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stys Nové Veselí 
.j. : RUP/317/13/DF                   V Novém Veselí dne ............ 2014 

 
Ú Z E M N Í  P L Á N  N O V É  V E S E L Í  

Z M N A  . I  
 
Zastupitelstvo m styse Nové Veselí, jako p íslušný správní orgán, ve smyslu ustanovení § 6 
odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) 
ve zn ní pozd jších p edpis  za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s 
§ 171 až 174 zