské
subjekty v plochách smíšených obytných.
- bod (18) APÚR
ÚP napl uje požadavek na mnohostranný rozvoj sídelní struktury vytvo ením podmínek (vymezením
zastavitelných ploch, stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití,
stanovením celkové urbanistické koncepce, stanovením koncepce ve ejné infrastruktury i koncepce
uspo ádání krajiny) pro harmonický a udržitelný rozvoj sportovních a rekrea ních aktivit, a rozvojem
služeb spojených s t mito innostmi.
- bod (19) APÚR
K zajišt ní ochrany nezastav ného území dochází návrhem ploch p estavby, využitím proluk a
využitím území, které bezprost edn navazuje na zastav né území.
- bod (20) APÚR
ÚP nejsou vymezeny zám ry významn ovliv ující charakter krajiny. Územní plán respektuje stávající
strukturu sídel a jejich historickou p dorysnou osnovu, ímž nedochází k nežádoucímu sr stání
jednotlivých sídel. Stanovené podmínky týkající se zachování p ších a cykloturistických komunikací,
lesních a polních cest podporují zajišt ní prostupnosti krajiny. ÚP zajiš uje podmínky pro migra ní
propustnost krajiny pro voln žijící živo ichy vymezením prvk ÚSES.
- bod (20a) APÚR
Stanovené podmínky týkající se zachování p ších a cykloturistických komunikací, lesních a polních
cest podporují zajišt ní prostupnosti krajiny. ÚP zajiš uje podmínky pro migra ní propustnost krajiny
pro voln žijící živo ichy vymezením prvk ÚSES.
- bod (21) APÚR
Plochy zelen jsou územním plánem koncipovány tak, aby vytvo ily ucelený spojitý systém, který
zajistí propojení zelen v urbanizovaném a neurbanizovaném území a zapojí ho do systému
ekologické stability. Územní plán vymezuje sídelní zele jako sou ást ploch ve ejných prostranství.
- bod (22) APÚR
ešené území je velmi atraktivní z hlediska cestovního ruchu. V územním plánu jsou vymezeny
stávající zna ené cykloturistické a turistické trasy.
- bod (23) APÚR
ÚP respektuje zám ry na rozvoj dopravní a technické infrastruktury p evzaté z AZÚR. ÚP vytvá í
edpoklady pro lepší dostupnost návrhem ploch dopravní infrastruktury, a už místního nebo
nadmístního významu. Jsou navrženy obchvaty z d vodu zmírn ní vystavení m stských ástí
nep íznivým ú ink m z dopravy. Vytvá í podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti návrhem
obchvatu sídel Nové Hrady a Údolí, vymezuje plochu územní rezervy pro obchvat sídel Nakolice a
Vyšné zakon ený novým hrani ním p echodem. ÚP vytvá í p edpoklady pro zkvalitn ní i technické
infrastruktury.
- bod (24) APÚR
ÚP Nové Hrady vymezuje plochy dopravní infrastruktury pro obchvat m sta Nové Hrady a dále
územní rezervu pro obchvat sídel Nakolice a Vyšné. Plochy jsou vymezeny v dostate né vzdálenosti
od sídel, zárove však zachovávají prostupnost krajiny a funk nost ÚSES. V rámci podmínek pro
využití ploch s rozdílným zp sobem využití je rozvojových lokalit umožn no rozší ení i vznik nových
komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými normami dle d vodu vzniku komunikace.
- bod (24a) APÚR
Nové zastavitelné obytné plochy jsou vymezeny v dostate né vzdálenosti od zem
lských i
výrobních areál . Z d vodu dalšího snížení negativních vliv výroby na sousední plochy jsou u
hranice areál vymezeny plochy izola ní zelen . Výstavba objekt pro bydlení v blízkosti areál je
podmín na prokázáním nep ekro ení hygienických limit . Stejná podmínka platí i pro výstavbu areálu
v blízkosti obytných ploch.
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ípadná výstavba v blízkosti komunikací vyšších t íd je podmín na dodržením hygienických
hlukových limit v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech staveb a chrán ných venkovních
prostorech.
- bod (25) APÚR
ÚP vytvá í podmínky pro zvýšení p irozené retence srážkových vod v území vsakováním, využíváním
deš ových vod jako zdroje vody a s cílem zmír ování ú inku povodní. Navrhuje se zkapacitn ní
pravostranného p ítoku Novohradského potoka podél silnice sm r Veve í. Mimo ešené území je
realizována výstavba nádrže Humenice, jejíž hlavní funkce spo ívá v ochran p ed povodn mi sídel
pod nádrží.
- bod (26) APÚR
Zastavitelné plochy zasahující do záplavového území:
BB115 – jedná se o plochu p estavby. Hranice záplavového území v tomto p ípad zasahuje cca do
poloviny této plochy. Konstrukce staveb na této ploše bude ešena tak, aby nosná konstrukce podlah
nejnižšího obytného podlaží byla minimáln 60cm nad úrovní hladiny rozhodné pro stanovení
záplavového území.
VS41 – plocha vychází z platného územního plánu. Tém celá zasahuje do záplavového území,
z toho d vodu není této ásti plochy umožn na výstavba objekt , vyjma staveb technické a dopravní
infrastruktury a bude sloužit pouze jako manipula ní plocha pro navazující stávající plochu výroby a
skladování.
TI24, TI38 – plochy technické infrastruktury pro realizaci istírny odpadních vod. Plocha TI38 je pouze
rožší ením již stávající OV. Ob plochy se nacházejí mimo obytnou zástavbu, v blízkosti vodote e a
mají dobrou dopravní dostupnost. Umíst ní ploch pro OV bylo navrženo zejména z d vodu
konfigurace terénu (spádových pom ) a blízkého napojení na vodote . Odpadní vody ze sídla
Štipto budou išt ny centráln na OV umíst né severn pod sídlem Štipto (TI24). Umíst ní plochy
TI38 je dáno polohou již stávající OV, která bude v p ípad kapacitního napln ní rozší ena.
Pro zm ny stávajících staveb a nov
vystav né objekty na plochách zasahujících do
záplavového území Q100 je stanovena podmínka, že veškeré stavby musí být ešeny technicky tak,
aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami, a sou asn aby nezhoršovaly pr tokové pom ry
v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny správcem povodí.
Z výše uvedeného je patrné, že umíst ní t chto návrhových ploch do záplavového území neovlivní ani
neohrozí p ípadné povod ové rozlivy.
- bod (27) APÚR
ÚP Nové Hrady umož uje umis ování staveb a za ízení ve ejné infrastruktury ve všech plochách s
rozdílným zp sobem využití. P i vymezování nových zastavitelných ploch byl výrazn zohled ován
stávající stav ve ejné infrastruktury a to p edevším z d vod jejího možného hospodárného a
elného využití p i dalším rozvoji obce.
- bod (28) APÚR
Koncepce rozvoje území je ešena dle konkrétních požadavk m sta Nové Hrady a vytvá í do
budoucna dobré a dostate
vyvážené podmínky pro kvalitní život trvale žijících obyvatel i pro
návšt vníky území. Pro zkvalitn ní podmínek obyvatel je navržena ve ejná infrastruktura, plochy
ob anského vybavení pro zvýšení standardu kvality a pohotovosti služeb, dále plochy pro rekrea ní a
sportovní aktivity a plochy ve ejných prostranství.
- bod (29) APÚR
Doprava je ešena individuáln . Obec je z hlediska širších vztah obsloužena mezim stskou
autobusovou a železni ní dopravou. ÚP stanovením podmínek pro plochy s rozdílným zp sobem
využití vytvá í p edpoklady pro vybudování dopravní infrastruktury a následné využívání vhodné sít
ších i cyklistických cest.
- bod (30) APÚR
sto Nové Hrady má komplexn vy ešenou problematiku zásobování vodou a odkanalizování. Další
rozvoj sítí vodovod a kanalizace je navržen zejména ve vztahu k návrhovým plochám ur ených pro
novou zástavbu a k doposud nenapojeným objekt m.
- bod (31) APÚR
ešené území má podmínky pro využití energie z obnovitelných zdroj výstavbu malých vodních
elektráren a energetického využití biomasy. V rámci p ípustného využití je umožn no umíst ní
za ízení na výrobu energie u ploch výroby a skladování.
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-

bod (32) APÚR

Územní plán vymezuje dostatek rozvojových ploch pro bydlení. Návrhové plochy jsou sm rovány
edevším do okrajových ástí jednotlivých sídel s vazbami na dopravní a technickou infrastrukturu.
Pro dostavbu proluk byly vybrány pouze takové plochy, ve kterých je míra narušení p ípadnou novou
výstavbou p ijatelná s ohledem na zachování hodnot posuzovaných lokalit.
Územní plán Nové Hrady respektuje Politiku územního rozvoje
platných aktualizací a je s ní v souladu.

eské republiky ve zn ní

SOULAD S ÚZEMN PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Ze Zásad územního rozvoje Jiho eského kraje ve zn ní platných aktualizací (dále též jen „AZÚR“)
vyplývají pro ešené území obce Nové Hrady tyto priority:
-

priority územního plánování kraje pro zajišt ní udržitelného rozvoje území
AZÚR

-

viz kap. a)

Územní plán Nové Hrady zohled uje priority územního plánování kraje pro zajišt ní p íznivého
životního prost edí. K posílení ekologické stability krajiny jsou vymezeny prvky ÚSES. Územní plán
zajiš uje ochranu zem
lské a lesní p dy a minimalizuje jejich zábory na nezbytnou míru.
Pro ochranu krajinného rázu a dalších hodnot území jsou územním plánem navrženy podmínky
prostorového uspo ádání urbanizovaných ploch.
ÚP dbá na využití ploch a objekt vhodných k podnikání v zastav ném území. Stávající výrobní areály
jsou stabilizovány, rozvoj výroby bude zajišt n intenzifikací zástavby v rámci stávajících areál a dále
v navrhovaných plochách výroby a skladování. Drobné služby a za ízení ob anského vybavení jsou
ípustné v rámci ploch bydlení.
Územní plán zohled uje priority územního plánování kraje pro zajišt ní sociální soudržnosti obyvatel
tím, že vytvá í podmínky pro rozvoj kvalitního bydlení, které umož ují širší spektrum inností a aktivit,
ináší oživení a zpest ení struktury obce. Vymezením nových zastavitelných ploch pro bydlení vytvá í
podmínky pro uspokojení poptávky obyvatel po bydlení v kvalitním prost edí.
i vymezování
zastavitelných ploch byla v maximální možné mí e zohledn na návaznost na zastav né území a
budoucí ucelování jeho tvaru. Nová zástavba je situována v návaznosti na zastav né plochy
v dosahu stávajících komunikací a inženýrských sítí. Lokality jsou navrženy tak, aby novým využitím
nedošlo ke znep ístupn ní okolních pozemk nebo k nemožnosti i ztížení jejich budoucího
obhospoda ování. Uvážlivým návrhem zastavitelných ploch a stanovením podmínek pro využití ploch
s rozdílným zp sobem využití je minimalizován dopad na kulturní a urbanistické hodnoty území,
zejména na venkovský ráz sídel a jejich pohledov
významná panoramata v krajin . Je
respektována stávající ve ejná technická i dopravní infrastruktura a vybavenost ešeného území. ÚP
edkládá ešení infrastruktury, které otevírá prostor pro další rozvoj obce a ke zvýšení kvality života
obyvatel ze socioekonomického pohledu.
-

vymezení rozvojových os nadmístního významu – viz kap. b) AZÚR

ást ešeného území, konkrétn k.ú. Údolí u Nových Hrad , Štipto a Nové Hrady, se nachází ve
vymezené rozvojové ose nadmístního významu N-OS8 Jihovýchodní – Novohradská. V souladu se
zásadami územní plán eší dopravní zám r silnice II/156. Nejvíce návrhových ploch je situováno do
Nových Hrad a okolí. V maximální mí e je využívána stávající ve ejná infrastruktura. V krajiná sky
cenných územích je ochrana zajišt na podmínkami v souladu se zásadami pro rozhodování o
zm nách v území, kritérii a podmínkami pro rozhodování o zm nách v území a úkoly pro územní
plánování stanovené pro tuto rozvojovou osu.
-

vymezení specifických oblastí nadmístního významu – viz kap. c) AZÚR

Celé ešené území se nachází ve vymezené specifické oblasti nadmístního významu N-SOB2
ebo sko – Novohradsko. V souladu se stanovenými zásadami pro územn plánovací innost a
rozhodování v území územní plán stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití,
s ohledem na podmínky stanovené v rámci CHKO T ebo sko, P írodního parku Novohradské hory,
CHOPAV T ebo ská pánev a CHOPAV Novohradské hory a pro KPZ Novohradsko. Dále stanovuje
podmínky pro citlivé využití rekrea ního potenciálu s ohledem na únosné zatížení krajiny. V souvislosti
s návrhem plochy t žby je vymezena plocha územní rezervy pro rekreaci, která bude realizována po
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rekultivaci vyt ženého prostoru. S cílem zlepšení dopravní dostupnosti území jsou vymezeny nové
plochy dopravní infrastruktury.
-

vymezení ploch a koridor ve ejné infrastruktury a územního systému ekologické stability
- viz kap. d) AZÚR

AZÚR vymezují ve správním území m sta Nové Hrady, konkrétn v k.ú. By ov, rozvojovou plochu
nadmístního významu v oblasti t žby nerostných surovin pro rozší ení plochy t žby št rkopísku s
ozna ením PT3 – Nakolice.
V ásti ešeného území, konkrétn v k.ú. By ov, Nakolice, Obora u Vyšného a Vyšné, AZÚR vymezují
plochu pro zám r ve ejné dopravní infrastruktury nadmístního významu s ozna ením D85. Vzhledem
ke skute nosti, že v ešeném území je tento zám r veden po stávajících komunikacích, bylo možno
plochu územním plánem zp esnit.
ástí ešeného území, konkrétn k.ú. Nakolice, Nové Hrady, Štipto , Údolí u Nových Hrad a Vyšné,
prochází územní rezerva koridoru nadmístního významu v oblasti zásobování plynem pro vedení
distribu ní soustavy vysokotlakých plynovod s ozna ením Ep/J – VTL plynovod Nové Hrady – eské
Velenice – územní rezerva pro zám r nového vysokotlakého plynovodu. Koridor byl územním plánem
áste
zp esn n, tak aby byl minimalizován jeho pr chod zastav ným územím.
V ešeném území AZÚR vymezují následující prvky územního systému ekologické stability:
nadregionální biocentrum:
NBC39 – ervené blato
nadregionální biokoridor:
NBK169 – ervené blato – K118
regionální biocentra – vložená do nadregionálních biokoridor :
RBC551 – Niva Stropnice
RBC552 – Hranice
regionální biocentra:
RBC547 – Vyhlídka
RBC548 – Cuknštejn
RBC549 – Hada
RBC553 – Žofinka
RBC555 - Slatina
regionální biokoridory:
RBK76 – Hada – Janovka
RBK78 – Hranice – Hada
RBK81 – Cuknštejn – Niva Stropnice
RBK82 – Jelení h bet – Cuknštejn
RBK84 – Žofinka – Slatina
RBK85 – Slatina – st. hranice
RBK3077 – Hada – st. hranice
RBK3079 – Hada - Vyhlídka
-

vymezení územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje p írodních, kulturních a
civiliza ních hodnot kraje - viz kap. e) AZÚR

Územní plán Nové Hrady respektuje zásady ochrany p írody a krajiny, vymezením nových
zastavitelných ploch v návaznosti na již urbanizované území chrání krajinu jako podstatnou složku
prost edí života obyvatel.
Územní plán respektuje kulturn
historické hodnoty (p edevším hodnoty urbanistické a
architektonické) a stanovuje takové podmínky, aby nedošlo ke st et m s pozitivními znaky
charakteristik krajinného rázu.
Za základní prvky ochrany a rozvoje civiliza ních hodnot území lze považovat vytvo ení
podmínek pro rozvoj obytné funkce, každodenní rekreace a sportu a pracovních p íležitostí v území.
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- vymezení cílových charakteristik krajiny - viz kap. f) AZÚR
Základní typy krajiny podle zp sobu využívání
Územní plán není v rozporu se zásadami využívání území podle jednotlivých typ krajiny stanovenými
v AZÚR. Správní území obce Nové Hrady je za azeno do typu krajiny lesní, rybni ní a lesopolní.
Územní plán respektuje zásady stanovené AZÚR pro využívání území s danými cílovými
charakteristikami krajiny. Zábor pozemk ur ených pro pln ní funkcí lesa je minimalizován na
nezbytn nutnou míru. Nové plochy ur ené pro zástavbu jsou navrženy s ohledem na okolní krajinu a
se zachováním krajinného rázu. Jsou navržena opat ení, jako nap . údržba kolem vodních tok nebo
hospoda ení za ú elem snížení p dní eroze, zvyšující reten ní schopnost krajiny.
-

požadavky na koordinaci územn plánovací innosti obcí - viz kap. h) AZÚR

ÚP Nové Hrady je koordinován s ohledem na širší vztahy a na ešení územn plánovacích
dokumentací okolních obcí. Je koordinována návaznost prvk ÚSES, ploch dopravy i koridor
technické infrastruktury.
Koridory dopravní a technické infrastruktury jsou trasovány p ednostn mimo biocentra, pouze
v p ípad plochy územní rezervy pro dopravní infrastrukturu jsou okrajov zasažena biocentra.
Stanovením podmínek pro prostupnost krajiny je ÚP zachována prostupnost krajiny, jak pro jeho
obyvatele, tak pro migrující živo ichy.
ÚP vytvá í podmínky pro zvýšení p irozené retence srážkových vod v území vsakováním, využíváním
deš ových vod jako zdroje vody a s cílem zmír ování ú inku povodní. Navrhuje se zkapacitn ní
pravostranného p ítoku Novohradského potoka podél silnice sm r Veve í. Mimo ešené území je
realizována výstavba nádrže Humenice, jejíž hlavní funkce spo ívá v ochran p ed povodn mi sídel
pod nádrží.
Územní plán Nové Hrady up es uje vymezení prvk ÚSES, a to podle konkrétních podmínek daného
území a v souladu se zásadami pro územn plánovací innost a rozhodování v území. Je zajišt na
návaznost prvk ÚSES p ekra ující hranice ešeného území do sousedních území obcí. V
záplavových územích 100leté vody je omezen vznik nových zastavitelných ploch, resp. podmínky pro
vznik nové zástavby v t chto územích jsou stanoveny v podmínkách pro využití ploch s rozdílným
zp sobem využití. Pro zm ny stávajících staveb a nov vystav né objekty na plochách zasahujících
do záplavového území Q100 je stanovena podmínka, že veškeré stavby musí být ešeny technicky tak,
aby nebyly ohroženy p ípadnými záplavami a sou asn aby nezhoršovaly pr tokové pom ry
v ešeném profilu toku, a musí být odsouhlaseny se správci povodí.
SOULAD S ÚZEMNÍ STUDIÍ KRAJINY JIHO ESKÉHO KRAJE
Územní plán Nové Hrady byl posouzen ve vztahu k Územní studii krajiny Jiho eského kraje (dále též
jen „ÚSK J K“). Pro zám ry ešené územním plánem jsou ÚSK J K stanoveny zásady pro využívání
krajiny vyplývající z jednotlivých krajinných typ a krajinných oblastí, které jsou vymezeny na základ
analýzy p i zohledn ní veškerých zájm v krajin a stanovení jejich cílových kvalit v etn podmínek
pro jejich zachování nebo dosažení. V ešeném území jsou vymezeny následující krajinné jednotky:
Krajinné typy (s popisem sou asné charakteristiky):
7 Rovinatý až plochý leso-zem
lský - málo lenitá až rovinatá území s p evažujícím zem
lským
využitím, s prom nlivým, avšak v charakteru krajiny významn se projevujícím zastoupením les , a s
prom nlivým zastoupením sídel.
9 Rovinatý až plochý lesní - málo lenitá až rovinatá území, vícemén celoplošn zalesn ná.
11 Rovinatý až mírn zvln ný rybni ní - Plochá krajina s rozsáhlejšími rybni ními soustavami s
velkými rybníky a navazujícím územím s prom nlivým využitím.
13 Mírn zvln ný až kopcovitý leso-zem
lský - málo lenitá až kopcovité území s p evažujícím
zem
lským využitím, s prom nlivým, avšak v charakteru krajiny významn se projevujícím
zastoupením les , a s prom nlivým zastoupením sídel.
17 Výrazn zvln ný až lenitý leso-zem
lský - lenitá území s r zn se prolínajícími h bety a
údolími, s p evažujícím zem
lským využitím, s prom nlivým, avšak v charakteru krajiny významn
se projevujícím zastoupením les , a v tšinou i se sídly p evážn venkovského typu s navazující
maloplošnou strukturou zem
lského využití.
19 Výrazn zvln ný až lenitý lesní - lenitá území s r zn se prolínajícími h bety a údolími, vícemén
celoplošn zalesn ná.
Krajinné oblasti (s popisem charakteru a prostorového uspo ádání):
13 Novohradská podhorská krajinná oblast
- náleží k nejmenším krajinným oblastem Jiho eského kraje;
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lenitost – na celém území p evažuje st ídav mírn zvln ná až kopcovitá a výrazn zvln ná
až lenitá krajina. V severní ásti má reliéf charakter rovinatý až mírn zvln ný;
- využití krajiny – p evažuje zem
lské využití - r zn velké plochy orné p dy, luk a pastvin.
Lesní porosty jsou situovány zejména na vyvýšené polohy nebo do mírných až strmých svah
údolí. V severozápadní ásti je situován vyšší po et rybník ;
- jedine nost krajiny – otev ená p ehledná krajina s výrazným sídlem Nové Hrady ve vyvýšené
poloze a s pohledov významným rámcem výrazného severního okrajového svahu
Novohradských hor.
27 T ebo ská krajinná oblast
- nejv tší krajinná oblast Jiho eského kraje;
lenitost – na celém území p evažuje rovinatý až plochý reliéf i mírn zvln ný reliéf;
- využití krajiny – p evažují lesy, mén je zastoupena orná a louky i pastviny. Lesní porosty a
louky jsou více rozší eny v jižní a východní ásti oblasti, v tší plochy orné p dy v tšinou v
ásti severozápadní ( etn velké ne len né bloky). Významnou plochu oblasti zabírají vodní
plochy – rybníky r zných velikostí. V oblasti je situováno n kolik sídel m stského typu, ostatní
osídlení má charakter venkovský, jedná o venkovská sídla celé škály velikostí;
- jedine nost krajiny – malebná otev ená plochá krajina s množstvím rybník obklopených
loukami ( asto podmá enými, místy i s rašeliništi) a rozsáhlými lesními porosty.
Územní plán Nové Hrady napl uje principy stanovené pro dosažení cílové kvality krajiny zejména
stanovením podrobných podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, respektováním
krajinného rázu a estetických hodnot území, omezením rozvoje rekreace s negativními vlivy na p írodu
a krajinu. Rozvoj jednotlivých sídel zohled uje jejich charakter a navazuje na jejich historický vývoj.
V nezastav ném území jsou vytvá eny podmínky pro šetrné formy rekrea ního využití.
-

Územní plán Nové Hrady zahrnuje výše uvedené principy a není v rozporu s Územní studií
krajiny Jiho eského kraje.

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
ÚP Nové Hrady je vypracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle § 18 a § 19 stavebního
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, nebo svým ešením vytvá í
edpoklady pro výstavbu (vymezuje nap . plochy bydlení, plochy ob anského vybavení) a pro
udržitelný rozvoj území, nebo zajistil vyvážený vztah podmínek pro životní prost edí (respektování
prvk ÚSES, navržení ploch ve ejných prostranství), pro hospodá ský rozvoj (nap . vymezení ploch
ob anského vybavení, ploch výroby a skladování) a pro soudržnost spole enství obyvatel (vymezení
ploch ob anského vybavení, ploch ve ejných prostranství). Zárove navržené ešení ÚP Nové Hrady
uspokojuje pot eby sou asné generace (samostatné bydlení, pracovní p íležitosti, dobrá dopravní
dostupnost), aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
ÚP vytvá í podmínky pro p íznivé životní prost edí tím, že vymezuje zastavitelné plochy v p ímé vazb
na zastav né území. Dále stanovuje podmínky využití území pro plochy v nezastav ném území,
zejména s ohledem na umís ování staveb v krajin . U ploch nezastav ného území (v etn ÚSES)
byly stanoveny podmínky pro využití uvedených ploch s ohledem na ustanovení § 18, zejména odst. 5
stavebního zákona ve zn ní po novele stavebního zákona . 350/2012 Sb. Jsou nastaveny tak, aby
bylo jednozna
z ejmé, jaké zám ry je možno v krajin povolovat.
ÚP Nové Hrady koordinuje ve ejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce. ešení ÚP Nové Hrady
reaguje na stanoviska dot ených orgán , která hájí ochranu ve ejných zájm vyplývajících ze
zvláštních právních p edpis . Soukromé zájmy na rozvoj území se odráží zejména v lokalitách
ur ených pro rozvoj individuální obytné výstavby. I tyto soukromé zájmy lze v p eneseném slova
smyslu považovat za ve ejný zájem obce, nebo p im ený rozvoj obytných ploch, který zabezpe í
ír st po tu obyvatel v obci, je pro obec p ínosem.
ÚP Nové Hrady je zpracován v souladu s požadavky na ochranu kulturních a civiliza ních hodnot,
edevším urbanistického, architektonického a archeologického d dictví. Dále ÚP Nové Hrady
stanovuje komplexní ešení ú elného využití a prostorového uspo ádání území. Z hlediska zachování
urbanistické i architektonické celistvosti charakteru obce jsou pro zástavbu stanoveny limity ve form
stanovení podmínek pro využití ploch. Zárove je u n kterých ploch ur ených k zástavb stanovena
povinnost po ízení územní studie, která podrobn ji roz lení jednotlivé plochy a navrhne mj. podmínky
pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb. Stanovení podmínek pro využití ploch uvedené v ÚP
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Nové Hrady, pop . stanovené v následných územních studiích, by m ly zajistit co nejmenší narušení
uceleného vnímání zástavby a docílit zachování urbanistických hodnot tohoto území.
S požadavky na ochranu p írodních hodnot a nezastav ného území je územní plán též v souladu –
návrh ešení respektuje významné krajinné prvky, krajinný ráz a systém ekologické stability krajiny,
rovn ž jednozna
stanovuje podmínky pro využití ploch pro ochranu nezastav ného území v rámci
vymezení p ípustných, podmín
p ípustných a nep ípustných inností pro takováto území.
ÚP stanovuje koncepci rozvoje území, v etn urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky v území. Dále svým ešením stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro
kvalitní bydlení (stanovil podmínky prostorového rozvoje a zárove navrhl nové zastavitelné plochy
evážn v dosahu technické i dopravní infrastruktury). Tím vytvá í podmínky pro hospodárné
vynakládání prost edk z ve ejných rozpo .

e) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho
provád cích právních p edpis
Územní plán je zpracován v souladu s platnými p edpisy v oboru územního plánování, p edevším
stavebním zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve
zn ní pozd jších p edpis a navazujícími vyhláškami, nebo respektuje požadavky na vymezování
ploch
s rozdílným zp sobem využití dle vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území a sou asn je zm na zpracována v rozsahu m
ných ástí územního plánu, textová a
grafická ást obsahuje náležitosti stanovené p ílohou . 7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn
analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací
innosti.
SOULAD ÚP NOVÉ HRADY S VYHLÁŠKOU . 501/2006 Sb.
NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE ÚP
Plochy bydlení (B)

NÁZVY PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZP SOBEM VYUŽITÍ DLE
VYHLÁŠKY 501/2006 SB.

ZD VODN NÍ

Plochy bydlení (§4)

soulad s vyhláškou

Plochy bydlení – bytové domy (BB)

Plochy bydlení (§4)

podrobn jší len ní
(podtyp) z d vodu
odlišných podmínek pro
využití ploch

Plochy ob anského vybavení (OV)

Plochy ob anského vybavení (§6)

soulad s vyhláškou

Plochy ob anského vybavení –
sport (OS)

Plochy ob anského vybavení (§6)

podrobn jší len ní
(podtyp) z d vodu
odlišných podmínek pro
využití ploch – vylou ení
trvalých staveb

Plochy smíšené obytné (SO)

Plochy smíšené obytné (§8)

soulad s vyhláškou

Plochy výroby a skladování (VS)

Plochy výroby a skladování (§11)

soulad s vyhláškou

Plochy technické infrastruktury (TI)

Plochy technické infrastruktury
(§10)

soulad s vyhláškou

Plochy technické infrastruktury AZÚR (TIz-R)

Plochy technické infrastruktury
(§10)

podrobn jší len ní
(podtyp) z d vodu
odlišných podmínek pro
využití ploch p evzatých z
AZÚR
(R – ozna ení pro územní
rezervu)

Plochy rekreace (R, R-R)

Plochy rekreace (§5)

soulad s vyhláškou

Plochy rekreace hromadné (RH)

Plochy rekreace (§5)

soulad s vyhláškou

Plochy zelen (ZZ)

Plochy zelen

soulad s vyhláškou
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Plochy ve ejných prostranství (VP)

Plochy ve ejných prostranství (§7)

soulad s vyhláškou

Plochy dopravní infrastruktury (DI,
DI-R)

Plochy dopravní infrastruktury
(§9)

soulad s vyhláškou
(R – ozna ení pro územní
rezervu)

Plochy dopravní infrastruktury –
AZÚR (DIz)

Plochy dopravní infrastruktury
(§9)

podrobn jší len ní
(podtyp) z d vodu
odlišných podmínek pro
využití ploch p evzatých z
AZÚR

Plochy t žby nerost (TN)

Plochy t žby nerost (§18)

soulad s vyhláškou

Plochy vodní a vodohospodá ské
(V)

Plochy vodní a vodohospodá ské
(§13)

soulad s vyhláškou

Plochy lesní (L)

Plochy lesní (§15)

soulad s vyhláškou

Plochy p írodní (P)

Plochy p írodní (§16)

soulad s vyhláškou

Plochy zem

Plochy zem

soulad s vyhláškou

lské (Z)

Plochy smíšené nezastav ného
území (SN)

f)

lské (§14)

Plochy smíšené nezastav ného
území (§17)

soulad s vyhláškou

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

Právní rámec ÚP Nové Hrady tvo í platná a ú inná legislativa relevantní p edm tu díla – zejména
zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví, v platném zn ní, na ízení vlády . 272/2011 Sb.
(ochrana p ed nadlimitním hlukem), vyhláška . 380/2002 Sb., k p íprav a provád ní úkol ochrany
obyvatelstva, zákon . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odv tvích a o zm
n kterých zákon (energetický zákon), v platném zn ní, a dále
zákon . 334/1992 Sb., o ochran ZPF, v platném zn ní, zákon . 289/1995 Sb., o lesích, v platném
zn ní, zákon . 254/2001 Sb., o vodách a o zm
n kterých zákon (vodní zákon), v platném zn ní,
zákon . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , zákon . 20/1987
Sb., o státní památkové pé i, v platném zn ní, vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby.
Na ešené území je pohlíženo jako na území s archeologickými nálezy, byla zohledn na chrán ná
území, památné stromy, nemovité kulturní památky, záplavová území, a další.
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany R
Tém celé správní území m sta Nové Hrady se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany R –
letišt a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP – jev 102a) – OP
radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice, které je nutno respektovat podle § 37 zákona .
49/1997 Sb. o civilním letectví a o zm
a dopln ní zákona . 455/1991 Sb. o živnostenském
podnikání ve zn ní pozd jších p edpis , podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním ádu. Z d vodu bezpe nosti letového provozu je nezbytné
respektovat níže uvedené podmínky. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základ závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu
(v etn rekonstrukce a p estavby) v trných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN a
VN, základnových stanic mobilních operátor . V tomto vymezeném území m že být výstavba v trných
elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvo ících dominanty v terénu výškov
omezena nebo zakázána.
Všeobecn pro celé území (dle ustanovení § 175 odst. 1, zákona 183/2006 o územním plánování a
stavebním ádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb vždy jen základ
závazného stanoviska MO R, jejímž jménem jedná SNM, Odbor ochrany územních zájm – odd lení
OÚZ Pardubice:
výstavba objekt a za ízení tvo ících dominanty v území (nap . rozhledny),
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stavby vy azující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátor , mobilních operátor ,
trných elektráren apod.),
stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN, výstavba, rekonstrukce a opravy dálni ní
sít , rychlostních komunikací, silnic I., II., a III. t ídy, objekt na nich, výstavba a rušení objekt
na nich v etn silni ních most , erpacích stanic PHM apod.,
nové dobývací prostory, rozší ení p vodních dobývacích prostor ,
výstavba nových letiš , rekonstrukce ploch a letištních objekt , zm na jejich kapacity,
z izování vodních d l (nap . rybníky, p ehrady),
vodní toky – výstavba a rekonstrukce objekt na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby,
jejichž výstavbou dojde ke zm nám pom

vodní hladiny,

ní p ístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipula ních ploch nebo jejich rušení,
železni ní trat , jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objekt na nich,
železni ní stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, zm na za azení apod.,
stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k soub hu s jiným vymezeným územím
R – MO a je zde uplat ován p ísn jší požadavek ochrany),
veškerá výstavba dotýkající se pozemk , s nimiž p ísluší hospoda it

R – MO.

R – MO si vyhrazuje právo zm nit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu
R – MO.
ÚP Nové Hrady je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních p edpis a se stanovisky
dot ených orgán , uplatn nými k návrhu ÚP Nové Hrady.
Na základ stanovisek dot ených orgán uplatn ných p i spole ném jednání o návrhu ÚP Nové Hrady
a dle výsledu dohodovacího jednání byla dokumentace ÚP Nové Hrady upravena – v souladu
s podklady, obsahujícími pokyny po izovatele k úprav návrhu ÚP Nové Hrady po spole ném jednání.

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
V ešeném území se nachází lokality Soustavy Natura 2000 – evropsky významné lokality ( ervené
blato, Žofinka, Stropnice, Sokolí hnízdo a bažantnice, P esli kový rybník, Ter ino údolí a Veve ský
potok) a dále biosférická rezerva UNESCO, geopark UNESCO.
íslušný dot ený orgán – KÚ eské Bud jovice, odbor životního prost edí, zem
lství a lesnictví
uplatnil v rámci projednání návrhu zadání ve svém stanovisku .j.: KUJCK 34734/2014/OZZL/2 ze dne
4. 6. 2014 požadavek na posouzení ÚP Nové Hrady z hlediska vliv na životní prost edí a požaduje
zpracování vyhodnocení vliv ÚP Nové Hrady na životní prost edí (SEA). Na základ dohody
íslušného dot eného orgánu se zpracovatelem ÚP Nové Hrady a pov eným zastupitelem M sta
Nové Hrady došlo k úprav a redukci ešených ploch a k p epracování zadání s cílem vypustit
požadavek na zpracování vyhodnocení vliv ÚP Nové Hrady na životní prost edí (SEA). P íslušný
dot ený orgán – KÚ . Bud jovice, odbor životního prost edí, zem
lství a lesnictví následn v rámci
projednání nov upraveného návrhu zadání ve svém stanovisku .j.: KUJCK 83025/2016/OZZL/2 ze
dne 9. 6. 2016 neuplatnil požadavek na posouzení ÚP Nové Hrady z hlediska vliv na životní
prost edí a nepožaduje zpracování vyhodnocení vliv ÚP Nové Hrady na životní prost edí (SEA).

h) stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Stanovisko nebylo uplatn no.
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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

Nebylo zpracováváno vyhodnocení vlivu ÚP Nové Hrady na udržitelný rozvoj území – stanovisko
krajského ú adu podle § 50, odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatn no.

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)

Upravené zadání Územního plánu Nové Hrady bylo schváleno usnesením 11. jednání Zastupitelstva
sta Nových Hrad ze dne 1. 9. 2016.
Územní plán Nové Hrady je zpracován v souladu se schváleným upraveným zadáním a 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 p ihlášek v platném zn ní a respektuje pokyny
po izovatele, v etn vyhodnocení požadavk dot ených orgán , krajského ú adu a obce. ÚP je v
souladu s jednotlivými kapitolami zadání nebo : respektuje a up es uje požadavky vyplývající z APÚR
a AZÚR, dodržuje návaznosti z hlediska širších vztah , respektuje požadavky vyplývající z ÚAP,
prov uje požadavky na rozvoj území a s ním spojený rozvoj ve ejné infrastruktury, chrání a rozvíjí
existující hodnoty území a respektuje požadavky zvláštních právních p edpis . V zadání nebylo
požadováno variantní ešení.
ešení ÚP vychází zejména z aktuálního stavu a podmínek v ešeném území a z požadavk na
rozvoj obce. Územní plán krom aktuálních pot eb rozvoje obce eší i plochy, jejichž realizace bude
mít delší asový horizont, pro další dlouhodob jší rozvoj obce.
Plocha B20 byla na základ vyjád ení k návrhu zadání ÚP Nové Hrady ze strany odboru kultury a
památkové pé e, odd lení památkové pé e vypušt na z dalšího projednávání. D vodem byla
skute nost, že lokalita vytvá í nep ípustný požadavek na vytvo ení zcela nové zástavby ve volné
krajin v jádru vlastní Krajinné památkové zóny Novohradsko. Na žádost vlastníka pozemku byla
lokalita znovu posouzena, s tím že do návrhu pro spole né projednání byla op tovn za azena, ale
pouze v rozsahu pozemk , které již byly v minulosti zastav ny. S dalšími dot enými orgány však
lokalita konzultována nebyla a nelze tedy vylou it, že n které s dalších DO vydá záporné stanovisko.

k) komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn vybrané varianty
OD VODN NÍ P IJATÉHO

EŠENÍ

V sou asné dob dochází k nár stu požadavk na bydlení, které je dáno p edevším nadpr
rnou
kvalitou životního prost edí. Snaha vy lenit další pozemky pro bydlení vyplývá ze zájmu o bydlení
v kvalitním, turisticky velmi atraktivním prost edí s dobrou dopravní dostupností. Proto návrh ÚP
umož uje p edevším rozvoj bydlení. Dále je v návrhu umožn no rozší ení ploch ob anského
vybavení, výroby a skladování, rekreace, rozvoj technické a dopravní infrastruktury a vybudování
vodních ploch, apod.
Z d vodu stabilizace místního obyvatelstva, event. migrace nového, jsou vytvo eny p edpoklady pro
kvalitní bydlení a pro nové pracovní p íležitosti.
Díky ojedin lým hodnotám p írodním a krajiná ským, spolu s historickými a kulturními hodnotami,
turistickým a cykloturistickým trasám, je m sto Nové Hrady významným st ediskem pro celoro ní
rodinnou rekreaci.
OD VODN NÍ VYMEZENÍ EŠENÉHO A ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ
ešené území je vymezeno velikostí správního území m sta Nové Hrady, které je tvo eno devíti
katastrálními územími: Nové Hrady, By ov, Mýtiny, Nakolice, Obora u Vyšného, Štipto , Údolí u
Nových Hrad , Veve í u Nových Hrad a Vyšné. Velikost ešeného území v m ítku 1 : 5 000 byla
stanovena tak, aby bylo možné graficky vyjád it celé správní území.
Zastav né území se sestává z t chto díl ích zastav ných území:
- k.ú. Nové Hrady: m sto Nové Hrady (hranice zastav ného území p esahuje i do dalších
katastr ), v blízkém okolí m sta se nachází p t menších zastav ných území bydlení a dv
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plochy ob anského vybavení, jedna plocha ob anského vybavení (celnice) se nachází na
hranici s Rakouskem;
- k.ú. By ov: sídla By ov, Jakule, Hranice a Karlov a n kolik dalších drobných zastav ných
území, v tšinou po okrajích katastru;
- k.ú. Mýtiny: zastav né území sestává pouze ze t í malých ploch;
- k.ú. Nakolice: sídlo Nakolice a shluk ty drobných zastav ných území v severní ásti
katastru;
- k.ú. Obora u Vyšného: vlastní sídlo Obora a další ty i menší zastav ná území ležící poblíž;
- k.ú. Štipto : mimo sídla Štipto do katastru zasahuje i ást zastav ného území vymezeného
pro m sto Nové Hrady, dále n kolik menších zastav ných území roztroušených v celém
katastru;
- k.ú. Údolí u Nových Hrad : mimo sídla Údolí do katastru zasahuje i zastav né území
vymezené pro m sto Nové Hrady, dále sídlo Hlinov a n kolik menších zastav ných území
roztroušených v celém katastru;
- k.ú. Veve í u Nových Hrad : zastav né území sestává ze t í malých ploch soust ed ných
v sídle Veve í a jedné odlou ené plochy technické infrastruktury;
- k.ú. Vyšné: sídlo Vyšné a sedm dalších menších zastav ných území.
Zastav né území bylo pro pot eby ÚP Nové Hrady aktualizováno (v souladu s § 58 stavebního
zákona) k datu 1017. 27. 2022.
OD VODN NÍ VYMEZENÍ A OCHRANY HODNOT
URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A KULTURNÍ HODNOTY
Z d vodu zachování dosavadních hodnot v území je nutné u stávajících i navrhovaných ploch
zástavby zachovat sou asný ráz, nep ipustit porušení výškového horizontu nevýznamným objektem,
nebo narušení rázu sídel nevhodnými objekty. Mezi tyto hodnoty pat í p edevším významná
dominanta hradu a v že kostela, která ur uje charakteristické panoráma m sta a historická zástavba
sta a sídel v ešeném území.
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.
Z hlediska historického odkazu považuje ÚP za kulturní hodnoty hlavn zachovalý p dorys m sta,
panorama m sta s p irozenými historickými dominantami, památkov chrán né objekty, zámecký
park, Ter ino údolí, ale i kulturní hodnoty novodobé nap . školy, ú ady, spole enský sál, kino, kulturní
a informa ní centrum. Tyto hodnoty je nutné ochra ovat a citliv rozvíjet, p edevším pro uspokojování
pot eb obyvatel místních, ale i z hlediska nabídky jedine ností celého území pro návšt vníky. Z tohoto
vodu podporuje ÚP možnost vzniku nabídky láze ských služeb a rozvoj sportovních aktivit.
Národní kulturní památka
Národní kulturní památka Hrad Nové Hrady byla prohlášená na ízením vlády . 132/2001 Sb. ze dne
28. b ezna 2001 o prohlášení n kterých kulturních památek za národní kulturní památky.
Nemovité kulturní památky
Památkov chrán né objekty v daném ešeném území lze považovat za významné kulturní hodnoty
území, které jsou územním plánem zachovány a respektovány.
Archeologické lokality
Má-li se provád t stavební innost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby
ípravy stavby povinni tento zám r oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu a oprávn né
organizaci provést na dot eném území záchranný archeologický výzkum, viz zákon . 20/1987 Sb. o
státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších zm n. Pro p ípadné archeologické nálezy platí ohlašovací
povinnost podle zákona o státní památkové pé i.
Ve správním území m sta Nové Hrady se nachází archeologické lokality evidované v Úst edním
seznamu kulturních památek R.
Podmínky ochrany jsou dány zákonem o státní památkové pé i. V ÚP jsou tyto hodnoty respektovány.
stská památková zóna
stská památková zóna Nové Hrady byla prohlášená vyhláškou J KNV ze dne 19. listopadu 1990 o
prohlášení památkových zón ve m stech a obcích Jiho eského kraje.
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Krajinná památková zóna
V ešeném území se nachází Krajinná památková zóna Novohradsko. Pro zjišt ní ochrany území
vykazujícího významné kulturní hodnoty je nutno respektovat:
- výsledky stavebn historických, urbanistických, archeologických a památkových pr zkum ,
rozbor a výzkum území a výsledky rozbor biologické složky území;
- výsledky stavebn historických a restaurátorských pr zkum jednotlivých objekt ;
- hodnoty historického prost edí zóny ve vztahu k využití dot ených objekt , prostor a ástí
území a zachování a obnov historických d evin;
- historický charakter, vzájemné prostorové uspo ádání, krajinné dominanty a m ítko
jednotlivých objekt , sídelních útvar a krajiny;
- ochranu archeologických nález .
ÍRODNÍ HODNOTY
V ešeném území se nachází ada p írodních hodnot, které jsou legislativn chrán ny. Mezi
nejhodnotn jší p írodní hodnoty pat í beze sporu chrán ná krajinná oblast, írodní památky, p írodní
park, významné krajinné prvky, památné stromy a evropsky významné lokality. Dále pak všechny
významné krajinné prvky ze zákona (vodní plochy a toky, lesní plochy). Je navržena ochrana
írodních hodnot formou vymezení systému ÚSES, a formou podmínek využití území p íslušných
zp sob využití ploch. Z hlediska ochrany a obnovy p írodních podmínek je nutné ochra ovat i zele
rostoucí mimo les, up ednost ovat geograficky p vodní druhy d evin, podporovat len ní velkých
zem
lských pozemk , protierozních opat ení, chránit stávající zele v zem
lské krajin ,
revitalizovat vodní toky s cílem obnovení istoty vody a p irozeného vývoje dna a b eh se
stabilizovanými vodními a pob ežními spole enstvy. V nezastav ném území jsou vytvo eny podmínky
pro snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof a pro odstra ování jejich d sledk , a to
írod blízkým zp sobem.
Územní systém ekologické stability
V lokalitách ÚSES je kladen d raz na zachování p írodního charakteru území. V t chto ástech jsou
minimalizovány p ípustné stavby v nezastav ném území.
Podmínky pro využití ploch ÚSES jsou nastaveny tak, aby byly vytvo eny p edpoklady pro zachování
írod blízkých biotop a lokalit ohrožených druh rostlin a živo ich .
Jsou povolovány pouze takové zm ny využití ploch biocenter a biokoridor , které nesníží sou asný
stupe ekologické stability daného území, tzn. zm na druhu pozemku s vyšším stupn m ekologické
stability na druh s nižším stupn m ekologické stability. Podmínky pro využití zajiš ují pr chodnost
biokoridor , jsou povolovány stavby dopravní a technické infrastruktury, p emž protnutí bude co
nejkratší a pokud možno kolmo k ose biokoridoru. Funk nost prvk a jejich charakter z stane
zachován a nebude narušena jejich kontinuita.
Významné krajinné prvky (dále jen „VKP“)
lí se na VKP ze zákona (ex lege), tj.: lesy, rašeliništ , vodní toky, rybníky a jezera, údolní nivy (tyto
krajinné prvky nejsou samostatn vyzna eny, protože jejich lokalizace je sou ástí mapového
podkladu), a registrované významné krajinné prvky, neboli ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotné ásti krajiny, které utvá ejí její typický vzhled a p ispívají k udržení její stability.
Zvlášt chrán ná území
- Chrán ná krajinná oblast T ebo sko NPR ervené Blato
- NPR Žofinka
- NPP Ter ino údolí
- PP P esli kový rybník
- PP Sokolí hnízdo a bažantnice
- PP Veve ský potok
Zastavitelné plochy vymezené územním plánem jsou p ednostn vymezovány mimo zvlášt chrán ná
území. S ohledem na § 18 odst. 5 stavebního zákona je v ÚP uveden vý et staveb, za ízení a jiných
opat ení, které lze umis ovat v nezastav ném území.
Památné stromy
Památné stromy jsou mimo ádn významné stromy, jejich skupiny nebo stromo adí zpravidla
neoby ejného vzr stu a vysokého v ku, které byly za památné vyhlášeny postupem podle zákona o
ochran p írody a krajiny. Jsou hodnotou jak p írodní, tak i historickou a kulturní.
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Památné stromy je zakázáno poškozovat, ni it a rušit v p irozením vývoji. Jejich ošet ování je
provád no se souhlasem orgánu ochrany p írody, který památný strom vyhlásil. Pokud není
stanoveno jinak, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o polom ru desetinásobku
pr
ru kmene m eného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro
památný strom škodlivá innost, nap íklad výstavba, terénní úpravy, odvod ování nebo chemizace (§
46 zákona . 114/1992 Sb.).
- v k.ú. Mýtiny - památná skupina lip na zaniklou osadu Mýtiny
- v k.ú. Veve í u Nových Hrad - Veverská lípa
- v k.ú. Štipto - n kolik dub
- v k.ú. Údolí u Nových Hrad - lípa a n kolik dub
- v k.ú. Vyšné - jilm a dub
- v k.ú. Nakolice - lípa
NATURA 2000 – evropsky významné lokality (dále jen „EVL“)
V rámci t chto lokalit jsou chrán na evropsky významná stanovišt a evropsky významné druhy.
- EVL Sokolí hnízdo a bažantnice
- EVL Veve ský potok
- EVL P esli kový rybník
- EVL Ter ino údolí
- EVL Stropnice
- EVL ervené Blato
- EVL Žofinka
Chrán ná oblast p irozené akumulace vod
Do ešeného území zasahuje:
- CHOPAV T ebo ská pánev
- CHOPAV Novohradské hory
Oblasti, které pro své p írodní podmínky tvo í významnou p irozenou akumulaci vod, vyhlašuje vláda
na ízením za chrán né oblasti p irozené akumulace vod.
CIVILIZA NÍ HODNOTY
Hodnoty civiliza ní v ešeném území p edstavuje realizovaná ve ejná infrastruktura. Jde o návaznost
sídel na dopravní napojení na okolí a nadmístní technickou infrastrukturu. Ochrana hodnot spo ívá
nesnižování stávající úrovn ve ejné i ostatní technické infrastruktury a zajišt ní jejího další rozvoje.
ÚP Nové Hrady vymezuje nové plochy pro bydlení a tím dává p edpoklad k zamezení úbytku trvale
bydlících obyvatel a k dalšímu rozvoji obce a vytvá í dostate né p edpoklady pro zachování a rozvoj
civiliza ních hodnot území.
Civiliza ní hodnoty území:
- dobrá dopravní dostupnost celého ešeného území, která je zde zastoupena silnicemi II. a III.
ídy a sítí místních komunikací, železni ní doprava;
- elektrické vedení v etn trafostanic;
istírny odpadních vod;
- kanaliza ní sí ;
- vodovodní sí ;
- vodní zdroje, vodojemy, erpací stanice;
- komunika ní vedení a za ízení.
OD VODN NÍ KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRAJINY
Koncepce uspo ádání krajiny je zpracována zejména s ohledem na § 18 odst. 5 stavebního zákona.
Je zde uveden vý et inností p ípustných v nezastav ném území, a to zejména z d vodu umožn ní
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro zem
lství, lesnictví, vodní hospodá ství, dopravní
a technickou infrastrukturu, snižování nebezpe í ekologických a p írodních katastrof. Dále je rozší en
vý et nežádoucích inností o realizaci trvalého oplocování, které by vedlo ke zhoršení prostupnosti
území, umis ování p ív
a maringotek, v trných a fotovoltaických elektráren, jakožto nevhodných
zám
v území.
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Plochy nezastav ného území
V § 18 odst. 5 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) je
uvedeno:
„V nezastav ném území lze v souladu s jeho charakterem umis ovat stavby, za ízení, a jiná opat ení
pouze pro zem
lství, lesnictví, vodní hospodá ství, t žbu nerost , pro ochranu p írody a krajiny, pro
ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, p ípojky a ú elové komunikace, pro snižování
nebezpe í ekologických a p írodních katastrof a pro odstra ování jejich d sledk , a dále taková
technická opat ení a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro ú ely rekreace a cestovního ruchu,
nap íklad cyklistické stezky, hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra; dopl ková funkce
bydlení i pobytové rekreace není u uvedených staveb p ípustná. Uvedené stavby, za ízení a jiná
opat ení v etn staveb, které s nimi bezprost edn souvisejí v etn oplocení, lze v nezastav ném
území umis ovat v p ípadech, pokud je územn plánovací dokumentace z d vodu ve ejného zájmu
výslovn nevylu uje.“
Územní plán stanovuje podmínky využití území pro plochy v nezastav ném území, zejména s
ohledem na umís ování staveb v krajin . P i umis ování staveb, opat ení a za ízení v nezastav ném
území je nutné (krom posouzení souladu s § 18) i posouzení umíst ní zám ru s charakterem daného
území. U ploch nezastav ného území (v etn ÚSES) byly prov eny stanovené podmínky pro využití
uvedených ploch s ohledem na ustanovení § 18, zejména odst. 5 stavebního zákona ve zn ní po
novele stavebního zákona . 350/2012 Sb. Jsou stanoveny tak, aby bylo jednozna
z ejmé, jaké
zám ry je možno v krajin povolovat.
U ploch nezastav ného území je umožn na realizace ÚSES, zales ování, z izování vodních ploch,
izování dopravní a technické infrastruktury, opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok ,
zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení k vyšší reten ní
schopnosti území.
U všech ploch nezastav ného území jsou nep ípustné stavby a opat ení pro ú ely rekreace a
cestovního ruchu. Tím jsou myšlena zejména hygienická za ízení, ekologická a informa ní centra.
esto že jsou v území umožn ny cyklistické a p ší komunikace, na které mají zpravidla ekologická a
informa ní za ízení vazbu, nebyla shledána pot eba realizovat tyto stavby a za ízení práv v
nezastav ném území. Naopak p ípustné jsou odpo ívky definované jako lavi ky se zast ešeným
stolkem pro turisty. V územním plánu není umožn no na plochách nezastav ného území realizovat
nové stavby pro rekreaci ani další nežádoucí, r zn pojmenované objekty sklad , dílen, v elín apod.,
které však ve skute nosti pozd ji funkci rekreace jednozna
plní. Z toho d vodu jsou p ípustné,
pop . podmín
p ípustné stavby a za ízení jasn definované ve výrokové ásti územního plánu.
Jedná se zejména o lehké p íst ešky, seníky, sklady krmiva u rybník nebo v elíny, u kterých je
stanovena nap . p dorysná velikost, výška, konstrukce nebo zp sob využití. Pro všechny tyto stavby
platí, že budou v souladu s hlavním využitím a nebude se jednat o pobytové místnosti. Podmínka
umíst ní sklad krmiva u rybník , je vázána na prokázání pot ebnosti této stavby, nebo se nejedná o
stavby nezbytn nutné pro samostatnou existenci vodní plochy. Musí se jednat o od vodn né
ípady, pokud kapacita, poloha, velikost vodní plochy a zp sob provozu rybníka toto zázemí
vyžaduje. Z t chto d vod musí být stavby sklad krmiva posouzeny v navazujícím ízení, které
konkrétní zám r podpo í i jej zamítne.
Nep ípustné je oplocování vyjma p ípustných využití – oplocenky, jejichž primárním úkolem je
do asná ochrana, jednoduchá konstrukce, p íp. mobilita. Pevné oplocování je nep ípustné zejména z
vodu omezení prostupnosti krajiny a z d vodu ochrany krajiny proti nežádoucímu vzniku zahrádek a
oplocených rekrea ních pozemk .
Odstavení karavan , maringotek, obytných p ív
a mobilních dom je nep ípustné zejména z
vodu ochrany krajiny p ed nevhodným umis ováním staveb a za ízení, které jsou zpravidla
využívány pro rekreaci.
Výstavba objekt (pro bydlení, ob anské vybavení a rekreaci, apod.) v nezastav ném území je v
souladu s § 18 nep ípustná.
V nezastav ném území je nep ípustné umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro zem
lství,
lesnictví, vodní hospodá ství a t žbu nerost , které nejsou povoleny v p ípustném nebo podmín
ípustném využití. S ohledem na novelu stavebního zákona (§ 18 odst. 5) je možné územn
plánovací dokumentací výslovn vylou it v nezastav ním území umís ování staveb, za ízení a jiných
opat ení uvedených v tomto odstavci. P ípadné požadavky na stavby a za ízení spojené s rekreací,
cestovním ruchem, bydlením, ob anským vybavením, výrobou a skladováním apod., je možné
realizovat na p íslušných plochách v urbanizovaném území, avšak v souladu s jednotlivými
navrženými podmínkami pro jejich využití.
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U všech ploch nezastav ného území jsou nep ípustné zám ry napl ující parametry nadmístnosti
stanovené v AZÚR. To jsou zám ry, které svým významem, rozsahem nebo využitím ovliv ují území
více obcí.
Plochy vodní a vodohospodá ské – stav – jsou definovány vyhláškou . 501/2006 Sb., § 13.
Nachází se jak v krajin urbanizované, tak i v krajin neurbanizované, tj. v celém ešeném území. V
souladu s § 13 jsou v územním plánu do ploch vodních a vodohospodá ských zahrnuty p evážn
pozemky v katastru nemovitostí evidované jako vodní plocha, dále koryta vodních tok , stavby a
za ízení sloužící pro zachycení deš ových vod, ochranu proti vod jako p írodnímu živlu a další
pozemky pro p evažující hospodá ské využití. Dále jsou umožn na dopl ková související za ízení k
vodním plochám a tok m (jako nap . p emost ní a lávky u vodních tok , stavidla a hráze a mola) a
dopravní a technická infrastruktura.
Z d vodu ochrany území jsou umožn na opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok ,
zachycení p ívalových deš , protipovod ová a protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k
vyšší reten ní schopnosti území. Vodní plochy a toky jsou v ešeném území respektovány a chrán ny
ed negativními d sledky civiliza ních proces . Vodní plochy jsou územním plánem stabilizovány a
jejich p ípadná realizace je umožn na na plochách lesních, zem
lských a smíšených
nezastav ného území. Ve volné krajin je samoz ejm umožn na výsadba zelen a realizace ÚSES
jakožto p ekryvné funkce. Podmín
p ípustné jsou sklady krmiva u rybník . Nep ípustné je na
chto plochách zejména umís ování karavan maringotek a podobn , stavby a za ízení pro
zem
lství, lesnictví a t žbu nerost (vyjma ložisek nevyhrazených nerost ), oplocování od vodn ní t chto nežádoucích zám
je uvedeno výše v odstavci Plochy nezastav ného území.
Plochy lesní – stav – jsou definovány vyhláškou . 501/2006 Sb., § 15. Ve správním území m sta
Nové Hrady se nachází rozsáhlé lesní celky. Plochy lesní zahrnují zejména pozemky ur ené k pln ní
funkcí lesa, pozemky staveb a za ízení lesního hospodá ství. Slouží pro udržení ekologické rovnováhy
v krajin , hospodá skou produkci d eva a jiné ú ely. M že se jednat o pozemky s lesními porosty a
plochy, na nichž byly lesní porosty odstran ny za ú elem obnovy, lesní pr seky a lesní cesty,
pozemky, na nichž byly lesní porosty do asn odstran ny atd. Podmínky pro využití ploch jsou
nastaveny tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování les , jakož i objekt a za ízení
sloužících hospoda ení v lese.
Na lesních plochách není umožn no realizovat nové stavby pro rekreaci z d vod ochrany proti
vzniku nežádoucích rekrea ních objekt . Dále není umožn na na lesních plochách ani výstavba
zem
lských staveb. Dále je p ípustná pouze výstavba staveb, za ízení zabezpe ujících
hospoda ení v lese a oplocování pouze formou oplocenek. Z d vodu ochrany území jsou umožn na
opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš , protipovod ová a
protierozní opat ení a další opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti území. Z izování dopravní
a technické infrastruktury je omezeno na nezbytn nutnou míru, nej ast ji se jedná o za ízení spojené
s provozem p i hospoda ení v lese, p i t žb d eva a dalšími innostmi zabezpe ujícími pln ní funkce
lesa. Ve volné krajin je samoz ejm umožn na výsadba zelen a realizace ÚSES jakožto p ekryvné
funkce. Nep ípustné je na t chto plochách zejména umís ování karavan maringotek a podobn ,
stavby a za ízení pro zem
lství a t žbu nerost (vyjma ložisek nevyhrazených nerost ), oplocování
- od vodn ní t chto nežádoucích zám
je uvedeno výše v odstavci Plochy nezastav ného území.
Plochy zem
lské – stav – jsou definovány vyhláškou . 501/2006 Sb., § 14.
Je to ást p dy, na které dochází k výkonu zem
lské innosti. Tvo í je pozemky zem
lsky
obhospoda ované, to je orná p da, zahrady, louky a pastviny. Jedná se o plochy sloužící pro
zem
lskou produkci a drobné zahrádká ské aktivity. Z hlediska zp sobu primární zem
lské
produkce jsou v ešeném území zastoupeny orné p dy, trvalé travní porosty a zahrady.
Z podmínek pro tyto plochy vyplývá, že hlavním využitím je hospoda ení na zem
lském p dním
fondu, to znamená zejména p stování rostlin a chov hospodá ských zví at. Pro zabezpe ení této
innosti jsou p ípustné p ímo související stavby a za ízení (nap . seníky, lehké p íst ešky pro chovaná
zví ata, v elíny, oplocenky pastvin, silážní jámy, polní hnojišt , kompostování, apod.). Dále je
umožn na dopravní a technická infrastruktura, opat ení pro udržení vody v krajin a protipovod ová a
protierozní opat ení. Zm na kultury na ornou p du je umožn na pouze za spln ní podmínek, že se
nebude jednat o pozemky v záplavovém území a dále za podmínky ochrany ekologicko-stabiliza ních
funkcí ploch zem
lských. V záplavovém území hrozí odplavování p dy a rovn ž zejména louky,
sady a pastviny, ale i zahrady jsou asto úto išt m pestré škály významných organizm . Zorání
takových ploch by mohlo ohrozit i populace významných nebo zvlášt chrán ných druh . Z t chto
vod je zorn ní zem
lské p dy nutné posoudit v navazujícím ízení, které konkrétní lokalitu
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posoudí, a bu zám r podpo í i jej zamítne. P ípadné zales ování je vhodné v návaznosti na
stávající lesní plochy nebo na plochách, kde zalesn ním dojde k ucelení lesní plochy. Ve volné krajin
je samoz ejm umožn na výsadba zelen a realizace ÚSES, jakožto p ekryvné funkce. Nep ípustné
je na t chto plochách zejména umís ování karavan maringotek a podobn , stavby a za ízení pro
zem
lství a t žbu nerost (vyjma ložisek nevyhrazených nerost ), oplocování - od vodn ní t chto
nežádoucích zám
je uvedeno výše v odstavci Plochy nezastav ného území.
Plochy smíšené nezastav ného území – stav – jsou definovány vyhláškou . 501/2006 Sb., § 17. V
ešeném území jsou zastoupeny maloplošnými územími. Vymezené jsou jednak na základ
katastrálních map jako plochy ostatní, dále se jedná o plochy kombinující travní porosty s ke ovým a
stromovým patrem. Jedná se o plochy vzrostlé zelen nelesního charakteru, plochy extenzivn
využívané, které již áste
zarostly náletovou vegetací, remízy. Dále plochy rozptýlené krajinné
zelen mimo zastav né území, plochy nelesních pozemk dopl ující krajinný rámec. P ispívají ke
stabilizaci ekologické rovnováhy v území, k reten ní schopnosti území a p ízniv kultivují krajinu. Dále
jsou povolovány vybrané stavby a za ízení pro zem
lskou a lesnickou innost, pro myslivost a
ochranu p írody. Stejn jako u ostatních ploch nezastav ného území je povolováno zales ování,
izování vodních ploch, opat ení pro udržení vody v krajin a protipovod ová a protierozní opat ení.
Je p ípustná dopravní a technická infrastruktury, tím je myšlena v tšinou realizace místních a
elových komunikací a úpravy parametr silnic II. a III. t ídy. Podmín
p ípustné jsou sklady krmiva
u rybník , podmínka je uvedena výše v odstavci Plochy nezastav ného území. Zm na kultury na
ornou p du je umožn na pouze za spln ní podmínek, že se nebude jednat o pozemky v záplavovém
území a dále za podmínky ochrany ekologicko-stabiliza ních funkcí ploch smíšených nezastav ného
území. V záplavovém území hrozí odplavování p dy a rovn ž dané plochy jsou asto úto išt m pro
adu druh v krajin . Jejich zorn ní by vedlo k zna nému ochuzení biodiverzity, v etn druh
chrán ných a ohrožených. Z t chto d vod je zorn ní takových ploch nutné posoudit v navazujícím
ízení, které konkrétní lokalitu posoudí, a bu zám r podpo í i jej zamítne. Ve volné krajin je
samoz ejm umožn na výsadba zelen a realizace ÚSES, jakožto p ekryvné funkce. Nep ípustné je
na t chto plochách zejména umís ování karavan maringotek a podobn , n které stavby a za ízení
pro zem
lství, lesnictví a t žbu nerost (vyjma ložisek nevyhrazených nerost ), oplocování od vodn ní t chto nežádoucích zám
je uvedeno výše v odstavci Plochy nezastav ného území.
Prvky územního systému ekologické stability
Hlavními cíli podmínek pro prvky ÚSES je zabezpe ení nerušeného vývoje p irozeného genofondu
krajiny v rámci jejího p irozeného prostorového len ní a vytvo ení optimálního základu ekologicky
stabilních ploch v krajin z hlediska zabezpe ení jejich maximálního kladného p sobení na okolní,
mén stabilní ásti. Ekologicky stabilními plochami jsou lesy, louky, pastviny, trvalá zele rostoucí
mimo les, vodní toky a plochy a jejich doprovodné b ehové porosty, mok ady a chrán ná území.
Souborn lze tato spole enstva ozna it za kostru ekologické stability. Pro v tšinu území platí, že
kostra ekologické stability není schopna v krajin zajistit požadované funkce. Z toho d vodu je nutné
vymezit stabilní a fungující ÚSES. Podle významu se prvky ÚSES v ešeném území d lí na
nadregionální, regionální a lokální (místní). Základními skladebnými ástmi ÚSES jsou biocentra a
biokoridory a interak ní prvky:
Biokoridor – nadregionální, regionální, lokální – stav, návrh – biokoridor je území, které
neumož uje rozhodující ásti organism trvalou dlouhodobou existenci, avšak umož uje jejich migraci
mezi biocentry a tím vytvá í z odd lených biocenter sí . Z tohoto d vodu musí být chrán ný p edevším
z hlediska zachování jeho pr chodnosti. Umožn ny jsou nezbytn nutné liniové stavby dopravní a
technické infrastruktury, ale pouze za stanovených podmínek. Dále vodohospodá ská za ízení,
istírny odpadních vod, opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových
deš , protipovod ová a protierozní opat ení a dalším opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti
území. Oplocenky za podmínky, že nebudou vytvá et migra ní bariéry. Nep ípustné jsou veškeré jevy
uvedené jako nep ípustné v podmínkách pro využití jednotlivých ploch nezastav ného území. Z
vodu zp ísn ní ochrany prvk ÚSES podmínek jsou navíc uvedeny jako nep ípustné nap . innosti,
které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny, dále zm ny zp sobu využití, které by
znemožnily funk nost prvku, narušily aktuální míru ekologické stability nebo ohrozily kontinuitu prvk .
Biocentrum – nadregionální, regionální, lokální – stav, návrh – biocentrum je biotop nebo soubor
biotop v krajin , který svým stavem a velikostí umož uje trvalou existenci p irozeného i
pozm
ného, avšak p írod blízkého ekosystému. Biocentra musí být ochrán na zejména z d vodu
zachování dosaženého stupn ekologické stability, p ípustná jsou v podstat jen opat ení vedoucí ke
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zvýšení funk nosti ÚSES. Umožn ny jsou nezbytn nutné liniové stavby dopravní a technické
infrastruktury, ale pouze za stanovených podmínek. Dále vodohospodá ská za ízení, istírny
odpadních vod, opat ení pro udržení vody v krajin , revitalizace tok , zachycení p ívalových deš ,
protipovod ová a protierozní opat ení a dalším opat ení p ispívající k vyšší reten ní schopnosti území.
Oplocenky za podmínky, že nebudou vytvá et migra ní bariéry. Nep ípustné jsou veškeré jevy
uvedené jako nep ípustné v podmínkách pro využití jednotlivých ploch nezastav ného území. Z
vodu zp ísn ní ochrany prvk ÚSES podmínek jsou navíc uvedeny jako nep ípustné nap . innosti,
které jsou v rozporu se zájmy a ochranou p írody a krajiny, dále zm ny zp sobu využití, které by
znemožnily funk nost prvku, narušily aktuální míru ekologické stability nebo ohrozily založení
biocenter.
Interak ní prvek – stav, návrh – krom biocenter a biokoridor jsou základními skladebnými ástmi
ÚSES na lokální úrovni i interak ní prvky, protože jsou ekologicky významnými krajinnými prvky a
ekologicky významnými liniovými spole enstvy, vytvá ejícími existen ní podmínky rostlinám a živo ich m a významn ovliv ují fungování ekosystém kulturní krajiny. Interak ní prvky jsou vymezeny z
vodu zlepšení a zprost edkování p íznivého p sobení biocenter a biokoridor na okolní, ekologicky
mén stabilní krajinu. Interak ní prvky jsou sou ástí ekologické niky r zných druh organism , které
jsou zapojeny do potravních et zc i okolních, ekologicky mén stabilních spole enstev. Slouží jim
jako potravní základna, místo úkrytu a rozmnožování. P ispívají ke vzniku bohatší a rozmanit jší sít
potravních vazeb v krajin a tím podmi ují vznik regula ních mechanism , zvyšujících ekologickou
stabilitu krajiny.
Prvky ÚSES jsou vymezeny jako soubor p irozených i pozm
ných, avšak p írod blízkých
ekosystém z d vodu udržení p írodní rovnováhy. Podmínky pro využití ploch, které jsou územním
plánem vymezeny pro pln ní funkce ÚSES, jsou nastaveny za ú elem zachování, p ípadn zvyšování
ekologické stability. Podmínky jsou stanoveny sou asn s ohledem na zachování funk nosti biocenter
a biokoridor , resp. jejich funkce nesmí být do budoucna potla ena.
Smyslem ochrany ÚSES je zajišt ní základních prostorových podmínek pro dlouhodobé udržení a
posílení jedné ze základních p irozených funkcí krajiny – ekologické stability. Nep ípustné využití
interak ních prvk je v souladu s ostatními prvky ÚSES.
Pro plochy nezastav ného území platí podmínka vyplývající z AZÚR – nep ípustné využití: zám ry
napl ující parametry nadmístnosti stanovené v zásadách územního rozvoje. Tím je myšleno mimo
plochy a koridory, které jsou pro nadmístní zám ry vymezeny. Ve stanovených podmínkách jsou
zohledn ny zásady zakotvené v AZÚR.
OD VODN NÍ NÁVRHU SYSTÉMU ÚSES
Cílem ÚSES je ochrana p írodních spole enstev p ed lidskou inností (odlesn ním, odvodn ním,
regulacemi a podobn ) i úprava n kterých funkcí krajiny. Jedná se zejména o úpravu hospoda ení na
kterých pozemcích.
Podmínky pro využití ploch za azených do ÚSES (viz kapitola f) výrokové ásti) mají 2 základní
funkce:
- zajiš ují podmínky pro trvalou funk nost existujících prvk ÚSES;
- zajiš ují územní ochranu ploch pro dopln ní prvk ÚSES navržených nebo nefunk ních.
Na jejich základ je omezeno právo vlastnické tam, kde jsou pro to spln ny podmínky vyplývající z
Ústavní Listiny, Ob anského zákoníku, Stavebního zákona, Zákona o ochran p írody a krajiny a
Zákona o ochran zem
lského p dního fondu (neboli mimo oblast územního plánování). V
ostatních p ípadech z stává právo na stávající využití území zachováno. Stanovené podmínky jsou
podkladem pro správní ízení, a liší se podle konkrétního prvku ÚSES.
Biocentra
Druhová skladba bioty se bude blížit p irozené skladb odpovídající trvalým stanovištním podmínkám,
u antropicky podmín ných ekosystém též trvalým antropickým podmínkám. Veškeré vedlejší funkce
musejí být tomuto cíli pod ízeny. Nepovoluje se zde umis ování staveb, pobytová rekreace, intenzívní
hospoda ení a nep ípustné jsou i veškeré další innosti snižující ekologickou stabilitu tohoto
krajinného segmentu.
Biokoridory
Posláním biokoridor je umožnit migraci všech organism mezi biocentra, trvalou existenci nelze p edpokládat. Z t chto d vod se zde p ipouští širší možnosti hospodá ského využití, nevadí ani soub žné
vedení biokoridor s ú elovými komunikacemi, rekrea ními trasami a podobn . V nezbytných
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ípadech je podmín
p ípustné povolování liniových staveb, konkrétn p né k ížení s
biokoridorem, vodohospodá ská za ízení, istírny odpadních vod a podobn . Nepovoluje se zde op t:
umis ování staveb, pobytová rekreace, intenzívní hospoda ení a rovn ž nep ípustné jsou veškeré
další innosti snižující ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu.
Navržené (nefunk ní) prvky
Jejich realizace je vázána na spln ní výše zmín ných zákonných podmínek. Do doby jejich spln ní je
zaru eno právo na stávající využití území. Nelze však p ipustit takové zm ny v jejich sou asném
využití, které budoucí realizaci ÚSES výrazn ztíží nebo dokonce znemožní. Realizace je podmín na
ešením vlastnických vztah v projektu ÚSES, komplexních pozemkových úpravách nebo lesních
hospodá ských plánech. Pokud nedojde k dohod s vlastníky (jejichž práva na stávající využití jsou
chrán na), je jejich omezení možné pouze za t chto podmínek: omezení se d je ve ve ejném zájmu,
omezení se d je na základ zákona, omezení je výslovn uvedeno, omezení je provedeno jen v
nezbytném rozsahu, neprokáže-li se, že požadovaného ú elu nelze dosáhnout jinak, za omezení je
poskytnuta náhrada podle procesních pravidel stanovených stavebním zákonem. V p ípad ÚSES se
poskytuje náhradní pozemek. Proto musejí být podmínky omezeny na zachování stávajících podmínek (využití) = vylu ují se innosti a zm ny využití území snižující ekologickou stabilitu lokality.
Regulativy jsou vyjád eny v grafické ásti územního plánu prost ednictvím vymezení jednotlivých
prvk ÚSES, který byl zpracován oprávn nou osobou za dodržení metodických pokyn platných pro
jeho konstrukci. Zm nu této závazné ásti ÚPD schvaluje orgán, který schválil p vodní územn plánovací dokumentaci. P írodov dná ást (soubor opat ení pro zachování funk nosti prvku ÚSES, návrh
managementu a podobn ) je uveden jednak v tabulkových p ílohách týkajících se konkrétních prvk ,
jednak v obecné sumarizující podob v textové ásti územního systému ekologické stability.
OD VODN NÍ PROSTUPNOSTI KRAJINY
Prostupnost krajiny je zajišt na zejména stabilizací a dopl ováním sít
komunikací, polních a lesních cest, p ších tras a cyklotras.

místních a ú elových

OD VODN NÍ VYMEZENÍ PLOCH PRO PROTIEROZNÍ OPAT ENÍ A OCHRANU P ED
POVODN MI
Protože územním plánem nejsou navrhována konkrétní protipovod ová a protierozní opat ení, je jejich
realizace umožn na v podmínkách pro využití všech ploch. Tím je zajišt na možnost realizace jak
írod blízkých opat ení, tak i technických opat ení.
OD VODN NÍ VYMEZENÍ PLOCH PRO REKREACI
ešené území má veškeré p edpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Disponuje atraktivním p írodním
prost edím, zachovalou p írodou s rozsáhlými lesními celky, loukami, vodními plochami a také
kulturními hodnotami. Rozvoj p íležitostí, které poskytuje cestovní ruch, eší územní plán vymezením
ploch rekreace a stanovením podmínek pro jejich využití, a také stanovením podmínek pro využití
ploch nezastav ného území. ÚP vytvá í podmínky pro rozvoj a dopln ní systému turistických tras,
cyklostezek a cyklotras. Prost edí Novohradskych hor je pro tento druh sportu idealní a proto se zájem
o tento aktivni zp sob rekreace rychle rozvíjí. Je ale nutné realizovat dopl ková za ízení (odpo ívky,
ob erstvení, p ovny kol, tábo išt , informa ní tabule, atd.).
VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROST
Vymezená plocha pro dobývání nerost
v oblasti t žby nerostných surovin.

s ozna ením TN95.PT3 je plochou nadmístního významu

OD VODN NÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM
VYUŽITÍ
ešené území je d leno do ploch s r znými p edpoklady a podmínkami pro jeho využití. Jednotlivým
plochám, které jsou graficky vymezeny ve výkresové ásti, jsou stanoveny podmínky jejich využití.
K podmínkám využití bylo p istoupeno p edevším z d vod zajišt ní ochrany hodnot a zachování
kvality okolního prost edí. Cílem podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití je
edevším uchovat jeho hodnoty p i respektování zásad pro novou zástavbu:
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– zajistit, aby zm ny využití území v etn nové zástavby vytvo ily harmonický celek se stávající
zástavbou;
– podpo it a zd raznit prostorové uspo ádání ve vztahu k terénnímu a krajinnému utvá ení;
– respektovat p iléhající plochy zastav ného území, a to zejména svým výškovým a hmotovým
uspo ádáním;
– nep ipustit výstavbu objekt na nezastavitelných plochách.
Územním plánem se stanovují podmínky s ur ením: hlavního využití, p ípustného využití, pop ípad
podmín
p ípustného využití a nep ípustného využití:
Hlavní využití ur uje p evažující ú el využití a jeho charakter.
ípustné využití stanovuje další možné využití nad rámec hlavního využití. Jde zejména o innosti,
stavby a za ízení dopl ující hlavní využití, s ním související a slu itelné.
Podmín
p ípustné využití je takové využití, pro jehož p ípustnost jsou stanoveny podmínky, za
jakých lze stavby, innosti a za ízení v území umístit. P i nespln ní t chto podmínek je umís ování
inností, staveb a za ízení nep ípustné.
Nep ípustné využití je stanoveno jako využití, které nelze povolit za žádných podmínek. Nep ípustné
je zpravidla umís ovat innosti, stavby a za ízení, které nesouvisejí a nejsou slu itelné s p ípustným
využitím.
PODMÍNKY STANOVENÉ ÚZEMNÍM PLÁNEM
Podmínky ochrany krajinného rázu nejsou s dot eným orgánem ochrany p írody (Agenturou ochrany
írody a krajiny R) dohodnuty ve smyslu ust. § 12 odst. 4 zákona . 114/1992 Sb., o ochran
írody a krajiny, v platném zn ní.
INTENZITA VYUŽITÍ STAVEBNÍCH POZEMK
V podmínkách využití je definována intenzita využití stavebních pozemk . K t mto podmínkám bylo
istoupeno p edevším z d vod ochrany ásti pozemku pro zele a volné pobytové plochy. P i
stanovení procenta zastav nosti pro pouze hlavní stavbu by mohlo dojít k nežádoucímu zastav ní
zbývající plochy pozemku terasami, k lnami, p íst ešky, skleníky, parkovacími plochami apod.
Z tohoto d vodu je v ÚP navrženo maximální procento intenzity využití stavebních pozemk . Intenzita
využití stavebních pozemk byla stanovena na základ p edpokládané velikosti nových stavebních
parcel, odstupových vzdáleností budov a praktickými zkušenostmi z realizovaných zástaveb (pozn.:
podmínka u stabilizovaných ploch se vztahuje pouze na zm ny sou asného stavu, jako jsou p ístavby
a dostavby, je tedy možné že existující pozemky, které stanovenou intenzitu využití stavebních
pozemk nespl ují).
VELIKOST STAVEBNÍCH POZEMK
Jedná se o minimální vým ru vymezovaného stavebního pozemku pro hlavní využití. Navržené
velikosti stavebních pozemk jsou voleny s ohledem na stávající zástavbu tak, aby byla zachována
stávající struktura sídel a jejich historická p dorysná osnova. Minimální velikost stavebních pozemk
je navržena z d vodu zachování p im ené hustoty zástavby.
Velikost stavebních pozemk pro hlavní využití – jedná se o dodržení p ibližné velikosti nového
pozemku na stavbu hlavního využití (nap . rodinného domu) v plochách zastavitelných i zastav ného
území. Odd lením pozemk musí vždy z stat min. 800 m2 stabilizovaných ploch. U odd lení pozemku
nap . pro stavbu komunikace, ve ejných prostranství apod. se tato podmínka nepoužije.
VÝŠKOVÁ HLADINA ZÁSTAVBY
Výšková hladina zástavby je ur ena maximálním možným po tem podlaží staveb na jednotlivých
plochách s rozdílným zp sobem využití území. U ploch ploch výroby a skladování je z d vodu
jednozna nosti uvedena maximální výška v metrech. Výškové uspo ádání území je vymezeno
zejména s ohledem na vizuální podmínky. V ÚP je regulována výšková hladina nové zástavby a
sou asn i výška stávajících objekt p i stavebních úpravách. K t mto podmínkám bylo p istoupeno
z d vodu zachování okolní výškové hladiny výstavby a za len ní zastavitelných ploch do krajinného
rázu. P i umís ování staveb je nutné brát z etel také na vizuální podmínky, aby zm ny neovliv ovaly
viditelné vnímání v panoramatických dálkových pohledech.
OD VODN NÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH P ESTAVBY
ešení ÚP Nové Hrady vychází zejména z aktuálního stavu a podmínek v ešeném území a z
požadavk na rozvoj obce. M sto Nové hrady se nachází v zajímavém p írodním prost edí a stává se
dobrým místem pro klidné a zdravé bydlení, se zázemím volné p írody a dobrou dopravní dostupností.
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Vzhledem k p edpokládanému nár stu požadavk na trvalé bydlení jsou územním plánem vymezeny
zejména plochy obytné, v menší mí e smíšené obytné, umož ující nejen trvalé bydlení, ale drobné
podnikání a jedna plocha bydlení – bytové domy.
Plochy navržené k zástavb pro bydlení jsou v celém ešeném území situovány v návaznosti na
plochy zastav né, p ípadn do proluk nebo uvnit zastav ného území. Takto nedochází k narušování
írodního prost edí, ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné, nedochází k
nevhodným zábor m zem
lské p dy.
k.ú. Nové Hrady
B65, B68 - navržené zastavitelné plochy navazují na zastav né území sídla Nové Hrady, které
vhodn rozši ují. Lokality slouží k dalšímu rozvoji sídla. Návrh je vhodný z d vodu dobré návaznosti
na technickou a dopravní infrastrukturu. ást plochy B68 bude prov ena územní studií. Jedná se o
území v klidné oblasti, kde je zvýšený zájem o bydlení. Zábory ZPF jsou provád ny na p dách s I., III.
a V. t ídou ochrany, p emž v tšina záboru byla vyhodnocena již v p edchozí ÚPD.
BB115 – plocha p estavby pro bytovou výstavbu. Jedná se o plochu uvnit zastav ného území, která
byla i v minulosti využívána pro ú ely bydlení. Zábor zem
lské p dy v tomto p ípad není provád n.
SO73 – plocha smíšená obytná, je sou ástí plochy, která navazuje na zastav né území. Plocha bude
prov ena územní studií. Ú elem stanovení tohoto zp sobu využití (SO) je snaha nabídnout
vlastník m mimo bydlení dostate nou ší i i dalších možností využití.
k.ú. By ov
B4 – zastavitelná plocha navazuje na zastav né území, vypl uje proluku mezi stávajícím bydlením a
silnicí II. t ídy. Výhodou této plochy je skute nost, že se nachází výhradn na ostatních plochách a
proto nedochází k záboru zem
lské p dy, p emž v tší ást plochy bala vyhodnocena již p edchozí
ÚPD. Plocha je dob e napojitelná na dopravní a technickou infrastrukturu.
B6, B9 - zastavitelné plochy navazují severním sm rem na zastav né území sídla By ov. Návrhem
dojde k oboustrannému obestav ní stávající komunikace. Ob plochy budou prov eny územní studií
a ob se nachází na p dách s III. t ídou ochrany. V tšina záboru byla vyhodnocena již v p edchozí
ÚPD.
B12, B13 – ob zastavitelné plochy jsou vymezené uvnit zastav ného území a vhodn ucelují sídlo
By ov. Zábor ZPF t chto ploch není provád n.
B14, B16 – zastavitelné plochy vypl ují proluku mezi zastav ným územím ve východním cípu sídla
By ov a tím ho ucelují. V obou p ípadech je zábor ZPF provád n na nekvalitních p dách se IV. t ídou
ochrany, zábor byl vyhodnocen již v p edchozí ÚPD. Návrh je vhodný i z d vodu dobrého napojení na
dopravní a technickou infrastrukturu.
k.ú. Nakolice
B98 - zastavitelná plocha vymezená uvnit zastav ného území vypl uje proluku mezi zástavbou a
silnicí III. t ídy v severní ásti sídla Nakolice. K záboru ZPF v tomto p ípad nedochází. Návrh je
vhodný i z d vodu dobrého napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
k.ú. Obora u Vyšného
B111 – zastavitelná plocha navazuje na zastav né území. Návrhem podél komunikace dojde k
ucelení sídla. Jedná se o jedinou zastavitelnou plochu pom ln malého rozsahu v sídle Obora. Plocha
se nachází na p dách s III. a IV. t ídou ochrany ZPF. Návrh je vhodný i z d vodu dobrého napojení na
dopravní a technickou infrastrukturu.
k.ú. Štipto
B20 – zastavitelná plocha pro maximáln dva rodinné domy se nachází severn od sídla Štipto ,
v území s rozptýlenou zástavbou. Z hlediska záboru ZPF je plocha za azena do V. t ídy ochrany, která
edstavuje p edevším p dy s velmi nízkou produk ní schopností a v tšinou jde o p dy pro
zem
lské využití postradatelné. P vodní požadavek vlastníka byl o cca polovinu vým ry plochy
zredukován. Návrh je tak pouze v rozsahu pozemk , které již byly v minulosti zastav ny.
B26, B29, B33, B116 – zastavitelné plochy navazující na zastav né území, plochy vypl ují proluky
v zástavb a sídlo Štipto tak ucelují. Ani u jedné z ploch nedochází k záboru ZPF na I. nebo II. t íd
ochrany ZPF. Plochy B29, B33 a B116 již byly vyhodnoceny v p edchozí ÚPD. Návrh ploch je vhodný
z d vodu dobrého napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
k.ú. Údolí u Nových Hrad
B45, B46 - zastavitelné plochy navazující na zastav né území. Ani u jedné z ploch nedochází
k záboru ZPF na I. nebo II. t íd ochrany ZPF. Návrh ploch je vhodný z d vodu dobrého napojení na
dopravní a technickou infrastrukturu.
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B130 - plocha p estavby severozápadn od místní ásti Štipto . Návrh ploch je vhodný z d vodu
existujícího napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Zábor ZPF se v tomto p ípad
neprovádí.
k.ú. Vyšné
B108, B109, B110 - zastavitelné plochy navazující na zastav né území. Ve všech p ípadech se jedná
o plochy vypl ující proluky v zastav ném území, které je návrhem ucelené. Ani u jedné z ploch
nedochází k záboru ZPF na I. nebo II. t íd ochrany. Návrh ploch je vhodný z d vodu dobrého
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
k.ú. Mýtiny
B124 - zastavitelná plocha bydlení ležící z velké ásti uvnit zastav ného území. Jedná se o obnovu
zastav ného území na ploše zbo eništ . Zábor ZPF se v tomto p ípad neprovádí.
B125 - zastavitelná plocha navazující na zastav né území, je umíst na mezi zahradu s objektem pro
bydlení a zbo eništ . Plocha se nachází na p
s I. t ídou ochrany ZPF. Na ploše zbo eništ se nová
zástavba neumož uje, namísto toho se navrhuje plocha B125, která p ímo navazuje na již
stabilizovanou plochu bydlení.
B128 - zastavitelná plocha uvnit zastav ného území. Jedná se o obnovu zastav ného území na
ploše zbo eništ . Zábor ZPF se v tomto p ípad neprovádí.
ÚP Nové Hrady umož uje rozvoj ob anského vybavení. P ínos z turistiky je pro m sto výhodný a
perspektivní, vyžádá si ale i rozvoj souvisejících služeb.
k.ú. Nové Hrady
OV56, OV58, OV64, OV67 – zastavitelné plochy navazující na zastav né území. Plocha OV56, která
zasahuje áste
do k.ú. Štipto , je plochou zbytkovou, vytvo enou v proluce mezi stávající
zástavbou a dopravní p eložkou. P estože se áste
nachází na p
s I. t ídou ochrany, je
z hlediska zem
lského obhospoda ování nedostupná. Plocha OV64 rovn ž vypl uje proluku mezi
stávající zástavbou a zarovnává sídlo. Plocha OV67 slouží p edevším k p echodu mezi obytnou
zástavbou a klidovou zónou v okolí nov vybudované rekrea ní vodní plochy.
k.ú. Štipto
OV55 - zastavitelná plocha navazující na zastav né území. OV55 je plochou zbytkovou, vytvo enou
v proluce mezi stávající zástavbou a dopravní p eložkou. P estože se nachází na p
s I. t ídou
ochrany, je z hlediska zem
lského obhospoda ování nedostupná. Plocha byla vyhodnocena již
edchozí ÚPD.
OV56 – zastavitelná plocha navazující na zastav né území. Plocha, která zasahuje áste
i do k.ú.
Nové Hrady, bude prov ena územní studií. OV56 je plochou zbytkovou, vytvo enou v proluce mezi
stávající zástavbou a dopravní p eložkou. P estože se áste
nachází na p
s I. t ídou ochrany,
je z hlediska zem
lského obhospoda ování nedostupná.
V územním plánu jsou stanoveny podmínky pro plochy výroby a skladování tak, aby umož ovaly
variabilní využití areál nejen pro výrobu zem
lskou, ale i další typy výroby a skladování a tím
vytvo ily podmínky podnikatelských aktivit se zajišt ním nových pracovních míst. Rozvoj je však nutno
sladit s požadavky hygieny a ochrany životního prost edí a zdravých podmínek pro život obyvatel.
V souvislosti s rozvojem výroby a skladování (podnikání a služeb s ním spojených) dojde k mírnému
nár stu pracovních míst.
k.ú. Nové Hrady
VS41 – navržená plocha navazující na zastav né území. Plocha VS41, která zasahuje áste
do
k.ú. Údolí u Nových Hrad , se nachází na nezem
lské p
, z toho d vodu u ní nebude provád n
záboz ZPF a nebude zastav na objekty.
k.ú. By ov
VS5 - zastavitelná plocha navazuje na zastav né území se stejným sp sobem využití a tím ho
rozši uje. Zábor ZPF je provád n na p dách s II. a III. t ídou ochrany.
k.ú. Štipto
VS35 - zastavitelná plocha navazuje na zastav né území se stejným sp sobem využití a tím ho
rozši uje. P estože se jedná o celkem rozsáhlou plochu, nachází se celá na nekvalitní p
se IV.
ídou ochrany a tém celá plocha byla vyhodnocena již p edchozí ÚPD. Plocha se rozkládá podél
komunikace, v prostoru mezi stávající plochou výroby a skladování a plochou t žby. V severní ásti
navazuje na obytnou zástavbu jak stávající tak i navrženou, s tím že je v tomto míst odd lena
zastavitelnou plochou ve ejných prostranství. Plocha bude prov ena územní studií.
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k.ú. Údolí u Nových Hrad
VS41 - zastavitelná plocha rozši uje zastav né území se stejným sp sobem využití. Je vymezena do
prostoru mezi silnici a istírnu odpadních vod. Zábor ZPF se v tomto p ípad neprovádí, nebo se
jedná o nezem
lskou plochu. Plocha zasahuje áste
do k.ú. Nové Hrady. Pro plochu je
stanovena podmínka, že nebude zastav na objekty, nebo se nachází v záplavovém území.
V rámci rozši ování zástavby jsou ÚP vymezeny nové zastavitelné plochy technické infrastruktury.
k.ú. Nové Hrady
TI69 - zastavitelná plocha navazuje na zastav né území se stejným sp sobem využití a tím ho
rozši uje. Jedná se o plochu pro rozší ení sb rného dvora. Plocha je situována do prostoru mezi
místní ásti Klondike a Jižní M sto. Zábor ZPF se v tomto p ípad neprovádí, pouze zábor lesního
dního fondu v rozsahu 0,10ha. Jedná se o za ízení podporující rozvoj m sta v oblasti technické
infrastruktury.
k.ú. By ov
TI11 – zastavitelná plocha ur ená pro návrh istírny odpadních vod (z toho d vodu nenavazuje na
zastav né území). Zábor ZPF je provád n na p dách se III. a V. t ídou ochrany. Jedná se o za ízení
podporující rozvoj m sta v oblasti technické infrastruktury.
k.ú. Štipto
TI24 – zastavitelná plocha ur ená pro návrh istírny odpadních vod (z toho d vodu nenavazuje na
zastav né území). Zábor ZPF je provád n na nekvalitních p dách s V. t ídou ochrany. Jedná se o
za ízení podporující rozvoj m sta v oblasti technické infrastruktury.
k.ú. Údolí u Nových Hrad
TI38 – zastavitelná plocha navazující na zastav né území ur ená pro rozší ení stávající istírny
odpadních vod. Tém celá plocha se nachází na nezem
lské p
, nanedbatelná ást (0,05ha) na
s II. t ídou ochrany. Jedná se o za ízení podporující rozvoj m sta v oblasti technické
infrastruktury.
Díky krásné p írod s nenarušenou ekologickou rovnováhou, historickým a kulturním hodnotám,
turistickým a cykloturistickým trasám je m sto Nové Hrady významným st ediskem pro celoro ní
rodinnou rekreaci. Rekrea ní funkce je tedy ekonomickým potenciálem území a dochované
mimo ádné architektonicko-urbanistické a p írodní hodnoty jsou p edpokladem k dalšímu rozvoji této
složky.
k.ú. Nové Hrady
R106 – zastavitelná plocha malého rozsahu navazuje na zastav né území se stejným sp sobem
využití a tím ho rozši uje. Jedná se o zahrádkovou kolonii ve východní ásti m sta. Zábor ZPF se
v tomto p ípad neprovádí, nebo se jedná o nezem
lskou plochu.
k.ú. By ov
R91 – zastavitelná plocha obepínající zastav né území v místní ásti Hranice, podél silnice III. t ídy.
Zábor ZPF je provád n na p dách se III. t ídou ochrany.
k.ú. Nakolice
RH94 – zastavitelná plocha navazující na rekrea ní rybník. Zábor ZPF se v tomto p ípad neprovádí,
nebo se jedná o nezem
lskou plochu.
RH126, RH127 RH129 - zastavitelné plochy menšího rozsahu navazující na rekrea ní Nakolický
rybník. Zábor ZPF je provád n na p dách s II. t ídou ochrany. Ob plochy byly sou ástí plochy
rekreace vymezené již ÚPO Nové Hrady. Tato plocha velkého rozsahu byla na základ požadavku KÚ
K, odboru životního prost edí, zem
lství a lesnictví zcela vypušt na. Na základ výsledku
následného dohodovacího ízení byla vymezena plocha RH126, která byla v souladu s kladným
vyhodnocením námitky k opakovanému VJ, rozší ena. Ve srovnání s p vodn vymezenou plochou (s
ozna ením R93) o vým e 12,7 ha tvo í spolu s nov vymezenou plochou RH127 RH129 jen malou
ást p vodního záboru (celkem 0,470,85 ha). Plochy jsou ur ené pro hromadnou rekreaci s vyšší
koncentrací návšt vnosti a soust ed ním rekreant , jedná se tedy o ve ejný zájem v oblasti
rekrea ních aktivit.
k.ú. Údolí u Nových Hrad
R75 – zastavitelná plocha menšího rozsahu p ímo nenavazuje na zastav né území, ale nachází se
v blízkosti zastav ného území se stejným zp sobem využití, a to v návaznosti na vodní plochu p i
jižním okraji k.ú. Nové Hrady.
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Plochy zelen obecn p ispívají k estetickým hodnotám území a pozitivn ovliv ují zejména vodní
režim, ekologické, mikroklimatické a hygienické charakteristiky. V p ípad ÚP Nové Hrady vymezené
plochy zelen plní i funkci relaxa ní, pop . ochrannou a izola ní.
k.ú. Štipto
ZZ120; ZZ121; ZZ122 - plochy zelen dopl ující navrženou zástavbu pro bydlení. Plocha ZZ120 se
nachází na nekvalitní p
s V. t ídou ochrany ZPF, plochy ZZ121 a ZZ122 na p dách s V. a IV.
ídou ochrany ZPF. Tyto plochy svým charakterem a funkcí odpovídají zahradám a tím pozitivn
ovliv ují území a p ispívají k estetickým hodnotám.
k.ú. Mýtiny
ZZ123 - plocha zelen související s navazující plochou bydlení, kterou zárove odd luje od plochy
lesní. Plocha se nachází na nezem
lské p
, tudíž zábor ZPF se neprovádí. Plocha svým
charakterem a funkcí odpovídá zahrad .
Plochy ve ejných prostranství zpravidla souvisí s navrhovanou zástavbou. Jsou p ístupné každému
bez omezení, tedy slouží obecnému užívání).
k.ú. Nové Hrady
VP66 – zastavitelná plocha malého rozsahu sloužící k odd lení stávající vodní plochy od navazující
zastavitelné plochy ob anského vybavení. Je sou ástí území, které bude prov eno územní studií.
Zábor ZPF se v tomto p ípad neprovádí, nebo se jedná o nezem
lskou plochu.
k.ú. By ov
VP7, VP8 – zastavitelné plochy odd lující zastavitelné plochy bydlení od stávající komunikace. Ob
jsou sou ástí území, které bude prov eno územní studií. Plochy se nacházejí na p dách se II. t ídou
ochrany, p emž tém celý zábor byl vyhodnocen v p edchozí ÚPD.
VP15 – zastavitelná plocha malého rozsahu sloužící zejména k dopravní obsluze souvisejícího území.
Zábor ZPF se v tomto p ípad neprovádí, nebo se jedná o nezem
lskou plochu.
k.ú. Štipto
VP34 – zastavitelná plocha odd lující zastavitelné plochy bydlení a výroby a skladování. Plocha je
sou ástí území, které bude prov eno územní studií. Plocha se nachází na p dách se IV. a V. t ídou
ochrany, p emž zábor byl vyhodnocen již v p edchozí ÚPD
VP53, VP54 – zastavitelné plochy navazující na zastav né území. V obou p ípadech plní funkci
odclon ní od ploch bydlení a ob anského vybavení od navržené plochy dopravy. Zábor ZPF u plochy
VP53 se v tomto p ípad neprovádí, nebo se jedná o nezem
lskou plochu. Plocha VP54 se sice
nachází na zem
lské p
s I. t ídou ochrany, ale v p ípad realizace navržené p eložky zde
nebude znemožn no zem
lské obhospoda ování. Zábor t chto ploch byl vyhodnocen již
v p edchozí ÚPD.
k.ú. Údolí u Nových Hrad
VP114 – zastavitelná plocha navazující na zastav né území. Zám rem je vytvo it v centrální ásti
sídla prostor pro možné shromaž ování ob an . Plocha se nachází na p
s II. t ídou ochrany, ale
jedná se o o zem
lsky nevyužívané území u silnice. Zábor byl vyhodnocen již v p edchozí ÚPD.
Plocha t žby nerost .
k.ú. By ov
TN95.PT3 – AZÚR vymezují plochu nadmístního významu pro t žbu nerostných surovin PT3 –
Nakolice (k.ú. By ov) pro rozší ení t žby št rkopísku. Plocha se nachází na p dách se III a V. t ídou
ochrany a dále na lesních pozemcích. Zábor byl vyhodnocen již v p edchozí ÚPD. Umíst ní plochy je
dáno zp sobem využití – na ložisku nerostných surovin.
OD VODN NÍ VYMEZENÍ PLOCH NEZASTAV NÉHO ÚZEMÍ
k.ú. Údolí u Nových Hrad
OS47 – plocha ob anského vybavení – sportu, s vylou ením trvalých staveb. Plocha leží uvnit
záplavového území Q100. Je ur ena p edevším pro provozování hasi ského sportu a podobných
sportovních aktivit. Plocha se nachází na p
s II. t ídou ochrany. Zábor byl vyhodnocen již
v p edchozí ÚPD.
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ZD VODN NÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Komunika ní kostru správního území tvo í silnice II. a III. t ídy, sí místních komunikací a železni ní
tra eské Bud jovice – eské Velenice.
SILNI NÍ DOPRAVA
ešeným územím prochází silnice II. a III. t ídy:
- II/156 - eské Bud jovice - Trhové Sviny - Nové Hrady
- II/154 - Kaplice - Benešov nad ernou - Horní Stropnice - Nové Hrady - By ov D - Šalmanovice
- T ebo
- III/1506 - k ižovatka II/154 - Hrdlo ezy
- III/15010 - k ižovatka III/15618 - Nová Ves nad Lužnicí
- III/15014 - k ižovatka III/15425 - Žofina Hu
- III/15425 - k ižovatka II/154 - Hranice
- III/15616 - Nové Hrady - státní hranice
- III/15617 - k ižovatka III/15014 - k ižovatka III/15618
- III/15618 - Nové Hrady - eské Velenice
Z výše popsaných tras silnic, které propojují jednotlivá sídla, je patrné, že obslužnost území je
z dopravního hlediska zabezpe ena dostate
. Trasy a charakter místních a ú elových komunikací
jsou z ejmé z grafické ásti. Tyto komunikace mají v sou asné dob z v tší ásti (alespo v zastav né
ásti sídla) bezprašný povrch, ší ku vozovky 3 – 6 m. V rozvojových plochách je umožn n vznik
nových komunikací v ší kových parametrech v souladu s p íslušnými normami dle d vodu vzniku
komunikace. Vybudování místních nebo ú elových komunikací je p ípustné ve všech plochách s
rozdílným zp sobem využití. Dopravní napojení zastavitelných ploch je t eba ešit prost ednictvím sít
kapacitn odpovídajících silnic nižších t íd a místních komunikací, co nejmenším po tem p ímých
vjezd na silnici II. a III. t ídy. V navržených plochách musí mít budované objekty svoji parkovací a
garážovací pot ebu pokrytu na vlastním pozemku. To platí i pro stavbu i p estavbu objekt
nabízejících ubytovací služby a to z d vod zamezení parkování vozidel na ve ejných komunikacích a
prostranstvích.
Za ú elem zmírn ní nep íznivých ú ink z dopravy navrhuje ÚP silni ní obchvat m sta Nové Hrady a
sídla Údolí. Obchvat je veden severn nad sou asn zastav ným územím sídel, tak aby byla
zachována prostupnost a nedocházelo k fragmentaci krajiny.
Z d vodu zlepšení parametr stávající silnice III. t ídy je vymezena plocha dopravní infrastruktury D85
dle AZÚR.
Plocha územní rezervy pro dopravní infrastrukturu je vymezena z d vodu výhledové úpravy silnice III.
ídy sm rem na eské Velenice, dále obchvatu sídel Nakolice a Vyšné a p ípadného nového
hrani ního p echodu.
ŽELEZNI NÍ DOPRAVA
ešeným územím prochází železni ní tra 199 eské Bud jovice –
dv zastávky (Nové Hrady, Vyšné).

eské Velenice, která má v území

ZATÍŽENÍ ÚZEMÍ HLUKEM
Ve výpo tu je použito hodnot dopravního zatížení z celostátního s ítání dopravy p epo tených k roku
2030 za použití r stových koeficient
SD R.
Isofona LAEQ (m)
Isofona LAEQ (m)
íslo

II/154

II/154
II/154

Úsek
2-2190 - extravilán

pohltivý terén (dB)
50
60
68
16

odrazivý terén (dB)
50
60
214
30

2-2190 - intravilán

46

10,5

120

14,5

2-3358 - extravilán

41

9

104

12,5

2-3358 - intravilán

23

-

47

-

2-2186 - extravilán

83

21

282

40
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II/156

III/15616

III/15618

III/15618

III/15425

III/15014

2-2186 - intravilán

59

14

172

23

2-0750 - extravilán

84

21

285

41

2-0750 - intravilán

59

14

172

23

2-5100 - extravilán

21

-

39

-

2-5100 - intravilán

14

-

22

-

2-0766 - extravilán

23

-

47

-

2-0766 - intravilán

15

-

25

-

2-3147 - extravilán

21

-

49

-

2-3147 - intravilán

14,5

-

24

-

2-6060 - extravilán

15

-

27

-

2-6060 - intravilán

9,5

-

13

-

2-6069 - extravilán

16

-

30

-

2-6069 - intravilán

-

-

-

-

Tra ový úsek
Tra ový úsek: . 199
eské Velenice - Jílovice

Isofona LAEQ (m)

Isofona LAEQ (m)

pohltivý terén (dB)
50
60

odrazivý terén (dB)
50
60

61

188

15

25

U lokalit, které zasahují do ochranných pásem silnic II. a III. t ídy a železnice je možnost zasažení
nep íznivými vlivy z dopravy, p edevším hlukem. Výstavbu nových obytných objekt je t eba situovat
mimo ochranné pásmo silnic a železnice vzhledem k negativním vliv m zp sobených dopravním
provozem. V chrán ném venkovním prostoru, venkovním prostoru staveb a vnit ních prostorách
staveb p i silnic II. a III. t ídy a železnice je nutné dodržovat nejvýše p ípustné hodnoty hluku. V
ípad nedodržení hlukových limit budou p ípadná protihluková opat ení vybudována na náklady
investor této zástavby a to mimo pozemky silnice a železnice.
TURISTIKA A CYKLOTURISTIKA
sto Nové Hrady umož uje celoro ní využití pro sport a turistiku. V letních m sících se jedná hlavn
o p ší a cyklistickou turistiku. V zimním období je terén možno využíti pro b žecké lyžování.
ešeným územím prochází:
Cyklotrasa 1050: rozcestí silnice Nové Hrady/Pyhrabruck - Nové Hrady - Pet íkov - T šínov - Jílovice
- Hluboká u Borovan - Borovany - Ledenice - Zaliny - Dubi né
Cyklotrasa 34: Mlýnský Vrch - Staré Hut - Hojná Voda - Dobrá Voda - Horní Stropnice - Dlouhá
Stropnice - Nové Hrady - silnice Nové Hrady/Pyhrabruck - eské Velenice
Cyklotrasa 1048: Dobrá Voda - Šejby - silnice Nové Hrady/Pyhrabruck
Cyklotrasa 1034: By ov - Nakolice - Vyšné
Cyklostezka 1046: Horní Stropnice - Svébohy - Božejov - Božejov - Žumberk - Žár - Janovka - Jakule
- Nové Hrady
Zelená turistická trasa: Jakule - Janovka
Modrá turistická trasa: Nové Hrady - Pet íkov
Žlutá turistická trasa: Jakule - Janovka - Žár
ervená turistická trasa: Horní Stropnice - Nové Hrady - eské Velenice
Ojedin lost p írodních hodnot území je zp ístupn na ve ejnosti formou vzd lávacího využití zvláš
chrán ných území p írody, jako nau né stezky. V ešeném území to jsou:
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Nau ná stezka ervené Blato:
Stezka za íná na parkovišti v Ji íkov Údolí. Ji íkovo Údolí je vzdálené zhruba 8 km od Nových Hrad .
Stezka se okruhem vrací ke tvrtému panelu. Od n j již pokra uje stejnou cestou zp t na parkovišt .
Stezka zp ístup uje typické biotopy jednoho z nejv tších rašeliniš , které pat í již k T ebo sku, v etn
vyt žených ploch, které se nachází v sukcesním stádiu. T žba rašeliny zde v minulosti probíhala
hlavn pro pot eby sklárny, která stávala v nedalekém Ji íkov Údolí a proslavila se hlavn výrobou
nepr svitného, tvrdého a tém nerozbitného skla, nazývaného hyalit. Trasa nau né stezky je tvo ena
evážn povalovými chodní ky, které umož ují pr chod m kkým terénem. P ibližn uprost ed trasy
je vybudována terasa s p ekrásným výhledem na rašelinné jezírko. Celá trasa nau né stezky je
vybavena devíti informa ními tabulemi, které poskytují základní informace o fló e a faun vázané na
rašelinné prost edí. Jsou zde i informace o historii sklárny, vývoji rašeliništ a podobn .
Lesnická nau ná stezka Ter ino údolí:
Stezka za íná u vstupní brány u silnice z Nových Hrad do Horní Stropnice. Stezka kon í u
Václavových lázni ek. V parku Ter ino údolí je umíst no 7 informa ních panel , které se v nují
strom m a lesnímu hospodá ství - památné stromy, vodohospodá ská a klimatická funkce lesa,
biologická ochrana lesa, p írod blízký zp sob hospoda ení v lese a zajímavosti z lesního sv ta.
Nau ná stezka Ter ino údolí:
Stezka za íná u vstupní brány u silnice z Nových Hrad do Horní Stropnice, nebo u záchytného
parkovišt v Údolí naproti bývalého pivovaru. Stezka kon í op t u vstupní brány. Stezka prochází
nejzajímav jšími místy Ter ina údolí a seznamuje návšt vníky s jeho historií, krajiná skými prvky,
faunou a florou.
Nau ná stezka Buquoyská krajina:
Stezka za íná u novohradské kovárny, pokra uje k hradu, dále p es nám stí k zámku a zámeckému
parku, k bažantnici, ke Kapinosu a zp t k Údolí, do Tereziina údolí. Stezka kon í u bývalé jízdárny v
Nových Hradech. Smyslem nau né stezky je p ipomenout obyvatel m i návšt vník m Nových Hrad
historii a význam jak dochovaných architektonických a krajinných památek, tak i staveb, které zanikly,
chátrají, byly radikáln p estav ny nebo ztratily svou p vodní funkci, a které p itom tvo ily nedílnou
sou ást p vodního krajinného celku. V mnoha p ípadech stezka p ipomíná také tehdejší obyvatele i
správce doty ných objekt . Na 20 panelech instalovaných v Nových Hradech a jejich nejbližším okolí
je p edstavena celá ada dosud nepublikovaných historických skute ností zjišt ných nejen na základ
kladných archivních rešerší, ale i díky vzpomínkám pam tník . Texty dopl uje bohatý, v tšinou
nepublikovaný obrazový materiál za sbírek Ústavu d jin um ní AV R, Státního oblastního archivu v
eboni a Národního památkového ústavu.
Nau ná stezka Sokolí hnízdo:
Stezka za íná u ZŠ Nové Hrady v ul. Komenského nultým panelem po levé stran ve sm ru od
nám stí k hradu. Stezka kon í u MŠ Nové Hrady v ul. Hradební (cca. 300 metr od výchozího bodu).
Stezka seznamuje návšt vníky s p írodními zajímavostmi nejbližšího okolí Nových Hrad a s v tšinou
typických p irozených i kulturních ekosystém území P írodního parku Novohradské hory. V dané
lokalit se vyskytuje 70 % rostlinných a 60 % živo išných druh oblasti Novohradska.
Novohradské p íhrani ní rybníky:
Stezka za íná u autobusového nádraží (úvodní panel), pokra uje po ervené turistické zna ce k
Zevlovu mlýnu dále vlevo po lávce po cest kolem Zevlova rybníka až do Mordovky na k ižovatku,
odsud vpravo po bývalé signálce. Vlevo od signálky m žete navštívit "ukryté" rybníky v lese
(Kamenný, P esli kový a Hejšk v). Stezka kon í u Veverského rybníka.
Pam ti Novohradska:
Cyklistická nau ná stezka prochází okolím Nových Hrad , Horní Stropnice, Dobré Vody a Žumberka.
Je zam ena na historii Novohradska a na vlastiv dné zajímavosti tohoto regionu.
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Pam ti Vitorazska:
Historicko - nau ná cyklistická stezka Pam tí Vitorazska je jedním z díl volné trilogie vypráv ní o
historii života v esko-rakouském pohrani í (Pam tí Novohradska, Pam tí Slepi ích hor, Pam tí
Vitorazska). Názvem Vitorazsko je ozna ováno území v oblasti povodí horní Lužnice. Za átek i konec
trasy je u zámku v Nových Hradech. Trasa m í 89 km v jednom sm ru, na turisty eká celkem 29
zastávek.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ
ODTOKOVÉ POM RY, VODNÍ TOKY A NÁDRŽE
Zájmové území pat í do povodí eky Stropnice, jako pravostranného p ítoku eky Malše.
Nejvýznamn jšími jejími p ítoky je pravostranný Novohradský potok s op t pravostranným p ítokem
Veve ským potokem. Malá severovýchodní ást zájmového území náleží do povodí Lužnice, zejména
jejích levostranných p ítok . ást toku eky Stropnice byla v rámci náhradních rekultivací pro JETE
regulována (v . výstavby nádrže Humenice mimo zájmovou oblast, jejíž hlavní funkce spo ívá v
ochran p ed povodn mi sídel pod nádrží).
Stropnice, Novohradský potok a Veve ský potok mají vyhlášeno záplavové území. Stropnice má
stanovenu zvláštní povode (z porušení vodního díla Humenice u Horní Stropnice).
V ešeném území je zna né množství rybník s ú elem p evážn rybochovným. Nejv tší z nich,
By ovský, je s plochou hladiny 78.4 ha a objemem 950 tis. m 3. Pro rekreaci jsou využívány rybníky
Jánský, Nakolický a Veve ský. P ímo v zástavb m sta Nové Hrady jsou také vybudovány vodní
plochy. Nejv tší je rybník v zámeckém parku.
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
sto Nové Hrady (522 – 557 m n.m.) je zásobováno pitnou vodou z vodovodu pro ve ejnou pot ebu
Nové Hrady. P vodní vodovod byl uveden do provozu v roce 1913. V sou asné dob má vodovod dva
zdroje.
Prvním zdrojem je podzemní voda v prameništi Jedlice, na svahu kopc Vyhlídka a Skalka, jižn od
sta, ve vzdálenosti cca 6.5 km a ve výšce cca 720 m n.m. Voda z pramenních jímek je vedena do
sb rné jímky a z ní gravita
adem LT100 p ímo do zemního vodojemu Nové Hrady 170 m 3
(569.00/563.00), tj. bez úpravy. Využívaná vydatnost celého prameništ je 3.5 l/s. Vodní zdroje mají
vyhlášena ochranná pásma.
Druhým zdrojem je jímání povrchové vody z Veve ského potoka. Voda natéká adem PE160 nejprve
gravita
do erpací stanice, odkud je dopravována adem stejného materiálu a pr
ru do úpravny
vody s výkonem 6 l/s. Úpravna vody je dvoustup ová, s chemickou úpravou chlornanem sodným,
vápenným hydrátem a hydrogenuhli itanem sodným. Z ÚV je erpána do výše uvedeného zemního
vodojemu a do v žového vodojemu Nové Hrady II 200 m 3 (590.80/584.40). Vydatnost tohoto zdroje je
3.0 l/s, p vodní kapacita byla 4.0 l/s. Vodní zdroje mají vyhlášena ochranná pásma. Na p elomu
tisíciletí bylo místo jímání posunuto sm rem proti proudu a tomuto byla upravena ochranná pásma.
Do spot ebišt , které je ešeno jako jedno tlakové pásmo z v žového vodojemu, je voda dopravována
gravita
. Stávající vodovodní sí je z litiny a PE DN 60 až 200, ást sít vyžaduje postupnou
rekonstrukci. Vodovod vyhovuje i pro požární ú ely. Na vodovodní sí je napojena celá zástavba, tj.
etn obyvatelstva i pr myslové a zem
lské spole nosti, místní provozovny a ob anská
vybavenost.
Vlastní zdroj vody má Zámecký Dv r.
Sídlo By ov (472 – 479 m n. m) je zásobováno pitnou vodou z vodovodu pro ve ejnou pot ebu. Voda
ze dvou studní (posta ující vydatnosti) je bez úpravy erpána AT stanicí p ímo do spot ebišt . Jižn
od erpací stanice je z ízen nový, v dnešní dob nevyužívány vrt o kapacit 5.1 l/s, který je p ipraven
pro navrhovanou úpravnu vody a akumulaci. Studny mají z ízeno ochranné pásmo v rámci jejich
oplocení. Rozvodná sí je realizována po celé obci, v . místní ásti Jakule z potrubí PE 90 až 160,
propoj By ova a Jakule z PE 63. Obyvatelé obce dále využívají i soukromé studny. Zdroje pro HBSW
a.s. Dobrá voda (vrty Tomk v mlýn) mají vyhlášena ochranná pásma (zahrnují areál spole nosti).
Vlastní zdroj vody v . v žového vodojemu má spole nost Železni ní a pr myslová stavební výroba
Uherský Ostroh.
Sídlo Údolí (480 – 522 m n. m) je napojeno na vodovodní sí m sta Nové Hrady a to p es p erušovací
komoru (cca 515.00 m n. m). Údolí tedy tvo í dolní tlakové pásmo vodovodu Nové Hrady.
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Vlastní zdroj vody má zem

lská výroba Sochors Žár a rybá ská výroba Petr v Zdar.

V sídlech Nakolice (486 – 521 m n. m), Obora (485 – 495 m n. m), Štipto (471 – 480 m n.m.),
Veve í (538 – 568) a Vyšné (482 – 507 m n.m.) není vybudován vodovod pro ve ejnou pot ebu.
Obyvatelé používají ke svému zásobení vlastní zdroje a obecní studny.
Zdroje zne išt ní, odkanalizování a išt ní odpadních vod
sto Nové Hrady a sídlo Údolí mají vybudovanou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu na p evážné ásti
území sídla s išt ním odpadních vod na centrální OV. Místy se objevuje oddílná deš ová a
splašková kanalizace.
Kanaliza ní sí je r zného stá í, v tšinou však v dobrém stavu. Profil stok je DN 200 až 600, materiál
zejména beton, nov ji plast. Na trase kanalizace jsou odleh ovací komory, z Údolí jsou odpadní vody
erpávány.
istírna odpadních vod se nachází na severozápadním okraji m sta, v blízkosti Stropnice. OV je
mechanicko biologická pro 3000 EO, v roce 2007 byla provedena její intenzifikace. istírna nemá
vyhlášeno pásmo ochrany prost edí. OV pracuje na principu nízkozat žované aktivace s áste nou
stabilizací kalu. Kal z istírny je zahuš ován.
Sídlo By ov ani místní ást Jakule nemají vybudovanou kanalizaci pro ve ejnou pot ebu s centrálním
išt ním odpadních vod. V By ov je áste ná jednotná kanalizace. Odpadní vody jsou p ed iš ovány
v septicích s odtokem do recipientu nebo podmoku nebo jsou zachycovány do bezodtokových jímek.
Areál HBSW (technologické a odpadní vody) je napojen kanaliza ním výtlakem trasovaným po
pravém b ehu Stropnice na OV Nové Hrady.
Sídla Nakolice, Obora, Štipto , Veve í a Vyšné nemají vybudovanou kanalizaci pro ve ejnou
pot ebu s centrálním išt ním odpadních vod. Odpadní vody jsou p ed iš ovány v septicích s odtokem
do recipientu nebo podmoku nebo jsou zachycovány do bezodtokových jímek.
Deš ové vody sídel jsou odvád ny systémem p íkop , struh a propustk a jednotnou kanalizací do
recipientu.
Hlavním odpadními vodami sídel jsou splaškové vody z domácností, ob anské vybavenosti a
rekreace. Složení a koncentrace odpadních vod odpovídá obvyklým hodnotám a není ovliv ováno
jinými specifickými komponenty. Veškerá zne išt ní produkovaná zem
lskou živo išnou výrobou
jsou skladována v bezodtokových jímkách a plochách a používána jako hnojivo na zem
lsky
využívaných pozemcích.
ENERGETICKÉ EŠENÍ
Zásobování elektrickou energií
V ešeném území se nachází transformovny napájené ze sít VN 22 kV. Trafostanice jsou napojeny
odbo kami volného vedení 22 kV nebo zasmy kováním kabelovými vývody VN. Stávající sekundární
sí vyhovuje pro dnešní zatížení a v návaznosti na novou výstavbu se bude postupn p izp sobovat,
zejména ve vybraných úsecích nové výstavby kabelizovat do zem . Dimenzování této sít se provede
s ohledem na druh topného média.
Z d vodu p edpokládaného nár stu odb
v návaznosti na novou výstavbu jsou územním plánem
vymezeny koridory pro elektrické vedení v etn trafostanic v sídlech Údolí u Nových Hrad , Nové
Hrady, Nakolice, Štipto a By ov. V ostatních sídlech se p edpokládá minimální nár st.
Podmínkou napojení je i soub žn provád ná úprava a rekonstrukce sít NN. V p ípad , že nebudou
TS vyhovovat, budou rozší eny pop . nahrazeny výkonn jším typem, eventuáln dopln ny novými TS.
Eventuální p eložky el. vedení budou ešeny dle zákona . 458/2000 a sm rnicí E–ON – viz ochranná
pásma. Stávající sekundární sí vyhovuje pro dnešní zatížení a v návaznosti na nov navržené plochy
se bude postupn p izp sobovat, zejména ve vybraných úsecích nové výstavby kabelizovat do zem .
Dimenzování této sít se provede s ohledem na druh topného média.
Zásobování plynem
Plynofikací je dán p edpoklad k vyt
ování spalování pevných paliv.
V sídlech Nové Hrady a Údolí je rozveden zemní plyn. Výkon stávající VTL regula ní stanice
umož uje napojení dalších odb
v rámci nové zástavby a doposud nenapojených objekt v dosahu
plynovod . Postupná náhrada tepelných zdroj p inese výrazné zlepšení istoty ovzduší.
Koridory pro plynovod jsou územním plánem vymezeny za ú elem napojení sídel Štipto a Nakolice.
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Dále je vymezen koridor územní rezervy pro zám r nového VTL plynovodu Nové Hrady – eské
Velenice dle AZÚR s ozna ením Ep/J.
Zásobování teplem
V sídlech Nové Hrady a Údolí je zaveden zemní plyn. Výkon stávající VTL regula ní stanice umož uje
napojení dalších odb
v dosahu plynovod .
V k.ú. Štipto se uvažuje i nadále s provozem kotelny na spalování d evní hmoty.
V sídlech Obora, Veve í, Mýtiny a Vyšné bez možnosti napojení na zemní plyn se p edpokládá
individuální zp sob vytáp ní.
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.
V území mohou být využívány alternativní zdroje energie formou využití biomasy, tepelných erpadel,
solárních kolektor , apod.
OD VODN NÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STAVEB
VE EJN PROSP ŠNÉ STAVBY
KÓD

EL A ZDÚVODN NÍ

DIz113.D85

Propojení silnice II/154 a I/24 (resp. II/103) - nová komunikace By ov Jakule – Nová
Ves nad Lužnicí na míst stávající silnice III. t ídy. Jedná se o plochu dopravy
nadmístního významu, podporující rozvoj území.

DI112

Obchvat m sta Nové Hrady. Obchvat zmír uje vystavení m sta nep íznivým ú ink m
silni ní dopravy.

K1
K2
K3
K4
TI11
TI24

Návrh koridoru pro kanalizaci. Stavba ve ejného technického vybavení území
podporující jeho rozvoj.
Návrh plochy pro istírnu odpadních vod. Umíst ní vyplývá z ú elu stavby. Stavba
ve ejného technického vybavení území podporující jeho rozvoj.

TI38

Návrh plochy pro rozší ení istírny odpadních vod. Umíst ní vyplývá z ú elu stavby
(navazuje na stávající plochu ( OV). Stavba ve ejného technického vybavení území
podporující jeho rozvoj.

E1
E2
E3
E4
E5

Návrh koridoru pro el. vedení, v etn trafostanice - bez zabezpe ení ploch pro výstavbu
nových energetických za ízení by nebylo možné zabezpe it požadované navýšení
energetického p íkonu el. energie, stavba ve ejného technického vybavení území
podporující jeho rozvoj.

P1
P2

Návrh koridoru pro VTL plynovod, v etn regula ní stanice - stavba ve ejného
technického vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prost edí.
Návrh koridoru pro STL plynovod - stavba ve ejného technického vybavení území
podporující jeho rozvoj a ochranu životního prost edí.

VE EJN PROSP ŠNÁ OPAT ENÍ
KÓD
LBC82
(U lomu)
LBC95
(Velké hlínovské)
LBC130

EL A ZDÚVODN NÍ

Nefunk ní lokální biocentrum vložené do regionálního biokoridoru – dopl ováním a
zlepšováním funkce jednotlivých prvk ÚSES a jejich za len ním do systému ÚSES
je možno vytvo it vzájemn propojený soubor ekosystém , který zajistí udržení
írodní rovnováhy. Bez postupného zkvalitn ní funkce ÚSES nelze zabezpe it trvale
udržitelnou funkci krajiny.

(V polích)
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ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ
Sou asný stav nakládání s odpady je obecn charakterizován fungujícím systémem svozu a
skládkování. Svozové firmy obvykle zabezpe ují dané území komplexn , tj. vedle svozu net íd ného
komunálního odpadu zajiš ují i separovaný sb r (nej ast ji sklo, plasty, pop . papír), sb r a svoz
nebezpe ných složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu. Ob posledn jmenované
služby se provádí obvykle kombinací provozu recykla ních dvor a mobilního sb ru. V územním plánu
je na plochách výroby a skladování umožn no vybudování sb rného dvora.
CIVILNÍ OCHRANA
V p ípad vzniku mimo ádné situace bude postupováno podle Krizového, respektive Havarijního plánu
Jiho eského kraje.
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 je stanovená hranice záplavového území eky Stropnice. Stropnice má stanovenou
zvláštní povode (z porušení vodního díla Humenice u Horní Stropnice).
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 vzniklých p i mimo ádné
události. 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 mimo ádné události 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.)
edevším za využití ochranných prostor jednoduchého typu ve vhodných ástech obytných dom a
provozních, výrobních a dalších objekt , kde budou improvizovan provád ny úpravy proti pronikání
nebezpe ných látek.
evakuace obyvatelstva a jeho ubytování.
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. V p ípad krizového
stavu bude materiál civilní ochrany a humanitární pomoci uskladn n a vydáván na obecním ú ad .
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 zastav ná území a zastavitelné plochy
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
ink kontaminace.
Bude ešeno dle Krizového plánu kraje a Krizového plánu p íslušné obce s rozší enou p sobností.
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
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 její 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 OÚ za využití rozhlas , pojízdných rozhlasových za ízení, p edání telefonických informací a
dalších náhradních prvk varování.
zásobování požární vodou bude zajišt no vodovodem pro ve ejnou pot ebu a místními
vodními plochami.
RADONOVÁ PROBLEMATIKA
V ešeném území jsou zastoupeny všechny kategorie radonového indexu geologického podloží:

Mapa radonového rizika z geologického podloží byla sestavena na základ výsledk Radonového
programu eské republiky. Podklad mapy vyjad uje radonové riziko klasifikované t emi základními
kategoriemi (nízké, st ední a vysoké riziko) a jednou p echodnou kategorií (nízké až st ední riziko pro
nehomogenní kvartérní sedimenty).
VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ SKÉ
Významný krajinný prvek.
Správci vodních tok mohou p i výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytn nutné a po
edchozím projednání s vlastníky pozemk užívat pozemk sousedících s korytem vodního toku.
PLOCHY LESNÍ
Významný krajinný prvek.
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VZDÁLENOST 50 M OD OKRAJE LESA
Do území ešeného ÚP Nové Hrady zasahuje vzdálenost 50 m od okraje lesa.
Ke stavbám a innostem ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemk , u nichž bude vylou eno
alternativní ešení, bude vždy vydáno závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona, které
bude závazným stanoviskem pro rozhodnutí podle zvláštních p edpis .
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Vodní toky Stropnice, Novohradský potok a Veve ský potok mají vyhlášené záplavové území a aktivní
zónu. Stropnice má stanovenu zvláštní povode (z porušení vodního díla Humenice u Horní
Stropnice).
PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ
V ešeném území se nachází poddolované území:
Název

Surovina

Projevy

Stá í

Typ

Mýtiny

železné rudy

haldy

do 19. století

stav

LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN
V ešeném území se nachází ložiska nerostných surovin:
Název

íslo ložiska

Subregistr

žba

Surovina

Typ

Nakolice

5143100

D

3

št rkopísky

stav

Štipto – Nové
Hrady

5230500

D

3

stavební kámen

stav

Surovina

Typ

živcové suroviny

stav

PROGNÓZNÍ ZDROJE
V ešeném území se nachází prognózní zdroj:
Název
Nakolice

íslo ložiska
9355300

Subregistr

žba

Q

6

OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE A DRÁHY
ešeným územím prochází silnice II. a III. t ídy a železni ní tra . Ochranné pásmo silnice II. a III. t ídy
iní 15m na ob strany od osy silnice nebo p ilehlého jízdního pásu v nezastav ném území. Ochranné
pásmo dráhy je 60 m na ob strany od osy krajní koleje v nezastav ném území. Jakákoliv stavební
innost v ochranném pásmu je možná pouze se souhlasem Drážního ú adu a spln ní hygienických
limit z hlediska hluku i vylou ení p edpokládané hlukové zát že.
ZDROJE P ÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD
V ešeném území se nacházejí zdroje p írodních minerálních vod, které mají vyhlášené ochranné
pásmo (I. a II. stupn ).
VODNÍ ZDROJE
V ešeném území se nacházejí vodní zdroje, které mají vyhlášené ochranné pásmo zdroje (I. a II.
stupn ).
Vodní zdroje budou chrán ny dle zákona 254/20014 Sb (o vodách).
HRANICE CHRÁNENÉ OBLASTI P IROZENÉ AKUMULACE VOD
Do ešeného území zasahují hranice CHOPAV T ebo ská pánev a CHOPAV Novohradské hory.
OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODNÍCH AD A KANALIZA NÍCH STOK
V ešeném území se nacházejí vodovodní ady a kanaliza ní stoky v etn ochranných pásem.
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vn jšího líce st ny potrubí nebo
kanaliza ní stoky na každou stranu. Podle Zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
ve ejnou pot ebu a o zm
n kterých zákon (zákon o vodovodech a kanalizacích) platí §23
ochranná pásma vodovodních ad a kanaliza ních stok.
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OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ A TRAFOSTANIC
ešeným územím prochází elektrické vedení VN 22 kV. Ochranné pásmo nadzemního vedení je
souvislý prostor vymezený svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
ené kolmo na vedení, která iní od krajního vodi e vedení na ob jeho strany:
U nap tí od 1kV do 35kV, v etn 1. vodi e bez izolace - 7m.
U nap tí od 1kV do 35kV, v etn 2. vodi e s izolací základní - 2m.
U nap tí od 1kV do 35kV, v etn 3. záv sné kabel. vedení - 1m.
Ochranné pásmo trafostanice iní 7m od objektu, pro p ílišný detail je zakresleno v . trafostanice.
OCHRANNÁ PÁSMA PLYNOVOD
ešeným územím prochází trasa vysokotlakého a st edotlakého plynovodu, v severní ásti sídla Údolí
u Nových Hrad se nachází regula ní stanice.
Ochranné a bezpe nostní pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od p dorysu za ízení (potrubí)
na ob strany.
Ochranné pásmo iní:
u NTL a STL plynovod a p ípojek:
- v zastav ném území obce – 1 m
- u ostatních plynovod a plynovodních p ípojek – 4 m
- u technologických objekt – 4 m.
Bezpe nostní pásma iní:
pro VTL plynovody:
- do DN 100 – 15 m
- do DN 250 – 20 m
- nad DN 250 – 40 m.
OCHRANNÁ PÁSMA TELEKOMUNIKA NÍCH ZA ÍZENÍ
V ešeném území se nachází optický telekomunika ní kabel, radioreléové trasy a elektronické
komunika ní za ízení.
Ochranné pásmo podzemních telekomunika ních vedení iní 1,5 m po obou stranách krajního
podzemního vedení.
OCHRANNÁ PÁSMA RADIOLOKA NÍHO PROST EDKU
tší ást ešeného území se nachází v OP radioloka ního prost edku RTH eské Bud jovice. Ve
vymezeném území radioloka ního prost edku lze vydat územní rozhodnutí a povolit novou výstavbu
esahující výškovou hladinu stávající zástavby jen na základ závazného stanoviska R –
Ministerstva obrany, zastoupeno VUSS Pardubice.
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
V ešeném území se nachází prvky ÚSES nadregionální, regionální a lokální úrovn . Bližší popis je
uveden v tabulkové ásti, umíst ní zobrazuje grafická ást.
SOUSTAVA NATURA 2000 – EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY
V ešeném území se nachází následující evropsky významné lokality:
- Sokolí hnízdo a bažantnice
- Veverský potok
ervené Blato
- Stropnice
- Ter ino údolí
- Žofinka
CHRÁN NÁ KRAJINNÁ OBLAST
Severozápadní ást ešeného území se nachází v Chrán né krajinné oblasti T ebo sko (I. – III. zóna).
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ÍRODNÍ PARK
Jihozápadní ást ešeného území zasahuje do P írodního parku Novohradské Hory.
LOKALITA RAMSARSKÉ ÚMLUVY
ešeného území se hrani
dotýká lokalita Ramsarské úmluvy s názvem T ebo ská rašeliništ .
BIOSFÉRICKÁ REZERVACE UNESCO
Do ešeného území zasahuje Biosférická rezervace UNESCO s názvem T ebo sko.
ÍRODNÍ REZERVACE A PAMÁTKA
V ešeném území se nachází:
- Národní p írodní rezervace ervené Blato
- Národní p írodní památka Ter ino údolí
- Národní p írodní památka Žofinka
írodní památka P esli kový rybník
írodní památka Veve ský potok
(PP P esli kový rybník a PP Veve ský potok mají vyhlášené ochranné pásmo, ostatní dané zákonem)
OCHRANNÁ PÁSMA ZVLÁŠT CHRÁN NÝCH ÚZEMÍ
Zvlášt chrán ná území (národní p írodní památky, p írodní památky a rezervace viz výše) mají
vyhlášená ochranná pásma.
VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
V ešeném území se nachází následující VKP:
- Stromo adí Bažantnice - Kapinos - Janovky (stromo adí podél cest, vodote í)
- Bažantnice v Údolí u Nových Hrad
- Stromové skupiny v areálu h bitova: k. ú. Nové Hrady
- Novohradské M stské rybníky
- Dv t ešn pta í u Nakolic
- Dva buky u Nakolic
- Silni ní aleje I. a II. u obce Vyšné: stromo adí podél silnice - alej I.
- Silni ní aleje I. a II. u obce Vyšné: stromo adí podél silnice - alej II.
- Fischerovy chalupy: lokalita výskytu Kosatce Sibi ského
PAMÁTNÉ STROMY
V ešeném území se nachází n kolik památných strom :
- v k.ú. Mýtiny - památná skupina lip na zaniklou osadu Mýtiny
- v k.ú. Veve í u Nových Hrad - Veverská lípa
- v k.ú. Štipto - n kolik dub
- v k.ú. Údolí u Nových Hrad - lípa a n kolik dub
- v k.ú. Vyšné - jilm a dub
- v k.ú. Nakolice - lípa
NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
V ešeném území se nachází národní kulturní památka Hrad Nové Hrady.
KRAJINNÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA
ást ešeného území zasahuje do Krajinné památkové zóny Novohradsko.
STSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA
V ešeném území se nachází M stské památkové zóny s názvem Nové Hrady.
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NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
V ešeném území se nachází tyto nemovité kulturní památky:
íslo rejst íku

Sídlo

Památka

Ulice, nám./umíst ní

40164/3-310

Nové Hrady

kostel sv. Petra a Pavla

Navrátilova

36702/3-313

Nové Hrady

kaple sv. Jana Nepomuckého

na Janské
Hrady

16218/3-312

Nové Hrady

hrobka Buquoyská

Nové hrady

35736/3-283

Nové Hrady

stské opevn ní

Nové Hrady

35863/3-316

Nové Hrady

výklenková kapli ka

Komenského, p i p. 109

16523/3-315

Nové Hrady

boží muka

za Zámeckým vrchem

85097/3-318

Nové Hrady

krucifix

35224/3-319

Nové Hrady

sousoší - sv. K íž a Panna Maria Bolestná

p ed klášterem Nové Hrady

30791/3-316

Nové Hrady

patník

Komenského, p i p. 109

68642/3-284

Nové Hrady

Dolní brána

Nové Hrady

47052/3-314

Nové Hrady

kašna

nám. Republiky

19846/3-287

Nové Hrady

láze ský d m Rezidence

Navrátilova p. 1

21471/3-311

Nové Hrady

klášter servit

Husova p. 2

32298/3-292

Nové Hrady

stský d m

26741/3-288,
247

Nové Hrady

Hrad Nové Hrady
(národní kulturní památka)

Komenského p. 33

50344/3-6187

Nové Hrady

kovárna

Komenského p. 36

100612

Nové Hrady

33749/3-293

Nové Hrady

25072/3-285

Nové Hrady

47127/3-291

Nové Hrady

anský d m

nám. Republiky p. 57

46715/3-290

Nové Hrady

anský d m

nám. Republiky p. 58

44966/3-289

Nové Hrady

stský d m

28275/3-304

Nové Hrady

stský d m

eská p. 62

49553/3-6144

Nové Hrady

stský d m

eská p. 74

22284/3-5904,
106647

Nové Hrady

stský d m - bývalá šatlava

Husova p. 78

35798/3-309

Nové Hrady

stský d m

5. kv tna p. 103

37375/3-307

Nové Hrady

stský d m

5. kv tna p. 104

26742/3-294

Nové Hrady

31287/3-301

Nové Hrady

46602/3-286

Nové Hrady

Nový zámek

Zámek p. 136

37309/3-299

Nové Hrady

venkovský d m

Hradební ul. p. 148

102496

Nové Hrady

hospoda

Na Vyhlídce p. 165

33765/3-295

Nové Hrady

stský d m

Komenského, p. 176

30899/3-296

Nové Hrady

stský d m

Komenského, p. 188

49211/3-6142

Nové Hrady

koželužna bývalá

Komenského p. 398

louce,

Nové

bitov Nové Hrady

nám. Republiky p. 11

stský d m

Komenského p. 41

anský d m

nám. Republiky p. 43

radnice

nám. Republiky p. 46

nám. Republiky p. 59

venkovská usedlost - p edm stská
m - bývalý chudobinec
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41980/3-62

Štipto

boží muka

za vsí

34699/3-321

Štipto

boží muka

37938/3-322

Údolí

kaple P. Marie

Údolí

35823/3-328

Údolí

socha sv. Jana Nepomuckého

Údolí, u mostu p es eku
Stropnici

25997/3-326

Údolí

pivovar, s omezením: bez konírny

Údolí p. 26

35593/3-327

Údolí

30290/3-145

Údolí

tvrz Cuknštejn

Údolí p. 152, JV 2km od
Nových Hrad

106654

Nové Hrady

Okresní d m

5. kv tna p. 56

17664/3-146

Údolí

boží muka

Údolí

i silnici do By ova

stské lázn Ter ino údolí

Údolí p. 150

ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY
V ešeném území se nachází n kolik archeologických lokalit:
Katastrální území

Po . . SAS

Název UAN

Kategorie UAN

Nové Hrady

33-13-07/1

Nové Hrady - hrad

I.

Nové Hrady

33-13-07/2

Nové Hrady, 250 m severn od hradu

I.

Nakolice

33-13-08/2

Nakolice, intravilán

II.

By ov

33-13-08/3

By ov, intravilán

II.

Obora u Vyšného

33-13-08/1

Obora

I.

Vyšné

33-13-09/1

Vyšné, intravilán

II.

Údolí u N. Hrad

33-13-12/2

Cuknštejn

I.

REGION LIDOVÉ ARCHITEKTURY
V ešeném území se nachází region lidové architektury (zachovalé vesnice a samoty v rovinaté
krajin ) s názvem Vitorazsko - Hranicko.
OCHRANNÉ PÁSMO H BITOVA
V sídle Nové Hrady se nachází h bitov s ochranným pásmem 100 m od hranice pozemku. Stavební
ad m že v tomto ochranném pásmu zakázat nebo omezit provád ní staveb, jejich zm ny nebo
innosti, které by byly ohrožovány provozem ve ejného poh ebišt nebo by mohly ohrozit ádný
provoz ve ejného poh ebišt nebo jeho d stojnost.
ZD VODN NÍ P IJATÉHO
ÚZEMÍ

EŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Rozbor udržitelného rozvoje území vychází z analýzy silných a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb
pro jednotlivé tematické okruhy a zabývá se vyvážeností vztahu podmínek území pro životní prost edí,
hospodá ský rozvoj a soudržnost spole enství obyvatel území. Ze zpracovaných Územn analytických
podklad pro správní obvod obce s rozší enou p sobností (SO ORP) Trhové Sviny vyplývá, že m sto
Nové Hrady je v rámci hodnocení všech t í pilí hodnoceno jako „lépe ohodnocená obec“, tzn.
s podpr
rným hodnocením maximáln jednoho pilí e. V tomto p ípad je negativn hodnocen
environmentální pilí .
Na základ hodnocení rozboru udržitelného rozvoje území bylo cílem územního plánu posílit
environmentální pilí a podpo it dobré hodnocení hospodá ského a sociálního pilí e. Návrh územního
plánu na tyto cíle reaguje a vytvá í podmínky pro stabilizaci a p íznivý rozvoj t chto pilí :
Vliv na podmínky pro p íznivé životní prost edí
Vlivem návrhu nedojde k výraznému narušení žádné složky životního prost edí, ale naopak jsou tyto
složky kladn rozvinuty.
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-

-

-

-

-

územní plán je koncipován se snahou o zachování volné krajiny a p írodních hodnot (absence
ekologických zát ží, minimální zát ž z dopravy). ÚP dopl uje územní systém ekologické
stability;
navrženým rozvojem nejsou dot eny zájmy ochrany p írody, ešení respektuje všechny
plochy, které používají zvláštní ochrany – prvky ÚSES v etn interak ních prvk .
V nezastav ném území je umožn na výstavba vodních ploch a zales ování;
kulturní a p írodní hodnoty s legislativní ochranou jsou respektovány, v rámci koncepce
ochrany a rozvoje hodnot území jsou stanoveny zásady a podmínky pro ochranu dalších
kulturních a p írodních hodnot, které nepoužívají legislativní ochrany a je t eba je chránit;
podzemní ani povrchové vody nebudou zne iš ovány – územní plán navrhuje dostavbu
stávající kanalizace k doposud nenapojeným objekt m, výstavbu nové kanalizace v rámci
navrhované zástavby a návrh i rozší ení istíren odpadních vod;
ešení inženýrských sítí a dopravního napojení je hospodárné, nedochází k nevhodným
zábor m zem
lské p dy;
v územním plánu byly p i vymezování zastavitelných ploch zohledn ny t ídy ochrany
zem
lské p dy;
vliv výrobních aktivit na životní prost edí je minimalizován. Na území obce je zastoupeno
kolik ploch pro výrobu a skladování, které by mohly svým provozem zat žovat své okolí.
Proto územní plán stanovil pro tyto plochy takové podmínky, kde se nep ipouští veškeré
innosti vyžadující ochranu p ed zát ží sousedních pozemk mimo daný zp sob využití a tím
edchází možným negativním vliv m na obytnou zástavbu a životní prost edí.

Vliv na podmínky pro hospodá ský rozvoj
S ohledem na ochranu charakteru obce, p írodních hodnot území a dopravní obslužnost do míst
pracovních p íležitostí, je rozvoj na poli hospodá ském uvažován p im en k t mto skute nostem.
- mírný hospodá ský rozvoj území v oblasti rozvoje výroby je zajišt n návrhem ploch výroby
a skladování;
- za prací se bude i nadále dojížd t do okolních m st;
- územní plán umož uje postupnou modernizaci stávajících výrobních ploch a skladovacích
areál s možným zapojením i dalších podnikatelských subjekt ;
- územní plán zabezpe uje podporu cestovního ruchu a rekreace, podporuje tím a dalšími
opat eními podmínky pro vytvá ení pracovních míst v obci;
- další možností pro podnikání v ešeném území je podnikání na vlastních pozemcích v rámci
zastav ného území s tím, že budou dodrženy podmínky pro vymezení ploch s rozdílným
zp sobem využití;
- územní plán p edpokládá rozší ení rozvod vody, kanaliza ních ad , elektrické sít i
plynovod .
Vliv na podmínky pro soudržnost spole enství obyvatel území
- návrhem nových ploch pro bydlení dojede k postupné stabilizaci v kového pr
ru;
- ÚP vytvá í podmínky pro rozvoj kvalitního bydlení, které umož ují širší spektrum inností a
aktivit, p ináší oživení a zpest ení struktury sídel;
- modernizaci stávajícího bytového fondu;
- stanovený zp sob využití jednotlivých ploch umož uje realizaci základní ob anské
vybavenosti (zajišt ní vyšší ob anské vybavenosti bude i nadále uspokojováno v blízkých
hlavních centrech);
- jsou respektovány stávající ú elové komunikace, které slouží pro bezpe ný pr chod krajinou
(turisté, cyklisté, b žka i, jízda na koni apod.). Územní plán vytvá í p edpoklady pro využití
turisticko rekrea ního potenciálu ešeného území vyplývajícího z p írodního zázemí. Sí
ších i cyklistických tras p ímo v ešeném území a v jeho t sné blízkosti vytvá í optimální
podmínky pro rozvoj aktivit spojených s trávením volného asu. Formou vhodn upravených
podmínek využití území je dále umožn no pro ú ely rekreace využít stávajících ploch bydlení.
Celkov lze konstatovat, že územní plán vytvá í dostate né p edpoklady pro zlepšení všech
pilí udržitelného rozvoje. Jsou navrženy a stabilizovány plochy pro rozvoj bydlení, podnikání
aj., p i respektování a dalším rozvoji podmínek pro zdravé životní prost edí.
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l)

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

VYHODNOCENÍ Ú ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ
Možnosti stavebního využití proluk v obytné zástavb jednotlivých katastrálních území:
K.Ú. NOVÉ HRADY
- do zastav ného území lze umístit cca 32 RD
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K.Ú. BY OV
- do zastav ného území lze umístit cca 4 RD

K.Ú. NAKOLICE
- do zastav ného území lze umístit cca 3 RD
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K.Ú. OBORA U VYŠNÉHO
- do zastav ného území lze umístit cca 1 RD

K.Ú. ŠTIPTO
- do zastav ného území lze umístit cca 9 RD
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K.Ú. ÚDOLÍ U NOVÝCH HRAD
- do zastav ného území lze umístit cca 12 RD
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K.Ú. VYŠNÉ
- do zastav ného území lze umístit cca 3 RD

které v tší plochy proluk, které nejsou vyhodnoceny z hlediska možnosti výstavby v prolukách, jsou
v ÚP Nové Hrady ešeny jako plochy navržené pro výstavbu. Tento po et stavebních možností je
tudíž zahrnutý již p ímo ve vý tu navržených ploch.
Záv r: Do zastav ných území sídel ve správním území m sta Nové Hrady je možno umístit
cca 64 rodinných dom .
VYHODNOCENÍ POT EBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Na základ výsledk p i zpracování pr zkum a rozbor ÚP Nové Hrady bylo vyhodnoceno v
územním plánu ú elné využití zastav ného území a s ohledem na charakter a efektivitu využití
zastav ných území a byly vytvo eny podmínky pro nové rozdílné zp soby využití vybraných ploch. ÚP
ispívá k dosažení obecn prosp šného souladu ve ejných a soukromých zájm na rozvoji území.
Cílem obce je zajistit dostatek zastavitelných ploch pro kvalitní bydlení pro nové generace obyvatel a
eliminovat tak odchod mladých ob an .
Situování rozvojových lokalit vychází zejména z následujících princip :
- respektování historicky vytvo ených urbanistických struktur sídel;
- plošná a prostorová vazba stávajících a navrhovaných ploch s rozdílným zp sobem využití;
- využití proluk a enkláv v zastav ném území;
- ochrana krajiny;
- poloha rozvojových lokalit ve vztahu ke stávajícímu dopravnímu systému a systém m
technické infrastruktury;
- vyváženost plošného rozvoje v ešeném území.
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Plochy bydlení v SO

Plochy
bydlení v RD

Plochy bydlení v RD

OD VODN NÍ VELIKOSTI NAVRHOVANÝCH PLOCH

NÁVRH
Z P VODNÍM ÚPO

NOVÉ ZÁM RY

CELKEM

ZASTAVITELNÉ PLOCHY [ha]

20,6

9,9

30,5

– Z TOHO 20% PRO DI A TI [ha]

4,1

2,0

6,1

– Z TOHO 20% PRO ZELE [ha]

4,1

2,0

6,1

– Z TOHO 60% PRO BYDLENÍ [ha]

12,4

5,9

18,3

155

74

229

PO ET OBYVATEL

388

184

572

ZASTAVITELNÉ PLOCHY [ha]

0,0

0,2

0,2

0

1

1

PO ET OBYVATEL

0

10

10

ZASTAVITELNÉ PLOCHY [ha]

0,0

0,7

0,7

– Z TOHO 20% PRO DI A TI [ha]

0,0

0,1

0,1

– Z TOHO 20% PRO ZELE [ha]

0,0

0,1

0,1

– Z TOHO 60% PRO BYDLENÍ [ha]

0,0

0,5

0,5

0

5

5

0

11

11

155

80

235

388

205

593

PO ET OBJEKT

PO ET OBJEKT

PO ET OBJEKT
PO ET OBYVATEL
CELKEM OBJEKT
CELKEM OBYVATEL

Pro vyhodnocení je uvažováno:
1 ha vymezené plochy = 60 % pro výstavbu objektu + 20 % pro dopravní a technickou infrastrukturu +
20 % pro plochy ve ejného prostranství
velikost stavební parcely pro 1 objekt RD i SO = cca 800 m²
1 objekt RD = 2.5 obyvatele; 1 objekt SO = 2 obyvatelé; 1 objekt BB = 10 obyvatel
edpokládaný vývoj po tu obyvatel
Ve správním území m sta Nové Hrady bylo k 1. 1. 2017 hlášeno k trvalému pobytu 2527 obyvatel.
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že ÚPD v zastavitelném území nabízí výstavbu cca 238 objekt pro
bydlení pro cca 602 obyvatel.
i posuzování je nutné p ihlédnout k okolnostem, že ne všechny stavební nabídky budou využity
k výstavb z d vod majetkoprávních, a že ne všechny nové objekty bydlení budou sloužit k trvalému
bydlení. Proto výsledný nár st trvale bydlících obyvatel m sta Nové hrady je nutné vzhledem
k uvedeným skute nostem redukovat.
edpokládané redukce a jejich zd vodn ní:
Snížení o 20 % z d vodu necht ného soužití (tj. cca 47 RD pro 118 obyvatel)
Od celkového p edpokládaného po tu obyvatel je ode teno 20 % z d vodu p edpokládaného
necht ného soužití obyvatel. Jedná se o skupinu zejména mladších obyvatel, kte í necht jí bydlet
spole
s rodi i a dále o skupinu rozvedených manželství. V sou asné dob se tato skupina
neustále zv tšuje a lze p edpokládat, že po et t chto cenzovních domácností ješt vzroste.
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Snížení o 20 % z d vodu nerealizovatelnosti (tj. cca 47 RD pro 118 obyvatel)
Od celkového p edpokládaného po tu obyvatel je ode teno 20 % z d vodu p edpokládané
nerealizovatelnosti, zejména technické vybavenosti. Ze zkušeností vyplývá, že ada navržených
lokalit pro výstavbu je v návrhovém období nerealizovatelná z d vodu nesouhlasu n kterých
vlastník , p es jejichž pozemky má být vedena technická infrastruktura nebo dopravní stavba.
Velmi asto se také stává, že n kte í majitelé pozemk mají p íliš velké finan ní nároky za
samotný stavební pozemek, ímž výstavb v navrhované lokalit rovn ž zabrání. I p es ve ejné
projednání návrhu ÚP se vždy nepoda í t mto problém m p edejít a tyto pozemky do návrhu
nezahrnout. Lze však ze zkušenosti odhadnout, že v návrhovém období bude z výše uvedených
vod podmín ných investic, které budou v p edm tném období obtížn realizovatelné z
ekonomických nebo z majetkoprávních d vod .
Snížení o 20 % z d vodu odpadu bytového fondu (tj. cca 47 RD pro 118 obyvatel)
Od celkového p edpokládaného po tu obyvatel je ode teno 20 % z d vodu p edpokládaného
odpadu bytového fondu. V n kterých ástech obce se nacházejí objekty v horším stavebním
stavu, ve kterých lze p edpokládat v návrhovém období s rekonstrukcí a modernizací se
zmenšením obložnosti bytu. Dále lze p edpokládat, že budou postupn
upravovány
vícegenera ní rodinné domy na jednogenera ní s požadavkem na z ízení nového bydlení v obci.
Snížení o 15 % z d vodu možnosti p ípustného využití ploch (tj. cca 35 RD pro 99 obyvatel)
Od celkového p edpokládaného po tu obyvatel je ode teno 15 % z d vodu p ípustného využití
ploch bydlení. V návrhu je na t chto plochách mimo hlavního využití p ipušt na zejména
ob anská vybavenost, drobná emeslná a výrobní za ízení a malá rekrea ní a sportovní za ízení.
Po redukci je možný reálný nár st 58 nových rodinných dom
obyvatel.
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ZD VODN NÍ:
ešení ÚP vychází zejména z aktuálního stavu a podmínek v ešeném území a z požadavk na
rozvoj obce. Územní plán krom aktuálních pot eb rozvoje obce eší i plochy, jejichž realizace bude
mít delší asový horizont, pro další dlouhodob jší rozvoj obce.
Z grafu stávajícího a p edpokládaného rozvoje obyvatelstva je patrné, že navržené plochy jsou
dosta ující. Do územního plánu byly zapracovány plochy dle p edchozího ÚPD a požadavky místních
ob an a obce.

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
V ÚP Nové Hrady nejsou stanoveny záležitosti nadmístního významu, které by nebyly
v zásadách územního rozvoje.
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n) vyhodnocení p edpokládaných d sledk
navrhovaného
zem
lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
ZEM

ešení

na

LSKÝ P DNÍ FOND

ZP SOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ÁSTI
DOKUMENTACE
Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy navržené územním plánem k zastav ní (zastavitelné
plochy), zabírající zem
lskou p du. Ozna eny jsou íseln a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem
pro ur ení kultur v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa.
INVESTICE DO P DY
Ve správním území m sta Nové Hrady jsou provedeny meliorace pro odvodn ní pozemk . Stávající
meliorace jsou vyzna eny v grafické ásti.
Zasahují na rozvojové plochy:
- k.ú. Nové Hrady: OV56, VP66, OV67, B69, SO73, DI112
- k.ú. By ov: B6, VP7, VP8, B9, TI11, B13, B14, VP15, B16, OV107
- k.ú. Nakolice: RH126, RH127
- k.ú. Obora u Vyšného: B111, DIz113.D85
- k.ú. Štipto : B20, B29, B33, VP34, VS35,OV56, DI112, ZZ121
- k.ú. Údolí u Nových Hrad : OS47, VP114, DI112
- k.ú. Vyšné: V99, B108, B109, B110
Dojde-li p i realizaci navrhovaných zábor k zásahu do meliora ního za ízení, je nutné p i zahájení
výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo k podmá ení objekt a k porušení
tohoto hospodá ského díla p i výstavb .
BONITOVANÉ P DN EKOLOGICKÉ JEDNOTKY
Výchozím podkladem ochrany zem
lského p dního fondu pro územn plánovací innosti jsou
bonitované p dn ekologické jednotky – BPEJ.
BPEJ vyjad uje: klimatický region, hlavní p dní jednotku, íselnou kombinaci skeletovitosti a expozice
dy. Pomocí tohoto kódu se p azuje jednotlivým BPEJ stupe t ídy ochrany zem
lské p dy.
íklad kódu BPEJ : 7.53.11.
7
klimatický region
53
hlavní p dní jednotka, charakterizovaná p dním typem, subtypem, substrátem a
zrnitostí v etn charakteru skeletovitosti, hloubky p dního profilu a vláhového
režimu v p
11
íselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice p dy
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TABULKA „VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK NAVRHOVANÉHO

EŠENÍ NA ZEM

LSKÝ P DNÍ FOND“

K. Ú. NOVÉ HRADY
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0,45

0,14

0,31

0

0

0

0,31

0,25

0

0,06

0

0

1,05

0,10

0,95

13,11

0,34

12,77

0
0,90

0
0

0
0

0,95
0

0
0

0
0

0,93
0,90

0
0

0,02
0

0

0

0

11,87

5,16

0

5,45

0

1,26

Plochy bydlení celkem

14,61

0,58

14,03

0,9

0

0

13,13

5,41

0

7,34

0

1,28

Plochy B – nový zábor – celkem

1,05

0,1

0,95

0

0

0

0,95

0

0

0,93

0

0,02

Plochy B – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

13,56

0,48

13,08

0,9

0

0

12,18

5,41

0

6,41

0

1,26

íslo lokalit Zp sob využití plochy

B65

B68

BB115

Plocha bydlení

Plocha bydlení

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

Plocha p estavby - zábor neprovád n.

Plocha bydlení - bytové domy

Plochy bydlení - bytové domy celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy BB – nový zábor – celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy BB – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OV56

Plocha ob anského vybavení
- ást plochy v k.ú. Štipto

1,16

0

1,16

0

0

0

1,16

0,51

0

0,54

0

0,11

OV58

Plocha ob anského vybavení

0,55

0,55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OV64

Plocha ob anského vybavení

1,66

0,46

1,20

0

0

0

1,20

0,69

0

0,51

0

0
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Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0,98

0,25

0,73

0

0

0

0,73

0,02

0

0,59

0

0,12

4,35

1,26

3,09

0

0

0

3,09

1,22

0

1,64

0

0,23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,35

1,26

3,09

0

0

0

3,09

1,22

0

1,64

0

0,23

0,07

0,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy rekreace celkem

0,07

0,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy R – nový zábor – celkem

0,07

0,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,13

0,13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,24

0,24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy ve ejných prostranství celkem

0,37

0,37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy VP – nový zábor – celkem

0,13

0,13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy VP – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

0,24

0,24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,27

0,27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

íslo lokalit Zp sob využití plochy

OV67

Plocha ob anského vybavení

Plochy ob anského vybavení celkem
Plochy OV – nový zábor – celkem
Plochy OV – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

R106

Plocha rekreace

Plochy R – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

VP66

VS41

Plocha ve ejných prostranství

Plocha výroby a skladování
- ást plochy v k.ú. Údolí u
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Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0,27

0,27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,27

0,27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,68

0,05

0,63

0

0

0

0,63

0

0

0,63

0

0

Plochy smíšené obytné celkem

0,68

0,05

0,63

0

0

0

0,63

0

0

0,63

0

0

Plochy SO – nový zábor – celkem

0,68

0,05

0,63

0

0

0

0,63

0

0

0,63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,38

0,38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy technické infrastruktury celkem

0,38

0,38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy TI – nový zábor – celkem

0,38

0,38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,10

0,71

4,39

0

0

0

4,39

0

0

0,38

2,08

1,93

2,77

0,22

2,55

0

0

0

2,55

1,94

0

0

0,01

0,60

7,87

0,93

6,94

0

0

0

6,94

1,94

0

0,38

2,09

2,53

íslo lokalit Zp sob využití plochy

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

Nových Hrad
Plochy výroby a skladování celkem
Plochy VS – nový zábor – celkem
Plochy VS – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

SO73

Plocha smíšená obytná

Plochy SO – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

TI69*

Plocha technické infrastruktury

Plochy TI – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

DI112*

Plocha dopravní infrastruktury
- ást plochy v jiných k.ú.

Plochy dopravní infrastruktury celkem
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Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

Plochy DI – nový zábor – celkem

5,1

0,71

4,39

0

0

0

4,39

0

0

0,38

2,08

1,93

Plochy DI – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

2,77

0,22

2,55

0

0

0

2,55

1,94

0

0

0,01

0,6

ZÁBOR CELKEM

28,6

3,91

24,69

0,9

0

0

23,79

8,57

0

9,99

2,09

4,04

Celkem nový zábor

7,41

1,44

5,97

0

0

0

5,97

0

0

1,94

2,08

1,95

Celkem zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD

21,19

2,47

18,72

0,9

0

0

17,82

8,57

0

8,05

0,01

2,09

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0,21
0,71
0,48

0,21
0,71
0

0
0
0,48

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0,48

0
0
0

0
0
0

0
0
0,48

0
0
0

0
0
0

2,04

0

2,04

0

0

0

2,04

0

0

2,04

0

0

0,28

0

0,28

0

0

0

0,28

0

0

0,28

0

0

2,20

0

2,20

0

0

0

2,20

0

0

2,20

0

0

íslo lokalit Zp sob využití plochy

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

K. Ú. BY OV

íslo lokalit Zp sob využití plochy

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

B4

Plocha bydlení

B6

Plocha bydlení

B9

Plocha bydlení

B12

Plocha bydlení

Plocha bydlení v zastav ném území - zábor neprovád n.

B13

Plocha bydlení

Plocha bydlení v zastav ném území - zábor neprovád n.
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íslo lokalit Zp sob využití plochy

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

B14

Plocha bydlení

0,34

0

0,34

0

0

0

0,34

0

0

0

0,34

0

B16

Plocha bydlení

0,30

0

0,30

0

0

0

0,30

0

0

0

0,30

0

Plochy bydlení celkem

6,56

0,92

5,64

0

0

0

5,64

0

0

5

0,64

0

Plochy B – nový zábor – celkem

0,97

0,21

0,76

0

0

0

0,76

0

0

0,76

0

0

Plochy B – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

5,59

0,71

4,88

0

0

0

4,88

0

0

4,24

0,64

0

2,93

0,35

2,58

0,81

0

0

0

0

0

0,81

0

0

0

0

0

1,77

0

0

1,77

0

0

Plochy rekreace celkem

2,93

0,35

2,58

0,81

0

0

1,77

0

0

2,58

0

0

Plochy R – nový zábor – celkem

2,93

0,35

2,58

0,81

0

0

1,77

0

0

2,58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,25

0

0,25

0

0

0

0,25

0

0

0,25

0

0

0,02

0

0,02

0

0

0

0,02

0

0

0,02

0

0

0,19

0

0,19

0

0

0

0,19

0

0

0,19

0

0

0,07

0,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy ve ejných prostranství celkem

0,53

0,07

0,46

0

0

0

0,46

0

0

0,46

0

0

Plochy VP – nový zábor – celkem

0,02

0

0,02

0

0

0

0,02

0

0

0,02

0

0

R91

Plocha rekreace

Plochy R – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

VP7

Plocha ve ejných prostranství

VP8

Plocha ve ejných prostranství

VP15

Plocha ve ejných prostranství
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Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0,51

0,07

0,44

0

0

0

0,44

0

0

0,44

0

0

0,13

0

0,13

0,13

0

0

0

0

0

0,11

0

0,02

Plochy technické infrastruktury celkem

0,13

0

0,13

0,13

0

0

0

0

0

0,11

0

0,02

Plochy TI – nový zábor – celkem

0,13

0

0,13

0,13

0

0

0

0

0

0,11

0

0,02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,45

0

2,45

0

0

0

2,45

0

1,78

0,67

0

0

Plochy výroby a skladování celkem

2,45

0

2,45

0

0

0

2,45

0

1,78

0,67

0

0

Plochy VS – nový zábor – celkem

2,45

0

2,45

0

0

0

2,45

0

1,78

0,67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,35

0,11

0,24

0,08

0

0

0

0

0

0,08

0

0

0

0

0

0,16

0

0

0,16

0

0

Plochy technické infrastruktury - ZÚR
celkem

0,35

0,11

0,24

0,08

0

0

0,16

0

0

0,24

0

0

Plochy DIz – nový zábor – celkem

0,35

0,11

0,24

0,08

0

0

0,16

0

0

0,24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

íslo lokalit Zp sob využití plochy

Plochy VP – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

TI11

Plocha technické infrastruktury

Plochy TI – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

VS5

Plocha výroby a skladování

Plochy VS – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

DIz113.D85*

Plocha dopravní infrastruktury ZÚR

Plochy DIz – zábor, který byl vyhodnocen
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Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

5,99

1,10

4,89

0

0

0

4,89

0

0

4,72

0

0,17

5,99

1,1

4,89

0

0

0

4,89

0

0

4,72

0

0,17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy TN – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

5,99

1,1

4,89

0

0

0

4,89

0

0

4,72

0

0,17

ZÁBOR CELKEM

18,94

2,55

16,39

1,02

0

0

15,37

0

1,78

13,78

0,64

0,19

Celkem nový zábor

6,85

0,67

6,18

1,02

0

0

5,16

0

1,78

4,38

0

0,02

Celkem zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD

12,09

1,88

10,21

0

0

0

10,21

0

0

9,4

0,64

0,17

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

íslo lokalit Zp sob využití plochy

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

edchozí ÚPD – celkem

TN95.PT3*

Plocha t žby nerost

Plochy t žby nerost celkem
Plochy TN – nový zábor – celkem

K. Ú. MÝTINY

íslo lokalit Zp sob využití plochy

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

B124

Plocha bydlení

0,08

0,08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B125

Plocha bydlení

0,10

0

0,10

0

0

0

0,10

0,10

0

0

0

0

B128

Plocha bydlení

0,07

0,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146

Opat ení obecné povahy – Územní plán Nové Hrady

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

Plochy bydlení celkem

0,250,15

0,15

0,100

0

0

0

0,100

0,100

0

0

0

0

Plochy B – nový zábor – celkem

0,250,15

0,15

0,100

0

0

0

0,100

0,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,08

0,08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy zelen celkem

0,08

0,08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy ZZ – nový zábor – celkem

0,08

0,08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZÁBOR CELKEM

0,330,23

0,23

0,10

0

0

0

0,10

0,10

0

0

0

0

Celkem nový zábor

0,330,23

0,23

0,10

0

0

0

0,10

0,10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

íslo lokalit Zp sob využití plochy

Plochy B – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

ZZ123

Plocha zelen

Plochy ZZ – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

Celkem zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD

147
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K. Ú. NAKOLICE

íslo lokalit Zp sob využití plochy

B98

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

Plocha bydlení

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

Plocha bydlení v zastav ném území - zábor neprovád n.

Plochy bydlení celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy B – nový zábor – celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy B – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RH94

Plocha rekreace hromadné

0,23

0,23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RH126

Plocha rekreace hromadné

0,230,63

0

0,230,63

0

0

0

0,230,63

0

0,230,
63

0

0

0

RH129

Plocha rekreace hromadné

0,23

0

0,23

0

0

0

0,23

0

0,23

0

0

0

RH127

Plocha rekreace hromadné

0,23

0

0,23

0

0

0

0,23

0

0,23

0

0

0

0,691,09

0,23

0,460,86

0

0

0

0,460,86

0

0,460,
86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy RH – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

0,691,09

0,23

0,460,86

0

0

0

0,460,86

0

0,460,
86

0

0

0

ZÁBOR CELKEM

0,691,09

0,23

0,460,86

0

0

0

0,460,86

0

0,460,
86

0

0

0

Celkem nový zábor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy rekreace hromadné celkem
Plochy RH – nový zábor – celkem
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Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0,691,09

0,23

0,460,86

0

0

0

0,460,86

0

0,460,
86

0

0

0

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0,35

0,14

0,21

0,21

0

0

0

0

0

0,14

0,07

0

Plochy bydlení celkem

0,35

0,14

0,21

0,21

0

0

0

0

0

0,14

0,07

0

Plochy B – nový zábor – celkem

0,35

0,14

0,21

0,21

0

0

0

0

0

0,14

0,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,08

0,07

0,01

0

0

0

0,01

0

0

0,01

0

0

Plochy dopravní infrastruktury - ZÚR
celkem

0,08

0,07

0,01

0

0

0

0,01

0

0

0,01

0

0

Plochy DIz – nový zábor – celkem

0,08

0,07

0,01

0

0

0

0,01

0

0

0,01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

íslo lokalit Zp sob využití plochy

Celkem zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

K. Ú. OBORA U VYŠNÉHO

íslo lokalit Zp sob využití plochy

B111

Plocha bydlení

Plochy B – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

DIz113.D85

Plocha dopravní infrastruktury ZÚR - ást plochy v jiných k.ú.

Plochy DIz – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)
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Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

ZÁBOR CELKEM

0,43

0,21

0,22

0,21

0

0

0,01

0

0

0,15

0,07

0

Celkem nový zábor

0,43

0,21

0,22

0,21

0

0

0,01

0

0

0,15

0,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

íslo lokalit Zp sob využití plochy

Celkem zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

K. Ú. ŠTIPTO

íslo
lokalit

Zp sob využití plochy

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

B20

Plocha bydlení

0,21

0

0,21

0

0

0

0,21

0

0

0

0

0,21

B26

Plocha bydlení

0,21

0

0,21

0

0

0

0,21

0

0

0,21

0

0

B29

Plocha bydlení

0,86

0,34

0,52

0,52

0

0

0

0

0

0

0,52

0

B33

Plocha bydlení

0,33

0

0,33

0

0

0

0,33

0

0

0

0

0,33

B116

Plocha bydlení

0,13

0

0,13

0

0

0

0,13

0

0

0

0

0,13

Plochy bydlení celkem

1,74

0,34

1,4

0,52

0

0

0,88

0

0

0,21

0,52

0,67

Plochy B – nový zábor – celkem

0,42

0

0,42

0

0

0

0,42

0

0

0,21

0

0,21

Plochy B – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

1,32

0,34

0,98

0,52

0

0

0,46

0

0

0

0,52

0,46

0,38

0,06

0,32

0

0

0

0,32

0,32

0

0

0

0

OV55

Plocha ob anského vybavení

150

Opat ení obecné povahy – Územní plán Nové Hrady

íslo
lokalit

Zp sob využití plochy

OV56

Plocha ob anského vybavení ást plochy v k.ú. Nové Hrady

Plochy ob anského vybavení celkem
Plochy OV – nový zábor – celkem
Plochy OV – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0,48

0,03

0,45

0

0

0

0,45

0,28

0

0,17

0

0

0,86

0,09

0,77

0

0

0

0,77

0,6

0

0,17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,86

0,09

0,77

0

0

0

0,77

0,6

0

0,17

0

0

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

ZZ120

Plocha zelen

0,18

0

0,18

0

0

0

0,18

0

0

0

0

0,18

ZZ121

Plocha zelen

0,75

0

0,75

0

0

0

0,75

0

0

0

0,37

0,38

ZZ122

Plocha zelen

0,16

0

0,16

0

0

0

0,16

0

0

0

0,07

0,09

1,09

0

1,09

0

0

0

1,09

0

0

0

0,44

0,65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,09

0

1,09

0

0

0

1,09

0

0

0

0,44

0,65

0,28

0

0

0

0

0

0

0,28

0

0

0

0

0,07

0

0

0

0,07

0

Plochy zelen celkem
Plochy ZZ – nový zábor – celkem
Plochy ZZ – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

VP34

Plocha ve ejných prostranství

0,47

0,12

0,35

VP53

Plocha ve ejných prostranství

0,12

0,12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VP54

Plocha ve ejných prostranství

0,53

0,31

0,22

0

0

0

0,22

0,22

0

0

0

0

1,12

0,55

0,57

0,28

0

0

0,29

0,22

0

0

0,35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plochy ve ejných prostranství celkem
Plochy VP – nový zábor – celkem
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Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

1,12

0,55

0,57

0,28

0

0

0,29

0,22

0

0

0,35

0

0,44

0

0,44

0,44

0

0

0

0

0

0

0,44

0

5,87

0

5,87

5,00

0

0

0

0

0

0

5,00

0

0

0

0

0,87

0

0

0

0,87

0

Plochy výroby a skladování celkem

6,31

0

6,31

5,44

0

0

0,87

0

0

0

6,31

0

Plochy VS – nový zábor – celkem

0,44

0

0,44

0,44

0

0

0

0

0

0

0,44

0

Plochy VS – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

5,87

0

5,87

5

0

0

0,87

0

0

0

5,87

0

0,27

0

0,27

0

0

0

0,27

0

0

0

0

0,27

Plochy technické infrastruktury celkem

0,27

0

0,27

0

0

0

0,27

0

0

0

0

0,27

Plochy TI – nový zábor – celkem

0,27

0

0,27

0

0

0

0,27

0

0

0

0

0,27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,29

0,69

1,60

0

0

0

1,60

0,16

0

1,10

0

0,34

2,10

1,10

1,00

0

0

0

1,00

0,45

0

0,10

0,11

0,34

Plochy dopravní infrastruktury celkem

4,39

1,79

2,6

0

0

0

2,6

0,61

0

1,2

0,11

0,68

Plochy DI – nový zábor – celkem

2,29

0,69

1,6

0

0

0

1,6

0,16

0

1,1

0

0,34

íslo
lokalit

Zp sob využití plochy

Plochy VP – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

VS35

TI24

Plocha výroby a skladování

Plocha technické infrastruktury

Plochy TI – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

DI112

Plocha dopravní infrastruktury
- ást plochy v jiných k.ú.
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Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

2,1

1,1

1

0

0

0

1

0,45

0

0,1

0,11

0,34

ZÁBOR CELKEM

15,78

2,77

13,01

6,24

0

0

6,77

1,43

0

1,58

7,73

2,27

Celkem nový zábor

3,42

0,69

2,73

0,44

0

0

2,29

0,16

0

1,31

0,44

0,82

Celkem zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD

12,36

2,08

10,28

5,8

0

0

4,48

1,27

0

0,27

7,29

1,45

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

íslo
lokalit

Zp sob využití plochy

Plochy DI – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

K. Ú. ÚDOLÍ U NOVÝCH HRAD

íslo lokalit Zp sob využití plochy

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

B45

Plocha bydlení

0,51

0,06

0,45

0,45

0

0

0

0

0

0,45

0

0

B46

Plocha bydlení

0,15

0,15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B130

Plocha bydlení

Plocha p estavby - zábor neprovád n.

Plochy bydlení celkem

0,66

0,21

0,45

0,45

0

0

0

0

0

0,45

0

0

Plochy B – nový zábor – celkem

0,66

0,21

0,45

0,45

0

0

0

0

0

0,45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,23

0

1,23

0

0

0

1,23

0

1,23

0

0

0

Plochy B – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

OS47

Plocha ob anského vybavení -
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Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

1,23

0

1,23

0

0

0

1,23

0

1,23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,23

0

1,23

0

0

0

1,23

0

1,23

0

0

0

0,38

0

0,38

0

0

0

0,38

0

0

0,38

0

0

Plochy rekreace celkem

0,38

0

0,38

0

0

0

0,38

0

0

0,38

0

0

Plochy R – nový zábor – celkem

0,38

0

0,38

0

0

0

0,38

0

0

0,38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,29

0

0,29

0

0

0

0,29

0

0,29

0

0

0

0,29

0

0,29

0

0

0

0,29

0

0,29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,29

0

0,29

0

0

0

0,29

0

0,29

0

0

0

0,22

0,22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,22

0,22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

íslo lokalit Zp sob využití plochy

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

sport
Plochy ob anského vybavení celkem
Plochy OV – nový zábor – celkem
Plochy OV – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

R75

Plocha rekreace

Plochy R – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

VP114

Plocha ve ejných prostranství

Plochy ve ejných prostranství celkem
Plochy VP – nový zábor – celkem
Plochy VP – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

VS41

Plocha výroby a skladování ást plochy v k.ú. Nové Hrady

Plochy výroby a skladování celkem
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Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,22

0,22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,35

0,30

0,05

0

0

0

0,05

0

0,05

0

0

0

Plochy technické infrastruktury celkem

0,35

0,3

0,05

0

0

0

0,05

0

0,05

0

0

0

Plochy TI – nový zábor – celkem

0,35

0,3

0,05

0

0

0

0,05

0

0,05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,00

0,12

7,88

2,72

0

0

0

0

0,66

2,06

0

0

0

0

0

5,16

0

1,06

4,10

0

0

Plochy dopravní infrastruktury celkem

8

0,12

7,88

2,72

0

0

5,16

0

1,72

6,16

0

0

Plochy DI – nový zábor – celkem

8

0,12

7,88

2,72

0

0

5,16

0

1,72

6,16

0

0

Plochy DI – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZÁBOR CELKEM

11,13

0,85

10,28

3,17

0

0

7,11

0

3,29

6,99

0

0

Celkem nový zábor

9,39

0,63

8,76

3,17

0

0

5,59

0

1,77

6,99

0

0

Celkem zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD

1,74

0,22

1,52

0

0

0

1,52

0

1,52

0

0

0

íslo lokalit Zp sob využití plochy

Plochy VS – nový zábor – celkem
Plochy VS – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

TI38

Plocha technické infrastruktury

Plochy TI – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

DI112

Plocha dopravní infrastruktury
- ást plochy v jiných k.ú.
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K. Ú. VYŠNÉ

íslo lokalit Zp sob využití plochy

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0
0
0

0
0
0

0
0,02
0,32

0
0
0

0
0
0

0,28
0,01
0,07

0
0
0,25

0
0,01
0

B108

Plocha bydlení

0,30

0

0,30

B109

Plocha bydlení

0,32

0

0,32

0,28
0
0

B110

Plocha bydlení

0,93

0,09

0,84

0

0

0

0,84

0

0

0

0,84

0

Plochy bydlení celkem

1,55

0,09

1,46

0,28

0

0

1,18

0

0

0,36

1,09

0,01

Plochy B – nový zábor – celkem

1,55

0,09

1,46

0,28

0

0

1,18

0

0

0,36

1,09

0,01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,86

1,76

3,10

0,81

0

0

0

0

0

0

0

0,81

0

0

0

2,29

0

0

0

0,83

1,46

Plochy vodní a vodohospodá ské celkem

4,86

1,76

3,1

0,81

0

0

2,29

0

0

0

0,83

2,27

Plochy V – nový zábor – celkem

4,86

1,76

3,1

0,81

0

0

2,29

0

0

0

0,83

2,27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,30

0,24

0,06

0

0

0

0,06

0

0

0,06

0

0

Plochy dopravní infrastruktury - ZÚR
celkem

0,3

0,24

0,06

0

0

0

0,06

0

0

0,06

0

0

Plochy DIz – nový zábor – celkem

0,3

0,24

0,06

0

0

0

0,06

0

0

0,06

0

0

Plochy B – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

V99

Plocha vodní a
vodohospodá ská

Plochy V – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

DIz113.D85

Plocha dopravní infrastruktury ZÚR - ást plochy v jiných k.ú.

156

Opat ení obecné povahy – Územní plán Nové Hrady

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZÁBOR CELKEM

6,71

2,09

4,62

1,09

0

0

3,53

0

0

0,42

1,92

2,28

Celkem nový zábor

6,71

2,09

4,62

1,09

0

0

3,53

0

0

0,42

1,92

2,28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

íslo lokalit Zp sob využití plochy

Plochy DIz – zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

Celkem zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

ást lokality se nachází na pozemku ur eném k pln ní funkcí lesa – viz PUPFL.
Zábor, který byl vyhodnocen p edchozí ÚPD.

ZÁBOR ZPF DLE FUNK NÍHO VYUŽITÍ

íslo
Zp sob využití plochy
lokalit

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)
orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

PLOCHY BYDLENÍ

B

– celkem

25,7225,
62

2,43

23,2923,
19

2,36

0

0

20,9320 5,515,4
,83
1

0

13,5

2,32

1,96

– nový zábor – celkem

5,255,15

0,9

4,354,25

0,94

0

0

3,413,3
1

0,10

0

2,85

1,16

0,24

20,47

1,53

18,94

1,42

0

0

17,52

5,41

0

10,65

1,16

1,72

– zábor, který byl vyhodnocen
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íslo
Zp sob využití plochy
lokalit

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)
orná
da

zahrady

ovocné
sady

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

edchozí ÚPD – celkem
PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
– celkem
OV

– nový zábor – celkem
– zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

5,21

1,35

3,86

0

0

0

3,86

1,82

0

1,81

0

0,23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,21

1,35

3,86

0

0

0

3,86

1,82

0

1,81

0

0,23

PLOCHY OB ANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORT
– celkem
OS

– nový zábor – celkem
– zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

1,23

0

1,23

0

0

0

1,23

0

1,23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,23

0

1,23

0

0

0

1,23

0

1,23

0

0

0

PLOCHY REKREACE

R

– celkem

3,38

0,42

2,96

0,81

0

0

2,15

0

0

2,96

0

0

– nový zábor – celkem

3,38

0,42

2,96

0,81

0

0

2,15

0

0

2,96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

PLOCHY REKREACE HROMADNÉ
– celkem
RH
– nový zábor – celkem

0,691,09

0,23

0,460,86

0

0

0

0,460,8
6

0

0,460,8
6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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íslo
Zp sob využití plochy
lokalit

– zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

0,691,09

0,23

0,460,86

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0

0

0

0,460,8
6

0

0,460,8
6

0

0

0

PLOCHY ZELEN

ZZ

– celkem

1,17

0,08

1,09

0

0

0

1,09

0

0

0

0,44

0,65

– nový zábor – celkem

0,08

0,08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

1,09

0

1,09

0

0

0

1,09

0

0

0

0,44

0,65

PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ

VP

– celkem

2,31

0,99

1,32

0,28

0

0

1,04

0,22

0,29

0,46

0,35

0

– nový zábor – celkem

0,15

0,13

0,02

0

0

0

0,02

0

0

0,02

0

0

– zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

2,16

0,86

1,3

0,28

0

0

1,02

0,22

0,29

0,44

0,35

0

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

VS

– celkem

9,25

0,49

8,76

5,44

0

0

3,32

0

1,78

0,67

6,31

0

– nový zábor – celkem

2,89

0

2,89

0,44

0

0

2,45

0

1,78

0,67

0,44

0

– zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

6,36

0,49

5,87

5

0

0

0,87

0

0

0

5,87

0

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÁ
SO

– celkem

0,68

0,05

0,63

0

0

0

0,63

0

0

0,63

0

0

– nový zábor – celkem

0,68

0,05

0,63

0

0

0

0,63

0

0

0,63

0

0
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íslo
Zp sob využití plochy
lokalit

– zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

0

0

0

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

TI

– celkem

1,13

0,68

0,45

0,13

0

0

0,32

0

0,05

0,11

0

0,29

– nový zábor – celkem

1,13

0,68

0,45

0,13

0

0

0,32

0

0,05

0,11

0

0,29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

DI

– celkem

20,26

2,84

17,42

2,72

0

0

14,7

2,55

1,72

7,74

2,2

3,21

– nový zábor – celkem

15,39

1,52

13,87

2,72

0

0

11,15

0,16

1,72

7,64

2,08

2,27

– zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

4,87

1,32

3,55

0

0

0

3,55

2,39

0

0,1

0,12

0,94

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - ZÚR

DIz

– celkem

0,73

0,42

0,31

0,08

0

0

0,23

0

0

0,31

0

0

– nový zábor – celkem

0,73

0,42

0,31

0,08

0

0

0,23

0

0

0,31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

PLOCHY T ŽBY NEROST
– celkem
TN

– nový zábor – celkem

5,99

1,1

4,89

0

0

0

4,89

0

0

4,72

0

0,17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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íslo
Zp sob využití plochy
lokalit

– zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

Celková
vým ra
lokality
(ha)

Zábor
nezem –
lských
ploch
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

5,99

1,1

4,89

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
(ha)

Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

orná
da

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

0

0

0

4,89

0

0

4,72

0

0,17

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ SKÉ
– celkem

4,86

1,76

3,1

0,81

0

0

2,29

0

0

0

0,83

2,27

– nový zábor – celkem

4,86

1,76

3,1

0,81

0

0

2,29

0

0

0

0,83

2,27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZÁBOR ZPF CELKEM

82,6182,
9

12,84

69,7770,
07

12,63

0

0

57,1457
,44

10,110

5,535,9
3

32,91

12,45

8,78

Celkem nový zábor

34,5434,
44

5,96

28,5828,
48

5,93

0

0

22,6522 0,260,1
,55
6

3,55

15,19

4,51

5,07

Celkem zábor, který byl vyhodnocen 48,0748,
47
edchozí ÚPD

6,88

41,1941,
59

6,7

0

0

34,4934
,89

1,982,3
8

17,72

7,94

3,71

V

– zábor, který byl vyhodnocen
edchozí ÚPD – celkem

161

9,84

Opat ení obecné povahy – Územní plán Nové Hrady
Navrhované zám ry v ÚP Nové Hrady si vyžádají celkový zábor 69,7770,07 ha zem
lského p dního
fondu. Z toho na 41,1941,59 ha byl proveden zábor v p edešlých územn plánovacích dokumentacích.
Celkové navýšení záboru p dního fondu v ÚP Nové Hrady je 28,5828,48 ha.
PROCENTUÁLNÍ VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF DLE T ÍD OCHRANY V ÚP NOVÉ HRADY
Zábor ZPF podle t íd ochrany (%)

Celkový
zábor ZPF (%)

I.

II.

III.

IV.

V.

ZÁBOR CELKEM

100,0

14,514,2

7,98,5

47,247,0

17,8

12,612,5

Celkem nový zábor

41,040,6

0,40,2

5,15,1

21,821,7

6,4

7,37,2

Celkem zábor, který byl
vyhodnocen p edchozí ÚPD

59,059,4

14,114,0

2,83,4

25,425,3

11,4

5,3

ZD VODN NÍ NAVRHOVANÉHO ODN TÍ ZPF
i zpracování územního plánu bylo hledáno nejvýhodn jší ešení jak z hlediska ochrany ZPF, tak i z
hlediska ostatních obecních zájm . Po et obyvatel je v ešeném území cca konstantní. O ekává se zejména
nár st požadavk na trvalé bydlení. Celkov lze konstatovat, že správní území m sta Nové Hrady díky své
poloze a stavební p ipravenosti m že o ekávat p ír stek obyvatel a tím dojde i k zastav nosti nov
navržených ploch. P edpokládá se, že bude tento plynulý nár st pokra ovat. Lokality jsou do územního
plánu navrhovány s ohledem jak na majetkoprávní vztahy a dopravní a technickou infrastrukturu, tak i s
ohledem na zábor ZPF.
Navrhované zábory ZPF lze z hlediska záboru rozd lit do dvou skupin s obecným koncep ním
zd vodn ním:
• První skupinu tvo í zábory ZPF, které byly již schválené v sou asn platné ÚPD. ást t chto ploch byla v
pr
hu platnosti ÚPD zastav na novou výstavbou (p edevším objekty pro bydlení). Zbývající plochy byly
znovu posouzeny a vyhodnoceny a níže zd vodn ny. V uvedených tabulkách zvýrazn no šediv .
• Druhou skupinu tvo í nové zábory ZPF, které jsou navrženy nad rámec sou asn platných ÚPD z d vod
koncepce rozvoje a pot eb celého správního území m sta Nové Hrady. Do této skupiny lze zahrnout
požadavky nových zábor ZPF z hlediska rozši ování stabilizovaných ploch. V uvedených tabulkách
celkový navýšený zábor p dního fondu v ÚP oproti schválené ÚPD zvýrazn n žlut . Všechny plochy byly
v návrhu dopln ny z d vod požadavk vlastník pozemk , požadavk obce a z d vod ucelení
zem
lsky obd lávaných ploch. Dalším d vodem vymezení nových ploch pro výstavbu je umožn ní
kvalitního bydlení v p íjemném a klidném prost edí.
sobnost koridor pro dopravní infrastrukturu kon í realizací stavby. Pokud nebude zm nou územního
plánu navržen jiný zp sob funk ního využití zbylých pozemk , z stává platný stávající zp sob využití.
ípadné nevyužité pozemky budou navráceny zem
lskému a lesnímu p dnímu fondu.
Územní plán Nové Hrady respektuje obecné zásady ochrany ZPF dle ustanovení § 4 zákona . 334/1992
Sb., o ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis a je v souladu s § 3 a § 4 vyhlášky MŽP . 13/1994 Sb.,
kterou se upravují n které podrobnosti ochrany ZPF.
OD VODN NÍ JEDNOTLIVÝCH NAVRŽENÝCH PLOCH
V návrhu ÚP Nové Hrady byly respektovány zásady ochrany zem
lského p dního fondu. V p ípadech,
kdy došlo k nezbytnému odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem. Z d vodu
velikého rozsahu kvalitních p d (I. a II t ída ochrany) v celém správním území m sta Nové Hrady nebylo
možné, p i zachování rozvoje území, zamezit jejich záboru.
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ZD VODN NÍ ZÁBOR NA P DÁCH S I. A II. T ÍDOU OCHRANY ZPF
Jižní ást sídla Nové Hrady - k.ú. Nové Hrady

-

Plocha B68 (cca 30% na I. t íd ochrany ZPF) se nachází na jižním okraji sídla Nové Hrady.
Navazuje na zastav né území a vhodn ho dopl uje. Jedná se o území v klidné ásti sídla.
V lokalit je zrevitalizovaný rybník, který p idává území na atraktivit . Oblast je pro výstavbu
rodinných dom velice žádaná. Plocha je pro výstavbu vhodná z d vodu dobré návaznosti na
dopravní a technickou infrastrukturu. Plocha je podmín na zpracováním územní studie a byla
již vyhodnocena z hlediska ZPF v p edchozí ÚDP.

Jihovýchodní ást sídla Nové Hrady - k.ú. Nové Hrady
-

Plocha OV64 (cca 40% na I. t íd ochrany ZPF) a
plocha B65 (cca 50% na I. t íd ochrany ZPF) se
nacházejíí v jihovýchodní ásti sídla Nové Hrady.
Navazují na zastav né území a vhodn ho dopl ují.
Návrhy jsou vhodné z d vodu nevyužívání plochy
v sou asné dob k zem
lským ú el , pouze jako
výb h pro kon . Dále jsou vhodné z d vodu dobré
návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu.
Plochy byly již vyhodnoceny z hlediska ZPF
v p edchozí ÚPD.

Severní ást sídla Nové Hrady - k.ú. Nové Hrady, k.ú. Štipto
-

163

Plochy VP54 (cca 40% na I. t íd ochrany
ZPF), OV55 (cca 80% na I. t íd ochrany
ZPF), OV56 (cca 50% na I. t íd ochrany
ZPF) se nacházejí v severní ásti sídla
Nové Hrady. Navazují na zastav né
území. Vhodn vypl ují vzniklý prostor
mezi navrhovaným obchvatem m sta a
zastav ným územím. Návrhem dopravní
plochy DI112 dochází k znehodnocení
kvalitní p dy v této lokalit . Dále je návrh
vhodný z d vodu dobré návaznosti na
dopravní a technickou infrastrukturu.
Plochy byly již vyhodnoceny z hlediska
ZPF v p edchozí ÚPD.
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Sídlo Údolí - k.ú. Údolí u Nových Hrad
-

-

Plocha VP114 (100% na II. t íd ochrany ZPF) se nachází
v centrální ásti sídla Údolí. Navazuje na zastav né území.
Jedná se o zem
lsky nevyužívané území u silnice.
Zám rem je vytvo it v centrální ásti sídla prostor pro
shromaž ování místních ob an . Jedná se o ve ejný zájem,
který svým významem p evyšuje ve ejný zájem ochranu
ZPF. Plocha byla již vyhodnocena z hlediska ZPF
v p edchozí ÚPD.
Plocha OS47 (100% na II. t íd ochrany ZPF) se nachází
v centrální ásti sídla Údolí. Plocha je nezastavitelná,
ur ená pro provozování hasi ských sportovních aktivit.
Plocha byla již vyhodnocena z hlediska ZPF v p edchozí
ÚPD.

Východn v místní ásti Karlov - k.ú. By ov
-

Plocha VS5 (cca 70% na II. t íd ochrany
ZPF) se nachází v místní ásti Karlov.
Návrh je vymezen za ú elem rozší ení
stávající plochy VS. Jedná se o jediný
možný sm r rozší ení stávající plochy.
Návrh je vhodný z d vodu dobré
návaznosti na dopravní a technickou
infrastrukturu. Lokalita není vhodná
k zem
lským
ú el m
z d vodu
blízkosti železni ní a nákladní dopravy.
Plocha byla již vyhodnocena z hlediska
ZPF v p edchozí ÚPD.

Severní obchvat m sta Nové Hrady - k.ú. Nové Hrady, k.ú. Štipto , k.ú. Údolí u Nových
Hrad
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-

Plocha DI112 (cca 10% na I. t íd ochrany ZPF a cca 10% na II. t íd ochrany ZPF) prochází
severn nad sídly Nové Hrady, Údolí a Hlinov. Zám rem je odklonit dopravu z centra m sta
Nové Hrady. Jedná se o ve ejn prosp šný zájem, který svým významem výrazn p evyšuje
ve ejný zájem ochranu ZPF. ást plochy byla již vyhodnocena z hlediska ZPF v p edchozí
ÚPD.

Severn od sídla Nakolice - k.ú. Nakolice

-

Plochy RH126 (0,230,63 ha - 100% na II. t íd ochrany ZPF), RH127 RH129 (0,23 ha - 100%
na II. t íd ochrany ZPF) a RH94 (0,23 ha - vymezena na nezem
lské p
) se nacházejí
severn od sídla Nakolice. Jedná se o plochy ur ené hromadnou rekreaci. V p edchozí ÚPD
bylo celé území navrženo jako plocha hromadné rekreace 49HR (cca 14,17 ha, z toho cca
6,63 ha na II. t íd ochrany ZPF). Sou asné vymezení je výrazn redukováno (pouze cca 58
% z p vodního vymezení), tím byla ochrán na kvalitní p da a zárove nebylo zabrán no
zám ru, který je ve ve ejném zájmu.
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Severn od sídla Veve í - k.ú. Mýtiny
-

Plocha B125 (100% na I. t íd ochrany ZPF) se
nachází severn od sídla Veve í. Je vymezena mezi
dv mi zastav nými územími. Ze severovýchodní strany
navazuje na objekt bydlení se zahradou a z jihozápadní
strany na plochu zbo eništ . Na tomto zbo eništi již
není umožn na nová stavba, ta je namísto toho
umožn na na ploše B125. Tímto vymezením dojde
k seskupení staveb, což je v tomto území žádoucí.

OD VODN NÍ NAVRŽENÝCH PLOCH
Nejv tší podíl záboru ZPF tvo í plochy navržené pro bydlení, výrobní ú ely a dopravní infrastrukturu. Je
stanovena pot ebnost zábor ploch pro další rozvoj obce a jejích místních ástí do konkrétních ucelených
ploch. Plochy velkého rozsahu jsou podmín ny zpracováním územních studií.
Pozemky ur ené pro zástavbu v celém správním území M sta Nové Hrady jsou ve v tšin p ípad v p ímém
sousedství zastav ného území. Jejích postupný zábor je nutný pro stabilizaci a etapový rozvoj
zastavitelnosti. Navržené ešení p edstavuje p ijatelný rozvoj m sta.
k. ú. Nové Hrady
- Plochy jsou navrženy v návaznosti na zastav né území.
- V tšina ploch je p evzata z platné ÚPD. Výjimku tvo í plocha TI69, která je navržena za ú elem
rozší ení stávající plochy sb rného dvora, plocha SO73 a BB115, která je vymezena jako plocha
estavby,
- Územím prochází plocha dopravní infrastruktury DI112, která je vymezena za ú elem vybudování
severního obchvatu m sta Nové Hrady a tím dojde ke snížení hygienické zát že v sídle.
- Na plochách o v tší rozloze i s problematickým napojením na dopravním i technickou
infrastrukturu je stavena podmínka vypracování území studie.
k.ú. Mýtiny
- Plochy B124 a B128 jsou vymezeny na zbo eništi, jedná se o obnovu zastav ného území, z toho
vodu nedochází k záboru p dního fondu.
- Plocha B125 je vymezena mezi zastav nými územími a seskupuje stavby do jednoho celku.
- Plocha ZZ123 je situovaná mezi zastav ným územím a plochou lesa a nachází se na nezem
lské
.
k.ú. By ov
- Plochy jsou navrženy p evážn v návaznosti na zastav né území. Výjimku tvo í plocha TI11, která je
vymezena za ú elem realizace OV.
- Více jak 1/2 ploch je p evzata z platné ÚPD. Nov navržené jsou plochy VS5, TI11, B12, R91 a
OV107.
- Územím prochází plocha dopravní infrastruktury DIz113.D85, která je vymezena za ú elem
vybudování nové komunikace By ov Jakule - Nová Ves na Lužnicí na míst stávající silnice III. t ídy.
Návrh vychází z AZÚR.
- U jižního okraje území je navržena plocha TN 95.PT3, která je vymezena za ú elem rozší ení plochy
žby št rkopísku. Návrh vychází z AZÚR.
- Na plochách o v tší rozloze i s problematickým napojením na dopravním i technickou
infrastrukturu je stavena podmínka vypracování území studie.
k.ú. Nakolice
- V severní ásti území jsou vymezeny zastavitelné plochy RH94, RH126 a RH127RH129, sloužící k
rekrea nímu využití v blízkosti Nakolického rybníka. Plochy jsou p evzaty z p edchozí ÚPD, ale
oproti p vodní velikosti je sou asné vymezení výrazn redukováno, pouze cca 58 % z p vodní
plochy.
- Zastav né území sídla Nakolice je dopln no zastavitelnou plochou B98 tak, aby bylo ucelené.
- Územím prochází plocha dopravní infrastruktury DIz113.D85, která je vymezena za ú elem
vybudování nové komunikace By ov Jakule - Nová Ves na Lužnicí na míst stávající silnice III. t ídy.
Návrh vychází z AZÚR.
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-

-

-

-

k.ú. Obora u Vyšného
V sídle Obora je navržena plocha B111, která vhodn dopl uje zastav né území.
Územím prochází plocha dopravní infrastruktury DIz113.D85, která je vymezena za ú elem
vybudování nové komunikace By ov Jakule - Nová Ves na Lužnicí na míst stávající silnice III. t ídy.
Návrh vychází z AZÚR.
k.ú. Štipto
Plochy jsou navrženy p evážn v návaznosti na zastav né území. Výjimku tvo í plochy B20 a TI24.
V tšina ploch je p evzata z p edchozí ÚPD. Výjimku tvo í plocha B20, plocha TI24, která je
vymezena za ú elem realizace OV a plocha B26, která vhodn dopl uje zastav né území.
Územím prochází plocha dopravní infrastruktury DI112, která je vymezena za ú elem vybudování
severního obchvatu m sta Nové Hrady a tím dojde ke snížení hygienické zát že v sídle.
Na plochách o v tší rozloze i s problematickým napojením na dopravním i technickou
infrastrukturu je stavena podmínka vypracování území studie.
k.ú. Údolí u Nových Hrad
Plochy jsou navrženy p evážn v návaznosti na zastav né území. Výjimku tvo í plocha R75
V tšina ploch je nov navržena. Výjimku tvo í plochy VS41, OS47 a VP114, které již byly z hlediska
ZPF vyhodnoceny v p edchozí ÚPD. Plochy OS47 a VS41 jsou nezastavitelné.
Územím prochází plocha dopravní infrastruktury DI112, která je vymezena za ú elem vybudování
severního obchvatu m sta Nové Hrady a tím dojde ke snížení hygienické zát že v sídle.
Na plochách o v tší rozloze i s problematickým napojením na dopravním i technickou
infrastrukturu je stavena podmínka vypracování území studie.
k.ú. Vyšné
Zastavitelné plochy jsou navrženy v návaznosti na zastav né území a jsou všechny nov vymezené.
Plocha V99 je vymezena za ú elem realizace vodních ploch v území.
Územím prochází plocha dopravní infrastruktury DIz113.D85, která je vymezena za ú elem
vybudování nové komunikace By ov Jakule - Nová Ves na Lužnicí na míst stávající silnice III. t ídy.
Návrh vychází z AZÚR.
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EHLED LOKALIT, KTERÉ BYLY P EDM TEM ZADÁNÍ, ALE Z NÁVRHU ÚP BYLY VYPUŠT NY
k.ú. Nové Hrady
vodní zám ry

Upravené zám ry

Plocha SO73, jihovýchodn od sídla Nové Hrady - zmenšena - o 20,34 ha.
Plochy VP71 a VP72, jihovýchodn od sídla Nové Hrady - vypušt ny - 3,75 ha.
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vodní zám ry

Upravené zám ry

Plocha OV58, v severovýchodní ásti sídla Nové Hrady - zmenšena - o 1,09 ha.
Plochy VP57, VP59, OV60 a VS61, v severovýchodní ásti sídla Nové Hrady - vypušt ny - 6,53 ha.
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vodní zám ry

Upravené zám ry

Plochy B43 a VP42, v severozápadní ásti sídla Nové Hrady - vypušt ny - 1,98 ha.

Plocha B74, jižn od sídla Nové Hrady - vypušt na - 0,21 ha.
Plocha B37, severn od sídla Nové Hrady - vypušt na - 0,60 ha.
k.ú. By ov
vodní zám ry

Upravené zám ry

Plocha B16, v jihovýchodní ást sídla By ov - zmenšena - o 1,65 ha.
Plocha B17, v jižní ást sídla By ov - vypušt na - 1,61 ha.
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Plocha TI5 (plocha p ehodnocena na VS5), východn v místní ásti Karlov - zmenšena - o 0,35 ha.
Plocha VE100, ve východní ásti sídla By ov – vypušt na - 0,76 ha.

Plocha B6, severní ást sídla By ov - zmenšena - o 2,21 ha.
Plocha OV10, v severozápadní ásti sídla By ov - vypušt na - 2,03 ha.

Plocha R90, severn od sídla Hranice - vypušt na - 1,60 ha.
Plocha B92, jižn od sídla Hranice - vypušt na - 0,18 ha.
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k.ú. Mýtiny
vodní zám ry

Upravené zám ry

Plocha B78, - severovýchodní ást sídla Mýtiny - zmenšena - o 1,11 ha.
vodní zám ry
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Upravené zám ry

Plochy B79, B80, B83, B84, B85, B86, B87, B88, v sídle Mýtiny - vypušt ny - 9,17 ha.
Plocha B89, západn od sídla Mýtiny - zmenšena - o 0,29 ha.
Plocha VP82, v sídle Mýtiny - vypušt na - 6,09 ha.
k.ú. Nakolice
vodní zám ry

Upravené zám ry

Plocha B96, severozápadn od sídla Nakolice - vypušt na - 1,65 ha.
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Plocha B97, v severní ásti sídla Nakolice - vypušt na - 1,88 ha.
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Plocha R93, severn od sídla Nakolice - zmenšena - o 12,2511,79 ha.
Plocha R94, severn od sídla Nakolice - zmenšena - o 0,46 ha.
k.ú. Štipto
vodní zám ry

Upravené zám ry

Plocha VP28, ve východní ásti sídla Štipto - vypušt na - 0,10 ha.
Plocha B29, ve východní ásti sídla Štipto - zmenšena - o 1,27 ha.
Plocha SO105, ve východní ásti sídla Štipto - vypušt na - 0,46 ha.
Plocha B27, ve východní ásti sídla Štipto - vypušt na - 1,29 ha.

Plocha B25, severovýchodn od sídla Štipto - zrušena - 0,88 ha.
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Plocha B30, na severozápadním okraji sídla Štipto - 1,16 ha.

Plocha B31, v jihovýchodní ásti sídla Štipto - vypušt na – 1,78 ha.
Plocha B32, v jihovýchodní ásti sídla Štipto - vypušt na - 1,27 ha.
Plocha SO104, v jihovýchodní ásti sídla Štipto - vypušt na - 0,32 ha.

Plocha B20, severozápadn od sídla Štipto - zmenšena - o 0,37 ha.
vodní zám ry
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Upravené zám ry

Plocha B22, na severozápadním okraji sídla Štipto - vypušt na – 6,54 ha.
Plocha VP21, na severním okraji sídla Štipto - vypušt na - 0,37 ha.
Plocha VP23, na severozápadním okraji sídla Štipto - vypušt na - 0,40 ha.
vodní zám ry
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Upravené zám ry

Plocha OV52, severovýchodn od sídla Nové Hrady - vypušt na - 3,75 ha.
Plocha VS35, v jihovýchodní ásti sídla Štipto - zmenšena - o 1,04 ha.
k.ú. Údolí u Nových Hrad
vodní zám ry

Upravené zám ry

Plocha SO102, v místní ásti Janovka - vypušt na - 0,90 ha.
Plocha SO103, v místní ásti Janovka - vypušt na - 0,82 ha.
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vodní zám ry

Upravené zám ry
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Plocha B18, severozápadn od sídla Štipto - vypušt na - 1,85 ha.
Plocha VE19, severozápadn od sídla Štipto - vypušt na - 6,04 ha.

Plocha B46, v západní ásti sídla Údolí - zmenšena - o 0,59 ha.
Plocha B48, v západní ásti sídla Údolí - vypušt na - 1,91 ha.
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k.ú. Veve í u Nových Hrad
vodní zám ry

Upravené zám ry

Plocha R81, v severní ásti sídla Veve í - vypušt na - 1,45 ha.
ZÁV R:
Dle požadavk bylo z ÚP Nové Hrady vy azeno celkem 112,35111,89 ha zám

.

ZÁV RE NÉ SHRNUTÍ
V návrhu ÚP Nové Hrady byly respektovány zásady ochrany zem
lského p dního fondu. Byl kladen d raz
na maximální využití pozemk v zastav ných území sídel, proluk a nedostate
využívaných pozemk .
V p ípadech, kdy došlo nezbytnému odn tí p dy ze ZPF, bylo postupováno dle zákona O ochran ZPF
v platném zn ní.
sobnost koridoru pro dopravní infrastrukturu kon í realizací stavby. Pokud nebude zm nou územního
plánu navrženo jiné využití území, z stává stávající zp sob využití. P ípadné nevyužité pozemky budou
navráceny zem
lskému p dnímu 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.
V ÚP JE UVAŽOVÁNO SE ZÁBOREM POZEMK UR ENÝCH PRO PLN NÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL).
V ÚP Nové Hrady je uvažováno se záborem ploch ur ených k pln ní funkce lesa.
sobnost koridoru pro dopravní infrastrukturu kon í realizací stavby. Pokud nebude zm nou územního
plánu navrženo jiné využití území, z stává stávající zp sob využití. P ípadné nevyužité pozemky budou
navráceny lesnímu p dnímu fondu.

. PLOCHY

ZP SOB
VYUŽITÍ

ODN TÍ
PUPFL
CELKEM
v (ha)

ÍSLO PARCELY

KAT. ÚZEMÍ

TI69

Technická
infrastruktura

0,10

952/11, 952/36

Nové Hrady

TN95.PT3

T žba nerost

8,26

218/1, 218/4, 218/8, 261, 382/1,

By ov

181

Opat ení obecné povahy – Územní plán Nové Hrady

DI112

Dopravní
infrastruktura

0,82

Dopravní
DIz113.D85 infrastruktura ZÚR

5,53

206, 209/1

Nové Hrady

1429/1, 1482/4, 1482/8, 1482/47, 1482/49,
1482/55, 1482/57, 1482/59, 1482/61

By ov

971/1, 971/37, 971/40, 971/42,

Nakolice

378/1, 385, 393/1, 393/2, 409/1, 544,

Obora u
Vyšného

649/16, 649/20, 649/21, 663/7

Vyšné

ZD VODN NÍ
Plocha TI69 - se nachází v jižní ásti sídla Nové Hrady. Navazuje na zastav né území. Plocha je vymezena
z d vodu rozší ení stávajícího sb rného dvora.
Plocha TN95.PT3 - se nachází u jižního okraje k.ú. By ov. Plocha je vymezena za ú elem rozší ení plochy
žby št rkopísku. Návrh vychází z AZÚR.
Plocha DI112 - prochází severn nad sídly Nové Hrady, Údolí a Hlinov. Zám rem je odklonit dopravu z
centra m sta Nové Hrady. Jedná se o ve ejn prosp šný zájem, který svým významem
výrazn p evyšuje ve ejný zájem ochranu PUPFL. ást plochy byla již vyhodnocena z
hlediska ZPF v p edchozí ÚPD.
Plocha DIz113.D85 - prochází p es k.ú. By ov, k.ú. Nakolice, k.ú. Obora u Vyšného a k.ú. Vyšné. Plocha je
vymezena za ú elem vybudování nové komunikace By ov Jakule - Nová Ves na Lužnicí na
míst stávající silnice III. t ídy. Návrh vychází z AZÚR. Jedná se o ve ejn prosp šný zájem,
který svým významem výrazn p evyšuje ve ejný zájem ochranu PUPFL.
PLOCHY VE VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA
V ÚP Nové Hrady jsou vymezeny plochy, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Samostatné
umíst ní jednotlivých staveb ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa bude podléhat souhlasu místn
íslušného orgánu správy les . V p ípad ud lení výjimky bude nejbližší vzdálenost nových staveb od
okraje ploch ur ených k pln ní funkcí lesa min. 30 m. Zástavba musí být obrácena k lesnímu porostu
nezastav nou ástí pozemku.
V p ípad ploch B124, B125 a ZZ123 bude umíst ní staveb ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa
posouzeno individuáln a výše uvedená vzdálenost staveb od okraje ploch ur ených k pln ní funkcí lesa
min. 30 m se na tyto plochy nevztahuje.
TABULKA PLOCH ZASAHUJÍCÍCH DO VZDÁLENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA
Ozna ení ploch

Katastrální území

B69, TI69, SO73, DI112

Nové Hrady

VS5, B13, R91, TN95, DIz113.D85

By ov

ZZ123, B124, B125

Mýtiny

RH127 RH126 (pouze hrani

)

Nakolice

B20, VS35

Štipto

R75

Údolí u Nových Hrad

V99, B110, DIz113.D85

Vyšné

o) rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
V rámci ve ejného projednání návrhu ÚP Nové Hrady byly uplatn ny následující námitky:
1. Spolek ZO AVZO Nové Hrady, p. s., Ing. Ladislav Novák, Vilová tvr 293, 373 33 Nové Hrady:
– Námitka ve v ci nezanesení stávající sportovní st elnice provozované na pozemku parc. . 929/3
v k.ú. Nové Hrady do návrhu ÚP Nové Hrady. Pozemek je ve stávajícím Územním plánu obce Nové
Hrady (dále také jen „ÚPo Nové Hrady“) z roku 2006 veden jako stabilizovaná plocha pro sport,
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v návrhu ÚP Nové Hrady je však v ploše zem
sou ástí spisové dokumentace).

lské (viz podání žadatele, které je nedílnou

Výrok rozhodnutí: námitce se VYHOVUJE – s pokynem zm nit v ÚP Nové Hrady funk ní využití pozemku
parc. . 929/3 v k.ú. Nové Hrady na stabilizovanou plochu s funk ním využitím pro plochu ob anského
vybavení – sport.
Od vodn ní:
Pozemek parc. . 929/3 v k.ú. Nové Hrady je ve stávajícím ÚPo Nové Hrady z roku 2006 veden jako
stabilizovaná plocha pro sport. V návrhu ÚP Nové Hrady je však tento pozemek pravd podobn chybn
za azen ve stabilizované ploše s funk ním vymezením jako plocha zem
lská. Na uvedeném pozemku je
provozován objekt sportovní st elnice, který byl kolaudován již v roce 2000.
2. Ing. Josef Hronek, Ohrazení ko 27, 370 06 Ledenice:
– Námitka ve v ci nov navržené zm ny funk ního využití plochy ozna ené ve stávajícím ÚPo Nové
Hrady z roku 2006 indexem „HR49“ s funk ním využitím jako plocha hromadné rekreace. Žadatel je
vlastník pozemk parc. . 1564, 1571 a 740/3 v k.ú. Nakolice, které jsou sou ástí této plochy.
V návrhu ÚP Nové Hrady je plocha „HR49“ zcela vypušt na a u výše uvedených pozemk je
navrženo nové funk ní využití jako plocha zem
lská, smíšená nezastav ného území a plocha
lesní (viz podání žadatele, které je nedílnou sou ástí spisové dokumentace).
Výrok rozhodnutí: námitce se Z ÁSTI VYHOVUJE – s pokynem vymezit v ÚP Nové Hrady na ásti
pozemku parc. . 1564 v k.ú. Nakolice plochu s funk ním využitím pro rekreaci. Toto bude dále projednáno
v rámci opakovaného ve ejného projednání ÚP Nové Hrady.
Od vodn ní:
Zastavitelná plocha ozna ená v návrhu ÚP Nové Hrady indexem „R93“, která je ve stávajícím ÚPo Nové
Hrady ozna ena indexem „HR49“, byla zcela vypušt na z projednávání na základ požadavku KÚ eské
Bud jovice, odboru životního prost edí, zem
lství a lesnictví, .j.: KUJCK 149013/2017 OZZL
z 19.12.2017, ve kterém dot ený orgán vyslovil nesouhlas s p edloženým návrhem ÚP Nové Hrady a
konstatoval, že nebyly spln ny podmínky § 4 zákona . 334/1992 Sb., o ochran ZPF ve zn ní pozd jších
edpis . V rámci následného dohodovacího ízení s dot enými orgány byla na ásti pozemku parc. . 1564
v k.ú. Nakolice nov dohodnuta možnost vymezení plochy s funk ním využitím pro rekreaci a stanovení
podrobných podmínek a regulací pro využití této plochy, které budou dále projednány v rámci opakovaného
ve ejného projednání ÚP Nové Hrady.
3. Václav Tupý, Panská 179/17, 370 01 eské Bud jovice:
– Námitka ve v ci nov navržené zm ny funk ního využití pozemk parc. . 951/3, 951/6 a 951/7 v k.ú.
Štipto , které jsou sou ástí plochy ozna ené ve stávajícím ÚPo Nové Hrady indexem „VS9“
s funk ním využitím jako plocha výroby a výrobních služeb. V návrhu ÚP Nové Hrady jsou výše
uvedené pozemky sou ástí navržené plochy zm n ozna ené indexem „VP34“ s funk ním využitím
jako plochy ve ejných prostranství. Žadatel žádá o zm nu funk ního využití pozemk na plochu
s funk ním využitím pro bydlení, podobn jako p ilehlá plocha zm n ozna ená indexem „B33“. Dále
žadatel žádá o zm nu funk ního využití pozemku parc. . 577/9 v k.ú. Nové Hrady, který je ve
stávajícím ÚPo Nové Hrady sou ástí návrhové plochy ozna ené indexem „OV63“ s funk ním
využitím jako plocha ob anské vybavenosti. V návrhu ÚP Nové Hrady je však navrženo nové
funk ní využití a to jako plocha stabilizovaná s funk ním využitím jako plocha zem
lská. Žadatel
plánuje na pozemku parc. . 577/9 v k.ú. Nové Hrady výstavbu drobné sakrální stavby – kapli ky.
Žadatel je spoluvlastník pozemk parc. . 951/3, 951/6 a 951/7 v k.ú. Štipto a pozemku parc. .
577/9 v k.ú. Nové Hrady (viz podání žadatele, které je nedílnou sou ástí spisové dokumentace).
Výrok rozhodnutí: námitce se Z ÁSTI VYHOVUJE –
1) s pokynem p ehodnotit vhodnost vymezení plochy zm n ozna ené indexem „VP34“ s funk ním
využitím jako plochy ve ejných prostranství na pozemcích parc. . 951/3, 951/6 a 951/7 v k.ú. Štipto
a p ípadn zm nit funk ní využití plochy na pozemcích parc. . 951/3, 951/6 a 951/7 v k.ú. Štipto
nap . jako plocha s funk ním využitím pro bydlení – zahrady apod. a stanovení podrobných
podmínek a regulací pro využití této plochy. Toto bude dále projednáno v rámci opakovaného
ve ejného projednání ÚP Nové Hrady.
2) s pokynem vymezit v ÚP Nové Hrady funk ní využití pozemku parc. . 577/9 v k.ú. Nové Hrady jako
plocha ve ejných prostranství, které umož uje výstavbu drobného sakrálního objektu v p ípustném
využití. Toto bude dále projednáno v rámci opakovaného ve ejného projednání ÚP Nové Hrady.
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Od vodn ní:
1) Pozemky parc. . 951/3, 951/6 a 951/7 v k.ú. Štipto , jsou sou ástí plochy ozna ené ve stávajícím
ÚPo Nové Hrady indexem „VS9“ s funk ním využitím jako plocha výroby a výrobních služeb.
V návrhu ÚP Nové Hrady jsou výše uvedené pozemky sou ástí navržené plochy zm n ozna ené
indexem „VP34“ s funk ním využitím jako plochy ve ejných prostranství. Vlastník pozemk
nesouhlasí s vymezením plochy ve ejného prostranství na soukromých pozemcích a namítá zm nu
funk ního využití pozemk na plochu s funk ním využitím pro bydlení, podobn jako p ilehlá plocha
zm n ozna ená indexem „B33“. V rámci dohodovacího ízení byla projednána vhodnost vymezení
plochy zm n ozna ené indexem „VP34“ s funk ním využitím jako plochy ve ejných prostranství na
pozemcích parc. . 951/3, 951/6 a 951/7 v k.ú. Štipto a p ípadn možnost zm ny funk ního využití
plochy na pozemcích parc. . 951/3, 951/6 a 951/7 v k.ú. Štipto nap . jako plocha s funk ním
využitím pro bydlení – zahrady apod. a stanovení podrobných podmínek a regulací pro využití této
plochy, které budou dále projednány v rámci opakovaného ve ejného projednání ÚP Nové Hrady.
2) V rámci dohodovacího ízení s dot enými orgány byla projednána možnost vymezení funk ního
využití pozemku parc. . 577/9 v k.ú. Nové Hrady v ÚP Nové Hrady jako plocha ve ejných
prostranství, která umož uje výstavbu drobného sakrálního objektu v p ípustném využití plochy.
Toto bude dále projednáno v rámci opakovaného ve ejného projednání ÚP Nové Hrady.
4. František Král, Údolí 123, 374 01 Nové Hrady:
– Námitka ve v ci nov navržené zm ny funk ního využití pozemk parc. . 1335/1 a 1335/3 v k.ú.
Údolí u Nových Hrad , které jsou ve stávajícím Územním plánu m sta Nové Hrady z roku 2006
sou ástí stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha pro kulturní a travní porosty. V návrhu
ÚP Nové Hrady je pozemek 1335/3 v k.ú. Údolí u Nových Hrad sou ástí stabilizované plochy s
funk ním využitím jako plocha pro výrobu a skladování. Pozemek parc. . 1335/1 v k.ú. Údolí u
Nových Hrad je v návrhu ÚP Nové Hrady sou ástí stabilizované plochy s funk ním využitím jako
plocha zem
lská. Žadatel žádá o zm nu funk ního využití pozemku parc. . 1335/3 a ásti
pozemku parc. . 1335/1 v k.ú. Údolí u Nových Hrad na plochu s funk ním využitím pro bydlení a
dále žádá o zm nu funk ního využití (vyjmutí) ásti pozemku parc. . 1335/1 v k.ú. Údolí u Nových
Hrad z návrhu ÚP Nové Hrady ze stabilizované plochy s funk ním využitím pro bydlení z d vodu
nevhodných podmínek pro výstavbu (jižní ást pozemku sm rem od pozemku parc. . st. 44 v k.ú.
Údolí u Nových Hrad ). Žadatel je spoluvlastník pozemk parc. . 1335/1 a 1335/3 v k.ú. Údolí u
Nových Hrad . Dále žadatel žádá o zm nu – zachování funk ního využití pozemku parc. . 1571
v k.ú. Mýtiny, který je ve stávajícím ÚPo Nové Hrady sou ástí plochy obnovy ozna ené indexem
„oRD“ s funk ním využitím jako plocha pro bydlení v rodinných domech. V návrhu ÚP Nové Hrady je
však navrženo nové funk ní využití pozemku parc. . 1571 v k.ú. Mýtiny a to jako plocha
zem
lská. Žadatel žádá z d vodu možného zám ru výstavby rodinného domu o zachování
funk ního využití pro bydlení alespo na ásti pozemku parc. . 1571 v k.ú. Mýtiny. Žadatel je
vlastník pozemku parc. . 1571 v k.ú. Mýtiny (viz podání žadatele, které je nedílnou sou ástí spisové
dokumentace).
Výrok rozhodnutí:
1) námitka se ZAMÍTÁ – s pokynem nem nit návrh a zachovat v ÚP Nové Hrady navržené funk ní
využití pozemk parc. . 1335/1 a 1335/3 v k.ú. Údolí u Nových Hrad , tak jak bylo navrženo a
vyhodnoceno zpracovatelem ÚP Nové Hrady a projednáno v rámci po izování návrhu ÚP Nové
Hrady, tedy funk ní využití pozemku parc. . 1335/3 v k.ú. Údolí u Nových Hrad jako stabilizovaná
plocha s funk ním využitím pro výrobu a skladování a ást pozemku parc. . 1335/1 v k.ú. Údolí u
Nových Hrad jako stabilizovaná plocha s funk ním využitím jako plocha zem
lská a ást jako
stabilizovaná plocha s funk ním využitím pro bydlení.
2) námitce se Z ÁSTI VYHOVUJE – s pokynem vymezit v ÚP Nové Hrady nové funk ní využití p i
jižní ásti pozemku parc. . 1571 v k.ú. Mýtiny jako plocha pro bydlení s možností výstavby 1 objektu
a stanovení podrobných podmínek a regulací pro využití této plochy. Toto bude dále projednáno
v rámci opakovaného ve ejného projednání ÚP Nové Hrady.
Od vodn ní:
1) Námitka ve v ci zm ny funk ního využití pozemku parc. . 1335/3 a ásti pozemku parc. . 1335/1
v k.ú. Údolí u Nových Hrad na plochu s funk ním využitím pro bydlení nebyla v rámci
dohodovacího ízení s dot enými orgány dohodnuta. K uvedené v ci bylo rovn ž vydáno
nesouhlasné vyjád ení dot eného orgánu KÚ eské Bud jovice, Odboru kultury a památkové pé e
– .j.: KUJCK 147345/2020 z 07.12.2020, ve kterém dot ený orgán poukázal, z hlediska státní
památkové pé e, na nežádoucí vliv návrhu na stávající Krajinnou památkovou zónu Novohradsko.
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2) V rámci dohodovacího ízení s dot enými orgány byla projednána možnost vymezení v ÚP Nové
Hrady nového funk ního využití na jižní ásti pozemku parc. . 1571 v k.ú. Mýtiny jako plocha pro
bydlení s možností výstavby 1 objektu a stanovení podrobných podmínek a regulací pro využití této
plochy. Toto bude dále projednáno v rámci opakovaného ve ejného projednání ÚP Nové Hrady.
5. Rybá ství Nové Hrady s.r.o., Štipto 78, 374 01 Nové Hrady:
- P ipomínka, která je vyhodnocena jako námitka, k návrhu zm ny funk ního využití pozemk parc. .
765/1, 765/5, 765/6, 765/7, 765/8 v k.ú. Štipto , které jsou ve stávajícím Územním plánu m sta
Nové Hrady z roku 2006 sou ástí stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha orná p da a
dále pozemk parc. . 502/1, 556/7, 563/2 a 563/3 v k.ú. Štipto , které jsou ve stávajícím Územním
plánu m sta Nové Hrady z roku 2006 sou ástí návrhové plochy ozna ené indexem „EF12“
s funk ním využitím jako plocha ob anského vybavení - ekofarma. V návrhu ÚP Nové Hrady jsou
výše uvedené pozemky sou ástí stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha pro
zem
lství bez možnosti výstavby RD. Žadatel žádá o zm nu funk ního využití pozemk na plochu
s funk ním využitím pro bydlení, stejn jako to bylo v návrhu dokumentace ÚP Nové Hrady pro
spole né jednání. V návrhu této dokumentace byly plochy vymezeny jako plochy zm n ozna eny
indexem „B22“ a „B117“ s funk ním využitím jako plochy pro bydlení. Žadatel je vlastník pozemk
parc. . 765/1, 765/5, 765/6, 765/7, 765/8, 502/1, 556/7, 563/2 a 563/3 v k.ú. Štipto (viz podání
žadatele, které je nedílnou sou ástí spisové dokumentace).
Výrok rozhodnutí:
námitka se ZAMÍTÁ – s pokynem nem nit návrh a zachovat v ÚP Nové Hrady navržené funk ní využití
pozemk parc. . 765/1, 765/5, 765/6, 765/7, 765/8 v k.ú. Štipto a dále pozemk parc. . 502/1, 556/7, 563/2
a 563/3 v k.ú. Štipto , tak jak bylo navrženo a vyhodnoceno zpracovatelem ÚP Nové Hrady a projednáno
v rámci po izování návrhu ÚP Nové Hrady, tedy funk ní využití pozemk parc. . 765/1, 765/5, 765/6, 765/7,
765/8 v k.ú. Štipto a dále pozemk parc. . 502/1, 556/7, 563/2 a 563/3 v k.ú. Štipto jako stabilizovaná
plocha s funk ním využitím jako plocha zem
lská.
Od vodn ní:
Námitka ve v ci zm ny funk ního využití pozemk parc. . 765/1, 765/5, 765/6, 765/7, 765/8 v k.ú. Štipto a
dále pozemk parc. . 502/1, 556/7, 563/2 a 563/3 v k.ú. Štipto na plochy s funk ním využitím pro bydlení
nebyla v rámci dohodovacího ízení s dot enými orgány dohodnuta. Pozemky parc. . 765/1, 765/5, 765/6,
765/7, 765/8 v k.ú. Štipto byly v zadání ÚP Nové Hrady sou ástí zastavitelné plochy ozna ené indexem
„B32“ s funk ním využitím pro bydlení. Pro zastavitelnou plochu ozna enou indexem „B32“ byl uplatn n
požadavek na její vypušt ní z projednávání ve stanovisku KÚ eské Bud jovice, odboru kultury a
památkové pé e, .j.: KUJCK 34525/2014/OKPP z 03.06.2014 v rámci projednávání zadání ÚP Nové Hrady,
ve kterém dot ený orgán poukázal, z hlediska státní památkové pé e, na nežádoucí vliv návrhu na stávající
Krajinnou památkovou zónu Novohradsko. Dále na základ požadavku KÚ eské Bud jovice, odboru
kultury a památkové pé e, .j.: KUJCK 147447/2017 z 18.12.2017 a na základ dohodovacího ízení ze dne
19.02.2018, byla lokalita zcela vypušt na z projednávání z dokumentace návrhu ÚP Nové Hrady pro
spole né jednání, kde byla tato zastavitelná plocha ozna ena indexem „B117“. Pozemky parc. . 502/1,
556/7, 563/2 a 563/3 v k.ú. Štipto byly v zadání ÚP Nové Hrady sou ástí zastavitelné plochy ozna ené
indexem „B22“ s funk ním využitím pro bydlení. Pro zastavitelnou plochu ozna enou indexem „B22“ byl
uplatn n požadavek na její vypušt ní z projednávání ve stanovisku KÚ eské Bud jovice, odboru kultury a
památkové pé e, .j.: KUJCK 34525/2014/OKPP z 03.06.2014 v rámci projednávání zadání ÚP Nové Hrady.
Dále pro zastavitelnou plochu ozna enou indexem „B22“ byl uplatn n rozpor s republikovou prioritou
územního plánování dle Politiky územního rozvoje eské republiky, ve stanovisku KÚ eské Bud jovice,
odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního ádu, .j.: KUJCK 18459/2018 z 05.02.2018
v rámci projednávání návrhu ÚP Nové Hrady pro spole né jednání. Pozemky parc. . 502/1, 556/7, 563/2 a
563/3 v k.ú. Štipto se nacházejí ve vymezeném záplavovém území eky Stropnice. Dle republikových
priorit, odst. (26) Politiky územního rozvoje R, ve zn ní Aktualizace . 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen „PÚR“) lze
vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umis ovat do nich ve ejnou infrastrukturu jen ve
zcela výjime ných a zvláš od vodn ných p ípadech. K uvedené v ci bylo rovn ž vydáno op tovné
nesouhlasné vyjád ení dot eného orgánu KÚ eské Bud jovice, Odbor kultury a památkové pé e – .j.:
KUJCK 147345/2020 z 07.12.2020, ve kterém dot ený orgán poukázal, z hlediska státní památkové pé e,
na nežádoucí vliv návrhu na stávající Krajinnou památkovou zónu Novohradsko. Z výše uvedených d vod
byla námitka zamítnuta.
6. Novohradské hory, spol. s r.o., Nové Hrady 137, 373 33 Nové Hrady:
- Námitka ve v ci nesouhlasu s navrženou plochou zm n ozna enou indexem „DI112“ s funk ním
využitím jako plocha dopravní infrastruktury. Zám r zasahuje do pozemku parc. . 360/1 v k.ú. Nové
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Hrady. Žadatel je vlastník pozemku parc. . 360/1 v k.ú. Nové Hrady (viz podání žadatele, které je
nedílnou sou ástí spisové dokumentace).
Výrok rozhodnutí:
námitka se ZAMÍTÁ – s pokynem nem nit návrh a zachovat v ÚP Nové Hrady navrženou plochou zm n
ozna enou indexem „DI112“ s funk ním využitím jako plocha dopravní infrastruktury, která zasahuje i do
pozemku parc. . 360/1 v k.ú. Nové Hrady, tak jak bylo navrženo a vyhodnoceno zpracovatelem ÚP Nové
Hrady a projednáno v rámci po izování návrhu ÚP Nové Hrady.
Od vodn ní:
Plocha zm n ozna ená indexem „DI112“ s funk ním využitím jako plocha dopravní infrastruktury byla
vymezena v návrhu ÚP Nové Hrady jako ve ejn prosp šná stavba dopravní infrastruktury – obchvat
v severní ásti sídla Nové Hrady. Plocha „DI112“ prochází severn nad sídly Nové Hrady, Údolí a Hlinov.
Zám rem je odklonit dopravu z centra m sta Nové Hrady. Jedná se o ve ejn prosp šný zájem, který svým
významem výrazn p evyšuje ve ejný zájem ochrany ZPF. ást plochy byla již ešena a vyhodnocena z
hlediska ZPF v p edchozí ÚPD - ve stávajícím ÚPo Nové Hrady. Z výše uvedených d vod byla námitka
zamítnuta.
7. MVDr. Pavel Kypet, Zahradní tvr 339, 373 33 Nové Hrady:
- Námitka ve v ci nesouhlasu s navrženou plochou zm n ozna enou indexem „DI112“ s funk ním
využitím jako plocha dopravní infrastruktury. Zám r zasahuje do pozemku parc. . 365 v k.ú. Nové
Hrady. Žadatel je vlastník pozemku parc. . 365 v k.ú. Nové Hrady (viz podání žadatele, které je
nedílnou sou ástí spisové dokumentace).
Výrok rozhodnutí:
námitka se ZAMÍTÁ – s pokynem nem nit návrh a zachovat v ÚP Nové Hrady navrženou plochou zm n
ozna enou indexem „DI112“ s funk ním využitím jako plocha dopravní infrastruktury, která zasahuje i do
pozemku parc. . 365 v k.ú. Nové Hrady, tak jak bylo navrženo a vyhodnoceno zpracovatelem ÚP Nové
Hrady a projednáno v rámci po izování návrhu ÚP Nové Hrady.
Od vodn ní:
Plocha zm n ozna ená indexem „DI112“ s funk ním využitím jako plocha dopravní infrastruktury byla
vymezena v návrhu ÚP Nové Hrady jako ve ejn prosp šná stavba dopravní infrastruktury – obchvat
v severní ásti sídla Nové Hrady. Plocha „DI112“ prochází severn nad sídly Nové Hrady, Údolí a Hlinov.
Zám rem je odklonit dopravu z centra m sta Nové Hrady. Jedná se o ve ejn prosp šný zájem, který svým
významem výrazn p evyšuje ve ejný zájem ochrany ZPF. ást plochy byla již ešena a vyhodnocena z
hlediska ZPF v p edchozí ÚPD - ve stávajícím ÚPo Nové Hrady. Z výše uvedených d vod byla námitka
zamítnuta.
8. MVDr. Pavel Kypet a MVDr. Olga Kypetová, Zahradní tvr 339, 373 33 Nové Hrady:
– Námitka ve v ci nov navržené zm ny funk ního využití pozemku parc. . st. 40 v k.ú. Mýtiny.
Žadatelé žádají o zm nu – zachování funk ního využití pozemku parc. . st. 40 v k.ú. Mýtiny, který je
ve stávajícím Územním plánu m sta Nové Hrady z roku 2006 sou ástí plochy obnovy ozna ené
indexem „oRD“ s funk ním využitím jako plocha pro bydlení v rodinných domech. V návrhu ÚP Nové
Hrady je však navrženo nové funk ní využití pozemku parc. . st. 40 v k.ú. Mýtiny a to jako plochy
smíšené nezastav ného území. Žadatelé žádají z d vodu možného zám ru výstavby rodinného
domu i objektu pro rekreaci o zachování funk ního využití pro bydlení i rekreaci. Žadatelé jsou
vlastníky pozemku parc. . st. 40 v k.ú. Mýtiny (viz podání žadatele, které je nedílnou sou ástí
spisové dokumentace).
Výrok rozhodnutí:
námitce se VYHOVUJE – s pokynem vymezit v ÚP Nové Hrady nové funk ní využití pozemku parc. . st. 40
v k.ú. Mýtiny jako plocha pro bydlení s možností výstavby 1 objektu a stanovení podrobných podmínek a
regulací pro využití této plochy. Toto bude dále projednáno v rámci opakovaného ve ejného projednání ÚP
Nové Hrady.
Od vodn ní:
V rámci dohodovacího ízení s dot enými orgány byla projednána možnost vymezení v ÚP Nové Hrady
nového funk ního využití pozemku parc. . st. 40 v k.ú. Mýtiny jako plocha pro bydlení s možností výstavby 1
objektu a stanovení podrobných podmínek a regulací pro využití této plochy. Pozemek je v sou asné dob
veden jako zbo eništ a historicky na tomto pozemku objekt stál. Toto bude dále projednáno v rámci
opakovaného ve ejného projednání ÚP Nové Hrady.
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9. Bc. Vladimír He man, Obrata 214, 394 12 Obrata zastupuje Ing. Jind ich Macán, Láze ská
1347/57, 373 16 Dobrá Voda u eských Bud jovic:
– Námitka k návrhu zm ny funk ního využití pozemk parc. . 777/7, 556/5 a 379/1 v k.ú. Štipto , které
jsou ve stávajícím Územním plánu m sta Nové Hrady z roku 2006 sou ástí stabilizované plochy
s funk ním využitím jako plocha kulturních a travních porost a dále pozemku parc. . 402/9 v k.ú.
Štipto , který je ve stávajícím Územním plánu m sta Nové Hrady z roku 2006 sou ástí stabilizované
plochy s funk ním využitím jako plocha orná p da. V návrhu ÚP Nové Hrady jsou výše uvedené
pozemky sou ástí stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha pro zem
lství bez
možnosti výstavby RD. Žadatel žádá o zm nu funk ního využití pozemk na plochu s funk ním
využitím pro bydlení. Žadatel je vlastník pozemk parc. . 777/7, 556/5, 402/9 a 379/1 v k.ú. Štipto
(viz podání žadatele, které je nedílnou sou ástí spisové dokumentace).
Výrok rozhodnutí:
námitka se ZAMÍTÁ – s pokynem nem nit návrh a zachovat v ÚP Nové Hrady navržené funk ní využití
pozemk parc. . 777/7, 556/5, 402/9 a 379/1 v k.ú. Štipto , tak jak bylo navrženo a vyhodnoceno
zpracovatelem ÚP Nové Hrady a projednáno v rámci po izování návrhu ÚP Nové Hrady, tedy funk ní využití
pozemk parc. . 777/7, 556/5, 402/9 a 379/1 v k.ú. Štipto jako stabilizovaná plocha s funk ním využitím
jako plocha zem
lská.
Od vodn ní:
Námitka ve v ci zm ny funk ního využití pozemk parc. . 777/7, 556/5, 402/9 a 379/1 v k.ú. Štipto na
plochy s funk ním využitím pro bydlení nebyla v rámci dohodovacího ízení s dot enými orgány dohodnuta.
Pozemek parc. . 777/7 v k.ú. Štipto byl v zadání ÚP Nové Hrady sou ástí zastavitelné plochy ozna ené
indexem „B31“ s funk ním využitím pro bydlení. Pro zastavitelnou plochu ozna enou indexem „B31“ byl
uplatn n požadavek na její vypušt ní z projednávání ve stanovisku KÚ eské Bud jovice, odboru kultury a
památkové pé e, .j.: KUJCK 34525/2014/OKPP z 03.06.2014 v rámci projednávání zadání ÚP Nové Hrady,
ve kterém dot ený orgán poukázal, z hlediska státní památkové pé e, na nežádoucí vliv návrhu na stávající
Krajinnou památkovou zónu Novohradsko. Dále na základ požadavku KÚ eské Bud jovice, odboru
kultury a památkové pé e, .j.: KUJCK 147447/2017 z 18.12.2017 a na základ dohodovacího ízení ze dne
19.02.2018, byla lokalita zcela vypušt na z projednávání z dokumentace návrhu ÚP Nové Hrady pro ve ejné
projednání. Pozemek parc. . 556/5 v k.ú. Štipto byl v zadání ÚP Nové Hrady sou ástí zastavitelné plochy
ozna ené indexem „B22“ s funk ním využitím pro bydlení a z ásti sou ástí zastavitelné plochy ozna ené
indexem „VP21“ s funk ním využitím pro ve ejné prostranství. Pozemek parc. . 402/9 v k.ú. Štipto byl
v zadání ÚP Nové Hrady sou ástí zastavitelné plochy ozna ené indexem „B22“. Zastavitelné plochy „B22“ a
„VP21“ byly zcela vypušt ny z projednávání v rámci projednání zadání ÚP Nové Hrady v roce 2016, na
základ požadavku KÚ eské Bud jovice, odboru kultury a památkové pé e, .j.: KUJCK 34525/2014/OKPP
z 03.06.2014. Pozemek parc. . 379/1 v k.ú. Štipto byl v zadání ÚP Nové Hrady sou ástí zastavitelné
plochy ozna ené indexem „B20“. Zastavitelná plocha „B20“ byla z ásti vypušt na z projednávání v rámci
projednání zadání ÚP Nové Hrady v roce 2016, na základ požadavku KÚ eské Bud jovice, odboru kultury
a památkové pé e, .j.: KUJCK 34525/2014/OKPP z 03.06.2014 a na základ dohodovacího ízení ze dne
05.02.2018 ve v ci projednávání návrhu ÚP Nové Hrady pro spole né jednání. K uvedené v ci bylo rovn ž
vydáno op tovné nesouhlasné vyjád ení dot eného orgánu KÚ eské Bud jovice, Odbor kultury a
památkové pé e – .j.: KUJCK 147345/2020 z 07.12.2020, ve kterém dot ený orgán poukázal, z hlediska
státní památkové pé e, na nežádoucí vliv návrhu na stávající Krajinnou památkovou zónu Novohradsko.
Pozemek parc. . 556/5 v k.ú. Štipto se dále nachází ve vymezeném záplavovém území eky Stropnice. Dle
republikových priorit, odst. (26) Politiky územního rozvoje R, ve zn ní Aktualizace . 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen
„PÚR“) lze vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umis ovat do nich ve ejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjime ných a zvláš od vodn ných p ípadech. Z výše uvedených d vod byla
námitka zamítnuta.
10. SOHORS spol. s r.o., Žár 70, 374 01 Žár:
– Námitka k návrhu zm ny funk ního využití ásti pozemku parc. . 777/8 v k.ú. Štipto , který je ve
stávajícím Územním plánu m sta Nové Hrady z roku 2006 sou ástí stabilizované plochy s funk ním
využitím jako plocha kulturních a travních porost . V návrhu ÚP Nové Hrady je výše uvedený
pozemek sou ástí stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha pro zem
lství bez
možnosti výstavby RD. Žadatel žádá o zm nu funk ního využití ásti pozemku na plochu s funk ním
využitím pro bydlení, stejn jako to bylo v návrhu dokumentace ÚP Nové Hrady pro spole né
jednání.
– Dále žadatel podává námitku – podn t na za azení pozemku, i jeho ásti, parc. . 1206/1 a ásti
pozemku parc. . 1254/2 v k.ú. Údolí u Nových Hrad do zastavitelné plochy s funk ním využitím pro
bydlení. Pozemky jsou ve stávajícím Územním plánu m sta Nové Hrady z roku 2006 sou ástí
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stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha orná p da. V návrhu ÚP Nové Hrady jsou výše
uvedené pozemky sou ástí stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha pro zem
lství
bez možnosti výstavby RD. Žadatel žádá o zm nu funk ního využití ásti pozemk na plochu
s funk ním využitím pro bydlení.
Dále žadatel požaduje zm nu funk ního využití pozemku, i jeho ásti (mimo stávající cestu), parc. .
736/2 v k.ú. Údolí u Nových Hrad spo ívající ve zrušení navrženého funk ního využití stabilizované
plochy pro výrobu a skladování a stanovení nového funk ního využití jako plocha zem
lská, tak
aby zastavitelná ást mohla být navržena na n kterých pozemcích ve vlastnictví žadatele.
Žadatel je vlastník pozemk parc. . 777/8 v k.ú. Štipto a parc. . 1206/1, 1254/2 a 736/2 v k.ú.
Údolí u Nových Hrad (viz podání žadatele, které je nedílnou sou ástí spisové dokumentace).

Výrok rozhodnutí:
námitka se ZAMÍTÁ – s pokynem nem nit návrh a zachovat v ÚP Nové Hrady navržené funk ní využití
pozemku parc. . 777/8 v k.ú. Štipto a pozemk parc. . 1206/1, 1254/2 a 736/2 v k.ú. Údolí u Nových
Hrad , tak jak bylo navrženo a vyhodnoceno zpracovatelem ÚP Nové Hrady a projednáno v rámci
po izování návrhu ÚP Nové Hrady, tedy funk ní využití pozemku parc. . 777/8 v k.ú. Štipto a pozemk
parc. . 1206/1 a 1254/2 v k.ú. Údolí u Nových Hrad jako stabilizovaná plocha s funk ním využitím jako
plocha zem
lská a pozemku parc. . 736/2 v k.ú. Údolí u Nových Hrad jako stabilizovaná plocha s
funk ním využitím jako plocha pro výrobu a skladování.
Od vodn ní:
Námitka ve v ci zm ny funk ního využití pozemku parc. . 777/8 v k.ú. Štipto a pozemk parc. . 1206/1 a
1254/2 v k.ú. Údolí u Nových Hrad na plochy s funk ním využitím pro bydlení nebyla v rámci dohodovacího
ízení s dot enými orgány dohodnuta. Pozemek parc. . 777/8 v k.ú. Štipto byl v zadání ÚP Nové Hrady
ásti sou ástí zastav ného území s funk ním využitím pro bydlení a z ásti v zastavitelné ploše ozna ené
indexem „SO104“ s funk ním využitím jako plochy smíšené obytné. Pro zastavitelnou plochu ozna enou
indexem „SO104“ byl uplatn n požadavek na její vypušt ní z projednávání ve stanovisku KÚ eské
Bud jovice, odboru kultury a památkové pé e, .j.: KUJCK 78390/2016 z 03.06.2016 v rámci projednávání
zadání ÚP Nové Hrady, ve kterém dot ený orgán poukázal, z hlediska státní památkové pé e, na nežádoucí
vliv návrhu na stávající Krajinnou památkovou zónu Novohradsko. Dále na základ požadavku KÚ eské
Bud jovice, odboru kultury a památkové pé e, .j.: KUJCK 147447/2017 z 18.12.2017 a na základ
dohodovacího ízení ze dne 19.02.2018, byla lokalita podél západní strany komunikace II/154 v k.ú. Štipto
zcela vypušt na z projednávání z dokumentace návrhu ÚP Nové Hrady pro ve ejné projednání. Pozemek
parc. . 1206/1 v k.ú. Údolí u Nových Hrad je ešen v rámci projednávání ÚP Nové Hrady v nezastav ném
území v ploše s funk ním využitím pro zem
lství. Pozemek parc. . 1254/2 v k.ú. Údolí u Nových Hrad byl
v zadání ÚP Nové Hrady z ásti sou ástí nezastav ného území s funk ním využitím pro zem
lství a z ásti
v zastavitelné ploše ozna ené indexem „SO102“ s funk ním využitím jako plochy smíšené obytné. Pro
zastavitelnou plochu ozna enou indexem „SO102“ byl uplatn n požadavek na její vypušt ní z projednávání
ve stanovisku KÚ eské Bud jovice, odboru kultury a památkové pé e, .j.: KUJCK 78390/2016
z 03.06.2016 v rámci projednávání zadání ÚP Nové Hrady. K uvedené v ci bylo rovn ž vydáno v rámci
dohodovacího ízení op tovné nesouhlasné vyjád ení dot eného orgánu KÚ eské Bud jovice, Odbor
kultury a památkové pé e – .j.: KUJCK 147345/2020 z 07.12.2020, ve kterém dot ený orgán poukázal,
z hlediska státní památkové pé e, na nežádoucí vliv návrhu na stávající Krajinnou památkovou zónu
Novohradsko. Funk ní využití pozemku parc. . 736/2 v k.ú. Údolí u Nových Hrad a s tím související
aktualizace vymezení zastav ného území logicky reflektuje stávající a skute né využití pozemku parc. .
736/2 v k.ú. Údolí u Nových Hrad jako stabilizované plochy pro výrobu a skladování, která souvisí
s okolním areálem pro výrobu a skladování. Z výše uvedených d vod byla námitka zamítnuta.
11. BIO TOP s.r.o., Nemanická 440/14, 370 10 eské Bud jovice:
– Námitka – podn t na za azení pozemku parc. . 1215 v k.ú. Údolí u Nových Hrad do zastavitelné
plochy s funk ním využitím pro bydlení. Pozemek je ve stávajícím Územním plánu m sta Nové
Hrady z roku 2006 sou ástí stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha kulturní a travní
porosty. V návrhu ÚP Nové Hrady je výše uvedený pozemek sou ástí stabilizované plochy s
funk ním využitím jako plocha pro zem
lství bez možnosti výstavby RD. Žadatel žádá o zm nu
funk ního využití pozemku parc. . 1215 v k.ú. Údolí u Nových Hrad na plochu s funk ním využitím
pro bydlení.
– Dále žadatel podává námitku – podn t na zm nu funk ního využití pozemku, i jeho ásti, parc. .
387/1 v k.ú. Nové Hrady do zastavitelné plochy s možností výstavby objektu rybá ské bašty.
Pozemek je ve stávajícím Územním plánu m sta Nové Hrady z roku 2006 sou ástí návrhové plochy
ozna ené indexem „S31“ s funk ním využitím jako plocha sportu. V návrhu ÚP Nové Hrady je výše
uvedený pozemek sou ástí stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha pro zem
lství
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–

bez možnosti výše uvedeného typu objektu. Žadatel žádá o zm nu funk ního využití pozemku i
jeho ásti na plochu s funk ním využitím umož ující umíst ní rybá ské bašty.
Žadatel je vlastník pozemk parc. . 1215 v k.ú. Údolí u Nových Hrad a parc. . 387/1 v k.ú. Nové
hrady (viz podání žadatele, které je nedílnou sou ástí spisové dokumentace).

Výrok rozhodnutí:
námitka se ZAMÍTÁ – s pokynem nem nit návrh a zachovat v ÚP Nové Hrady navržené funk ní využití
pozemku parc. . 1215 v k.ú. Údolí u Nových Hrad a pozemku parc. . 387/1 v k.ú. Nové Hrady, tak jak bylo
navrženo a vyhodnoceno zpracovatelem ÚP Nové Hrady a projednáno v rámci po izování návrhu ÚP Nové
Hrady, tedy funk ní využití parc. . 1215 v k.ú. Údolí u Nových Hrad a pozemku parc. . 387/1 v k.ú. Nové
Hrady jako stabilizovaná plocha s funk ním využitím jako plocha zem
lská.
Od vodn ní:
Námitka ve v ci zm ny funk ního využití pozemku parc. . 1215 v k.ú. Údolí u Nových Hrad na plochy
s funk ním využitím pro bydlení a pozemku parc. . 387/1 v k.ú. Nové Hrady na plochu s funk ním využitím
umož ující umíst ní rybá ské bašty nebyla v rámci dohodovacího ízení s dot enými orgány dohodnuta.
Pozemek parc. . 1215 v k.ú. Údolí u Nových Hrad je ešen v rámci projednávání ÚP Nové Hrady v
nezastav ném území v ploše s funk ním využitím pro zem
lství. Pozemek parc. . 387/1 v k.ú. Nové
Hrady je ešen v rámci projednávání ÚP Nové Hrady v nezastav ném území v ploše s funk ním využitím pro
zem
lství. Ve stávajícím územním plánu Úpo Nové Hrady je pozemek sou ástí zastavitelné plochy
ozna ené indexem „31S“ s funk ním využitím jako plocha pro sport. Od roku 2006, kdy byl vydán ÚPo Nové
Hrady, nedošlo na pozemku parc. . 387/1 v k.ú. Nové Hrady k realizaci žádné stavby pro sport i související
innosti. K uvedené v ci bylo rovn ž vydáno v rámci dohodovacího ízení nesouhlasné vyjád ení dot eného
orgánu KÚ eské Bud jovice, Odbor kultury a památkové pé e – .j.: KUJCK 147345/2020 z 07.12.2020, ve
kterém dot ený orgán poukázal, z hlediska státní památkové pé e, na nežádoucí vliv návrhu na stávající
Krajinnou památkovou zónu Novohradsko. Z výše uvedených d vod byla námitka zamítnuta.
12. Mgr. Martin ehout, Rybná 669/4, 110 00 Praha:
– Námitka – podn t na za azení ásti pozemku parc. . 2364 a pozemku parc. . 2358 v k.ú. By ov do
zastavitelné plochy s funk ním využitím pro bydlení. Pozemek parc. . 2364 v k.ú. By ov je ve
stávajícím Územním plánu m sta Nové Hrady z roku 2006 sou ástí stabilizované plochy s funk ním
využitím jako plocha orná p da, ást pozemku je v sou asn zastav ném území, sou ástí
stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha bydlení v rodinných domech. Pozemek parc. .
2358 v k.ú. By ov je ve stávajícím Územním plánu m sta Nové Hrady z roku 2006 sou ástí
stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha orná p da. V návrhu ÚP Nové Hrady jsou výše
uvedené pozemky sou ástí stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha pro zem
lství
bez možnosti výstavby RD. Žadatel žádá o zm nu funk ního využití ásti pozemku parc. . 2364 a
pozemku parc. . 2358 v k.ú. By ov na plochu s funk ním využitím pro bydlení. Žadatel je vlastník
pozemk parc. . 2364 a 2358 v k.ú. By ov (viz podání žadatele, které je nedílnou sou ástí spisové
dokumentace).
Výrok rozhodnutí:
námitka se ZAMÍTÁ – s pokynem nem nit návrh a zachovat v ÚP Nové Hrady navržené funk ní využití
pozemk parc. . 2364 a 2358 v k.ú. By ov, tak jak bylo navrženo a vyhodnoceno zpracovatelem ÚP Nové
Hrady a projednáno v rámci po izování návrhu ÚP Nové Hrady, tedy funk ní využití pozemk parc. . 2364 a
2358 v k.ú. By ov jako stabilizovaná plocha s funk ním využitím jako plocha zem
lská.
Od vodn ní:
Námitka ve v ci zm ny funk ního využití pozemk parc. . 2364 a 2358 v k.ú. By ov na plochy s funk ním
využitím pro bydlení nebyla v rámci dohodovacího ízení s dot enými orgány dohodnuta. Pozemek parc. .
2364 v k.ú. By ov byl v zadání ÚP Nové Hrady z ásti sou ástí nezastav ného území s funk ním využitím
pro zem
lství a z ásti v zastavitelné ploše ozna ené indexem „VE100“ s funk ním využitím jako plochy
pro výrobu a skladování - ekofarmy. Pro zastavitelnou plochu ozna enou indexem „VE100“ byl uplatn n
požadavek na její vypušt ní z projednávání ve stanovisku KÚ eské Bud jovice, odboru kultury a
památkové pé e, .j.: KUJCK 78390/2016 z 03.06.2016 v rámci projednávání zadání ÚP Nové Hrady, ve
kterém dot ený orgán poukázal, z hlediska státní památkové pé e, na nežádoucí vliv návrhu na stávající
Krajinnou památkovou zónu Novohradsko. Pozemek parc. . 2358 v k.ú. By ov byl v zadání ÚP Nové Hrady
sou ástí návrhu nové zastavitelné plochy s funk ním využitím pro bydlení. Zastavitelná plocha na pozemku
parc. . 2358 v k.ú. By ov, byla zcela vypušt na z projednávání na základ dohodovacího ízení dne
17.12.2015 a požadavku KÚ eské Bud jovice, odboru životního prost edí, zem
lství a lesnictví ve fázi
projednávání zadání ÚP Nové Hrady, z hlediska zájm ochrany zem
lského p dního fondu. K uvedené
ci bylo rovn ž vydáno v rámci dohodovacího ízení op tovné nesouhlasné vyjád ení dot eného orgánu
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KÚ eské Bud jovice, Odbor kultury a památkové pé e – .j.: KUJCK 147345/2020 z 07.12.2020, ve kterém
dot ený orgán poukázal, z hlediska státní památkové pé e, na nežádoucí vliv návrhu na stávající Krajinnou
památkovou zónu Novohradsko. Z výše uvedených d vod byla námitka zamítnuta.
13.

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, Územní pracovišt
Prokišova ul. 1202/5, 371 03 eské Bud jovice:

eské Bud jovice,

–

Požadavek, který byl vyhodnocen jako námitka – na za azení pozemk parc. . 80 a 82 v k.ú.
Nakolice do stabilizované plochy s funk ním využitím pro bydlení. Pozemek parc. . 82 v k.ú.
Nakolice je ve stávajícím ÚPo Nové Hrady z roku 2006 sou ástí stabilizované plochy s funk ním
využitím jako plocha pro bydlení v rodinných domech a pozemek parc. . 80 v k.ú. Nakolice sou ástí
stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha ve ejné zelen . V návrhu ÚP Nové Hrady jsou
výše uvedené pozemky sou ástí stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha pro bydlení.
Žadatel žádá o zachování funk ního využití pozemk parc. . 80 a 82 v k.ú. Nakolice do
stabilizované plochy s funk ním využitím pro bydlení. Vlastníkem pozemk parc. . 80 a 82 v k.ú.
Nakolice je eská republika a žadatel je organizace p íslušná k hospoda ení s majetkem státu (viz
podání žadatele, které je nedílnou sou ástí spisové dokumentace).

Výrok rozhodnutí:
námitce se VYHOVUJE – s pokynem nem nit návrh a zachovat v ÚP Nové Hrady navržené funk ní využití
pozemk parc. . 80 a 82 v k.ú. Nakolice, tak jak bylo navrženo a vyhodnoceno zpracovatelem ÚP Nové
Hrady a projednáno v rámci po izování návrhu ÚP Nové Hrady, tedy funk ní využití pozemk parc. . 80 a 82
v k.ú. Nakolice jako stabilizované plochy s funk ním využitím pro bydlení.
Od vodn ní:
Pozemky parc. . 80 a 82 v k.ú. Nakolice jsou v návrhu ÚP Nové Hrady sou ástí stabilizované plochy
s funk ním využitím pro bydlení, tedy námitce je v sou asné dob již vyhov no. ÚP Nové Hrady byl
zpracován autorizovanou osobou a stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot,
jeho plošného a prostorového uspo ádání (dále také jen „urbanistická koncepce“) v souladu s cíli a úkoly
územního plánování. Stávající, platný územní plán m sta Nové Hrady byl schválen v roce 2006. V rámci
po ízení a zpracování nového územního plánu, bylo v souladu s § 58 stavebního zákona provedeno a
aktualizováno zpracovatelem územn plánovací dokumentace vymezení zastav ného území k 10.01.2019.
Stávající územní plán m sta byl vydán v prosinci 2006, tedy vymezení zastav ného území bylo
aktualizováno v souladu s § 58 stavebního zákona pro pot eby nové územn plánovací dokumentace. Návrh
nového územního plánu Nové Hrady aktualizuje v ešeném území vymezení zastav ného území, jeho
funk ní využití a prostorové uspo ádání. Navržené koncep ní ešení bylo bez p ipomínek projednáno
s dot enými orgány v rámci projednávání návrhu ÚP Nové Hrady.
V rámci opakovaného ve ejného projednání návrhu ÚP Nové Hrady byly uplatn ny následující námitky:
1. Ing. František Štangl, Vilová tvr 238, 373 33 Nové Hrady:
– Námitka ve v ci „snížení zastavitelné plochy u Nakolického rybníka“. Ve stávajícím Územním plánu
sta Nové Hrady z roku 2006 jsou pozemky parc. . 1563 a 1576/1 v k.ú. Nakolice sou ástí
návrhové plochy ozna ené indexem „HR49“ s funk ním využitím jako plocha hromadné rekreace.
Žadatel je vlastník pozemk parc. . 1563 a 1576/1 v k.ú. Nakolice, které jsou sou ástí této plochy.
V návrhu ÚP Nové Hrady byla vymezená plocha rekreace nov ozna ená indexem „R93“ (p vodní
ozna ení „HR49“) nejprve zcela vypušt na po spole ném jednání, následn na základ uplatn né
námitky a následné dohody s dot enými orgány byly vymezeny místo p vodní plochy na jiných
pozemcích 3 zastavitelné plochy ozna ené indexy „RH94“, „RH126“ a „RH127“ s funk ním využitím
jako plochy rekreace hromadné. U výše uvedených pozemk ve vlastnictví žadatele je však
navrženo nové funk ní využití jako plocha zem
lská. Vlastník pozemk parc. . 1563 a 1576/1
v k.ú. Nakolice žádá o op tovné za azení t chto pozemk do zastavitelné plochy s funk ním
využitím jako plocha hromadné rekreace s možností výstavby objektu pro rekreaci (viz podání
žadatele, které je nedílnou sou ástí spisové dokumentace).
Výrok rozhodnutí:
námitce se VYHOVUJE – s pokynem vymezit v ÚP Nové Hrady na pozemku parc. . 1563 a 1576/1 v k.ú.
Nakolice zastavitelnou plochu s funk ním využitím pro rekreaci. Toto bude dále projednáno v rámci druhého
opakovaného ve ejného projednání ÚP Nové Hrady.
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Od vodn ní:
Zastavitelná plocha s funk ním využitím jako plocha rekreace (jejíž sou ástí jsou i pozemky parc. . 1563 a
1576/1 v k.ú. Nakolice) ozna ená v návrhu ÚP Nové Hrady indexem „R93“ a která je ve stávajícím ÚPo
Nové Hrady ozna ena indexem „HR49“, byla zcela vypušt na z dalšího projednávání po spole ném jednání
o návrhu ÚP Nové Hrady a to na základ požadavku dot eného orgánu KÚ eské Bud jovice, odboru
životního prost edí, zem
lství a lesnictví, .j.: KUJCK 149013/2017 OZZL z 19.12.2017, ve kterém
dot ený orgán vyslovil nesouhlas s p edloženým návrhem ÚP Nové Hrady a konstatoval, že nebyly spln ny
podmínky § 4 zákona . 334/1992 Sb., o ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis . V rámci ve ejného
projednání návrhu ÚP Nové Hrady, byla uplatn na námitka vlastníka jiného pozemku dot eného návrhem
ešení v p edm tné zastavitelné ploše rekreace ozna ené „R93“. V souladu s následným rozhodnutím
Zastupitelstva m sta Nové Hrady o vypo ádání námitky a v rámci navazujícího dohodovacího ízení
s dot enými orgány byly do návrhu ÚP Nové Hrady vymezeny místo p vodní plochy na jiných pozemcích 3
zastavitelné plochy ozna ené indexy „RH94“, „RH126“ a „RH127“ s funk ním využitím jako plochy rekreace
hromadné. Tato úprava návrhu ÚP Nové Hrady byla projednána v rámci opakovaného ve ejného projednání.
Podatel námitky v rámci spole ného jednání a ve ejného projednání návrhu ÚP Nové Hrady svoji námitku
íve neuplatnil a námitku uplatnil až ve fázi opakovaného ve ejného projednání návrhu ÚP Nové Hrady. Na
základ vyhodnocení výsledk projednání po opakovaném ve ejném projednání a pokynu ur eného
zastupitele bylo následn odsouhlaseno vyhov ní námitce a byl vydán pokyn k vymezení plochy s funk ním
využitím pro rekreaci a stanovení podrobných podmínek a regulací pro využití této plochy, které budou dále
projednány v rámci opakovaného ve ejného projednání ÚP Nové Hrady.
2. František Král, Údolí 123, 374 01 Nové Hrady:
– Druhá námitka ve v ci nov navržené zm ny funk ního využití pozemku parc. . 1335/3 v k.ú. Údolí
u Nových Hrad , který je ve stávajícím Územním plánu m sta Nové Hrady z roku 2006 sou ástí
stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha pro kulturní a travní porosty. V návrhu ÚP
Nové Hrady je pozemek parc. . 1335/3 v k.ú. Údolí u Nových Hrad sou ástí stabilizované plochy s
funk ním využitím jako plocha pro výrobu a skladování. Žadatel žádá op tovn o zm nu funk ního
využití pozemku parc. . 1335/3 v k.ú. Údolí u Nových Hrad na plochu s funk ním využitím pro
bydlení. Žadatel je spoluvlastník pozemku parc. . 1335/3 v k.ú. Údolí u Nových Hrad (viz podání
žadatele, které je nedílnou sou ástí spisové dokumentace).
Výrok rozhodnutí:
námitce se VYHOVUJE – s pokynem zm nit v ÚP Nové Hrady funk ní využití pozemku parc. . 1335/3
v k.ú. Údolí u Nových Hrad na plochu s funk ním využitím pro bydlení. Toto bude dále projednáno
v rámci druhého opakovaného ve ejného projednání ÚP Nové Hrady.
Od vodn ní:
Námitka ve v ci zm ny funk ního využití pozemku parc. . 1335/3 v k.ú. Údolí u Nových Hrad na plochu
s funk ním využitím pro bydlení nebyla v rámci dohodovacího ízení s dot enými orgány p i
projednávání návrhu ÚP Nové Hrady dohodnuta. Podatel námitky tuto námitku již uplatnil d íve v rámci
ve ejného projednání návrhu ÚP Nové Hrady. K uvedené v ci bylo vydáno nesouhlasné vyjád ení
dot eného orgánu KÚ eské Bud jovice, Odboru kultury a památkové pé e – .j.: KUJCK 147345/2020
z 07.12.2020, ve kterém dot ený orgán poukázal, z hlediska státní památkové pé e, na nežádoucí vliv
návrhu na stávající Krajinnou památkovou zónu Novohradsko a ve svém vyjád ení uvedl mimo jiné
následující: „Pozemky p. . 1335/1 a 1335/3 v k.ú. Údolí u Nových Hrad se nachází v území, které je
v podkladovém dokumentu (pozn. „Krajinná památková zóna – plán limit , regulativ a zásad pé e o
krajinu“, zpracovatel ATELIER V – Ing. arch. Ivan Vorel, íjen 2000) ozna eno jako A-f, v pásmu II.
kategorie pé e a ochrany, kde je nová výstavba možná pouze výjime
, a to na p dorysech základ
vodních objekt . Objekt na pozemku parc. . 1335/5 byl z hlediska státní památkové pé e umožn n
s ohledem na jeho hospodá ské využití pro zem
lskou innost. P em na tohoto objektu a navazující
plochy na plochu bydlení by m la zásadní dopady na p edm tnou ást krajinné památkové zóny ve
form vzniku další lokality obytné zástavby a tím postupné prom ny charakteru v zásad volné krajiny
v krajinu stále více fragmentalizovanou dalšími a dalšími lokalitami bytové zástavby, což s ohledem na
výše uvedené cíle ochrany v této ásti památkové zóny není žádoucí“. Dále o této námitce rozhodlo
Zastupitelstva m sta Nové Hrady dne 29.12.2021 a uvedenou námitku s od vodn ním zamítnulo. Na
základ vyhodnocení výsledk projednání po opakovaném ve ejném projednání a pokynu ur eného
zastupitele bylo následn odsouhlaseno vyhov ní námitce a byl vydán pokyn ke zm
funk ního
využití pozemku parc. . 1335/3 v k.ú. Údolí u Nových Hrad na plochu s funk ním využitím pro bydlení a
stanovení podrobných podmínek a regulací pro využití této plochy, které budou dále projednány v rámci
opakovaného ve ejného projednání ÚP Nové Hrady.
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Dále bude dopln no na základ 2. opakovaného ve ejného projednání.

p) vyhodnocení p ipomínek
V rámci ve ejného projednání návrhu ÚP Nové Hrady byly uplatn ny následující p ipomínky:
1. Ing. Josef Smažík, Riegrova 1797/19, 370 01 eské Bud jovice:
- P ipomínka k návrhu funk ního využití pozemk parc. . 84, 80, 66 a 1428 v k.ú. Nakolice.
Požadavek na p ehodnocení navrženého funk ního využití a stanovení funk ního využití dle
vodního územního plánu. Pozemek parc. . 84 v k.ú. Nakolice je ve stávajícím Územním plánu
sta Nové Hrady z roku 2006 sou ástí stabilizované plocha s funk ním využitím jako plocha pro
kulturní a travní porosty, v návrhu ÚP Nové Hrady je navržen jako stabilizovaná plocha s funk ním
využitím pro bydlení. Dále pozemky parc. . 80 a 66 v k.ú. Nakolice jsou ve stávajícím Územním
plánu m sta Nové Hrady z roku 2006 sou ástí stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha
ve ejné zelen , v návrhu ÚP Nové Hrady jsou navrženy jako stabilizované plocha s funk ním
využitím pro bydlení. Dále pozemek parc. . 1428 v k.ú. Nakolice je ve stávajícím Územním plánu
sta Nové Hrady z roku 2006 situován z ásti ve stabilizované ploše s funk ním využitím jako
plocha zem
lské výroby a z ásti s funk ním využitím jako orná p da, v návrhu ÚP Nové Hrady je
navržen celý pozemek ve stabilizované ploše s funk ním využitím pro výrobu a skladování. Žadatel
není vlastníkem pozemk dot ených návrhem ešení, proto je podn t veden jako p ipomínka (viz
podání žadatele, které je nedílnou sou ástí spisové dokumentace).
Vyhodnocení p ipomínky:
ipomínce se NEVYHOVUJE – s pokynem nem nit návrh a zachovat v ÚP Nové Hrady navržené funk ní
využití pozemk parc. . 84, 80, 66 a 1428 v k.ú. Nakolice, tak jak bylo navrženo a vyhodnoceno
zpracovatelem ÚP Nové Hrady a projednáno v rámci po izování návrhu ÚP Nové Hrady, tedy funk ní využití
pozemk parc. . 84, 80 a 66 v k.ú. Nakolice s funk ním využitím pro bydlení a pozemku parc. . 1428 v k.ú.
Nakolice s funk ním využitím pro výrobu a skladování.
Od vodn ní:
ÚP Nové Hrady byl zpracován autorizovanou osobou a stanovuje základní koncepci rozvoje území obce,
ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspo ádání (dále také jen „urbanistická koncepce“)
v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Stávající, platný územní plán m sta Nové Hrady byl schválen
v roce 2006. V rámci po ízení a zpracování nového územního plánu, bylo v souladu s § 58 stavebního
zákona provedeno a aktualizováno zpracovatelem územn plánovací dokumentace vymezení zastav ného
území k 10.01.2019. Stávající územní plán m sta byl vydán v prosinci 2006, tedy vymezení zastav ného
území bylo aktualizováno v souladu s § 58 stavebního zákona pro pot eby nové územn plánovací
dokumentace. Návrh nového územního plánu Nové Hrady aktualizuje v ešeném území vymezení
zastav ného území, jeho funk ní využití a prostorové uspo ádání. Navržené koncep ní ešení bylo bez
ipomínek projednáno s dot enými orgány v rámci projednávání návrhu ÚP Nové Hrady. Žadatel není
vlastníkem pozemk dot ených návrhem ešení. Z výše uvedených d vod nebylo p ipomínce vyhov no.
2. KÚ eské Bud jovice, Odbor kultury a památkové pé e – .j.: KUJCK 78654/2020 z 23.06.2020
– p ipomínky a požadavky k n kterým ešeným plochám a požadavek na dopln ní textové ásti ÚP
(viz stanovisko dot eného orgánu, které je nedílnou sou ástí spisové dokumentace).
Vyhodnocení p ipomínky:
1. p ipomínce k bodu 1. stanoviska se VYHOVUJE – s pokynem vypustit z návrhu ÚP Nové Hrady
vymezené zastavitelné plochy v k.ú. Štipto ozna ené indexem „B118“ a „B119“ s funk ním využitím
jako plochy pro bydlení a stanovit pro uvedené plochy nové funk ní využití, jako stabilizované plochy
s funk ním využitím jako plochy zem
lské.
2. p ipomínka k bodu 2. stanoviska se ZAMÍTÁ – s pokynem ponechat v ÚP Nové Hrady vymezené
zastav né území etn stabilizovaných ploch s daným funk ním využitím.
3. p ipomínce k bodu 3. stanoviska se VYHOVUJE – s pokynem k dopln ní do textové ásti ÚP Nové
Hrady.
4. p ipomínce k bodu 4. stanoviska se VYHOVUJE – s pokynem k dopln ní do textové ásti ÚP Nové
Hrady.
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Od vodn ní:
k bodu 1.: navržené zastavitelné plochy v k.ú. Štipto byly vypušt ny z dalšího projednávání na
základ požadavku na jejich vypušt ní z projednávání, uplatn ném ve stanovisku KÚ eské
Bud jovice, odboru kultury a památkové pé e, .j.: KUJCK 78654/2020 z 13.05.2020. Požadavek na
vypušt ní p edm tných ploch z projednávání byl uplatn n dále i ve stanovisku KÚ eské
Bud jovice, odboru kultury a památkové pé e, .j.: KUJCK 34525/2014/OKPP z 03.06.2014 v rámci
projednávání zadání ÚP Nové Hrady.
k bodu 2.: v rámci po ízení a zpracování nového územního plánu Nové Hrady, bylo v souladu s § 58
stavebního zákona provedeno a aktualizováno zpracovatelem územn plánovací dokumentace
vymezení zastav ného území k 10.01.2019. Stávající územní plán m sta byl vydán v prosinci 2006,
tedy vymezení zastav ného území bylo aktualizováno v souladu s § 58 stavebního zákona pro
pot eby nové územn plánovací dokumentace. Zastavitelná plocha ozna ená v návrhu zadání ÚP
Nové Hrady jako plocha „B36“ v k.ú. Štipto , je v sou asn platném Územním plánu obce Nové
Hrady (dále také jen „ÚPo Nové Hrady“) z roku 2006 vedena jako stabilizovaná plocha s funk ním
využitím pro bydlení v rodinných domech a na pozemku, který je situován v této ploše bylo vydáno i
spole né povolení o umíst ní a povolení stavby rodinného domu. Z tohoto d vodu byla p edm tná
plocha v návrhu ÚP Nové Hrady ponechaná v zastav ném území, ve stabilizované ploše s funk ním
využitím jako plocha pro bydlení a p ipomínka byla zamítnuta. Dále zastavitelná plocha ozna ená
v návrhu zadání ÚP Nové Hrady jako plocha „B43“ v k.ú. Nové Hrady, byla zcela vypušt na a
v návrhu ÚP Nové Hrady je toto území již v nezastav ném území v ploše s funk ním využitím jako
plocha zem
lská. Další zastavitelná plocha ozna ená v návrhu zadání ÚP Nové Hrady jako
plocha „B49“ v k.ú. Údolí u Nových Hrad a p ipomínkovaný pozemek parc. . 159/1 v k.ú. Nové
Hrady, jsou v sou asn platném ÚPo Nové Hrady z roku 2006 vedeny jako stabilizované plocha
s funk ním využitím pro bydlení v rodinných domech byly p evzaty z projednaného a schváleného
ÚPo Nové Hrady a požadavek na jejich vypušt ní (redukci zastav ného území) není tedy ze strany
dot eného orgánu od vodnitelný, protože se nejedná o nové návrhové zastavitelné plochy. Z tohoto
vodu byla p edm tná plocha a pozemek v návrhu ÚP Nové Hrady ponechány v zastav ném
území, ve stabilizované ploše s funk ním využitím jako plocha pro bydlení.
k bodu 3. a 4: zpracovatelem územn plánovací dokumentace bude dopln na do ÚP Nové Hrady
textová ást v souladu se stanoviskem dot eného orgánu.
3. Agentura ochrany p írody a krajiny R, Správa chrán né krajinné oblasti T ebo sko, Valy
121, 379 01 T ebo – .j.: 03562/JC/21 z 29.09.2021 – stanovisko s požadavkem k n kterým
ešeným plochám a požadavek na dopln ní textové ásti a grafické ásti ÚP (viz stanovisko
dot eného orgánu, které je nedílnou sou ástí spisové dokumentace).
Vyhodnocení p ipomínky:
ipomínce se VYHOVUJE – s pokynem stanovit v návrhu ÚP Nové Hrady podmínky pro využití plochy
technického a administrativního zázemí pro bývalou t žbu rašeliny v k.ú. By ov (pozemky parc. .
1482/111, st. 275, st. 276, st. 277, st. 316 a st. 317), kde pominul d vod adit uvedené pozemky mezi
plochy t žby nerost TN a nevymezovat tyto pozemky jako trvale zastav né území m sta (zastav né
území), ale nap . jako plocha p estavby, plochy p írodní.
Dále v návrhu ÚP Nové Hrady zm nit navržené funk ní využití pozemku parc. . 1386/1 v k.ú. By ov, ze
stabilizované plochy s funk ním využitím pro výrobu a skladování VS na plochu plnící funkci ochranné
zelen nap . vymezením jako plochy zem
lské Z (kde p ípustným využitím je mj. výsadba ochranné
zelen ). Toto bude dále projednáno v rámci opakovaného ve ejného projednání ÚP Nové Hrady.
Od vodn ní:
ÚP Nové Hrady byl zpracován autorizovanou osobou a stanovuje základní koncepci rozvoje území
obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspo ádání (dále také jen „urbanistická
koncepce“) v souladu s cíli a úkoly územního plánování. V dob po izování návrhu ÚP Nové Hrady
došlo v lokalit plochy technického a administrativního zázemí pro bývalou t žbu rašeliny v k.ú. By ov
(pozemky parc. . 1482/111, st. 275, st. 276, st. 277, st. 316 a st. 317), k definitivnímu ukon ení t žby
rašeliny v této t žebn a již není d vod adit uvedené pozemky mezi plochy t žby nerost TN.
V sou asné dob je areál využíván novým vlastníkem jako skladovací plocha a p ekladišt stavebního
materiálu a tím spíše odpovídá charakteru využití jako plocha výroby a skladování VS. Proti za azení
mezi plochy t žby nerost TN jsou i další odborné, právní a terminologické d vody. Podle § 2 zákona .
44/1988 Sb. o ochran a využití nerostného bohatství (horní zákon) se rašelina za nerost nepovažuje.
Dále vzhledem k umíst ní uvedeného areálu hluboko uvnit volné lesní krajiny, uprost ed rozsáhlé II.
zóny CHKO T ebo sko a s ohledem na to, že jediným d vodem lokalizace areálu byla nyní již
ukon ená t žba rašeliny, nem ly by být uvedené pozemky vymezeny jako trvale zastav né území
sta (zastav né území), ale nap . jako plocha p estavby, plochy p írodní s dlouhodobým výhledem
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asanace a návratu pozemk mezi plochy p írodní (renaturace). Dle Zásad územního rozvoje Jiho eské
kraje, je p edm tné území rovn ž sou ástí prvku ÚSES – nadregionálního biocentra NBC 39.
Dále k pozemku parc. . 1386/1 v k.ú. By ov, který je vymezen v platném územním plánu m sta Nové Hrady
jako plocha stabilizovaná ve ejné zelen VZ a v návrhu ÚP Nové Hrady nov jako stabilizovaná plocha
výroby skladování VS a zjevn plní funkci velmi pot ebné izola ní zelen stávajícího zem
lského areálu
(plocha výroby skladování VS), je žádoucí zachování funkce pozemku jako ochranné zelen , která je
v bezprost edním sousedství frekventované silnice nadmíru pot ebná. Z t chto d vod je navrženo
vymezení pozemku parc. . 1386/1 v k.ú. By ov jako plochy plnící funkci ochranné zelen nap . vymezením
jako plochy zem
lské Z (kde p ípustným využitím je mj. výsadba ochranné zelen ). Toto bude dále
projednáno v rámci opakovaného ve ejného projednání ÚP Nové Hrady.

V rámci opakovaného ve ejného projednání návrhu ÚP Nové Hrady byly uplatn ny následující p ipomínky:
1.
sto Nové Hrady, nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady:
- P ipomínka k návrhu funk ního využití ásti pozemku parc. . 1571 a pozemku parc. . st. 3 v k.ú.
Mýtiny. Požadavek – návrh na vypušt ní nov vymezené zastavitelné plochy ozna ené indexem
„B125“ s funk ním využitím jako plocha bydlení, která byla vymezena na ásti pozemku parc. . 1571
v k.ú. Mýtiny a nové za azení pozemku parc. . st. 3 v k.ú. Mýtiny do zastav ného území, jako
stabilizovanou plochu s funk ním využitím jako plocha bydlení, tak jak je vyzna eno v sou asn
platném Územním plánu obce Nové Hrady (dále také jen „ÚPo Nové Hrady“) z roku 2006. Žadatel
není vlastníkem pozemk dot ených návrhem ešení, proto je podn t veden jako p ipomínka (viz
podání žadatele, které je nedílnou sou ástí spisové dokumentace).
Vyhodnocení p ipomínky:
ipomínce se VYHOVUJE – s pokynem zcela vypustit z návrhu ÚP Nové Hrady vymezenou zastavitelnou
ozna enou indexem „B125“ s funk ním využitím jako plocha bydlení na ásti pozemku parc. . 1571 v k.ú.
Mýtiny a nov stanovit nové za azení pozemku parc. . st. 3 v k.ú. Mýtiny do zastav ného území, jako
stabilizovanou plochu s funk ním využitím jako plocha bydlení.
Od vodn ní:
V sou asn platném ÚPo Nové Hrady z roku 2006 je pozemek parc. . st. 3 a ást pozemku parc. . 1571
v k.ú. Mýtiny sou ástí zastav ného území, stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha bydlení
v rodinných domech. V rámci projednávání nového ÚP Nové Hrady byl pozemek parc. . 1571 v k.ú. Mýtiny
vyjmut ze zastav ného území a byl nov za azen do stabilizované plochy s funk ním využitím jako plocha
zem
lská. Pozemek parc. . st. 3 v k.ú. Mýtiny byl nov za azen do stabilizované plochy s funk ním
využitím jako plocha smíšená nezastav ného území. Na základ podn tu vlastníka pozemku parc. . 1571
v k.ú. Mýtiny byla v rámci projednávání návrhu ÚP Nové Hrady, po dohod s dot enými orgány, vymezena
na ásti pozemku parc. . 1571 v k.ú. Mýtiny nov zastavitelná plocha ozna ené indexem „B125“ s funk ním
využitím jako plocha bydlení. Dot ený orgán KÚ eské Bud jovice, Odbor kultury a památkové pé e ve
svém vyjád ení .j.: KUJCK 147345/2020 ze dne 07.12.2020 souhlasil s vymezením této zastavitelné plochy
za podmínky umíst ní pouze 1 RD. Z d vodu zm ny vlastnických práv k pozemku parc. . 1571 v k.ú. Mýtiny,
v pr
hu projednávání návrhu ÚP Nové Hrady, kdy p vodní vlastník tento pozemek prodal novému
vlastníku a nový vlastník pozemku parc. . 1571 v k.ú. Mýtiny je zárove i vlastníkem sousedního pozemku
parc. . st. 3 v k.ú. Mýtiny, není od vodn né, a lze konstatovat, že je i v rozporu s požadavkem dot eného
orgánu, vymezení zastavitelné plochy ozna ené indexem „B125“ s funk ním využitím jako plocha bydlení,
protože nový vlastník p edm tných pozemk se rozhodnul realizovat výstavbu rodinného domu na pozemku
parc. . st. 3 v k.ú. Mýtiny, kde se historicky stavba nacházela a v sou asné dob ješt áste
nachází.
Možnou výstavbou na pozemku parc. . st. 3 i na pozemku parc. . 1571 v k.ú. Mýtiny, by tak nebyla
dodržena podmínka dot eného orgánu státní památkové pé e, o možnosti umíst ní pouze jednoho objektu
RD v p edm tném území. Podatel p ipomínky (m sto Nové Hrady) sice není vlastníkem pozemk dot ených
návrhem ešení, ale jako zadavatel ÚP Nové Hrady, po dohod a souhlasu vlastníka pozemk , tuto
ipomínku a podn t na úpravu návrhu ÚP Nové Hrady uplatnil. Z výše uvedených d vod bylo p ipomínce
zcela vyhov no.
Dále bude dopln no na základ 2. opakovaného ve ejného projednání.
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Od vodn ní územního plánu obsahuje:
TEXTOVOU ÁST
5. Koordina ní výkres
7. Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu
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Pou ení:
Proti Územnímu plánu Nové Hrady vydaném formou opat ení obecné povahy nelze podat
opravný prost edek ve smyslu §173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád.

--------------------------------------starosta

------------------------------------místostarosta

Vyv šeno dne ………………….

Sejmuto:……………………

Toto opat ení obecné povahy musí být vyv šeno min 15 dn .
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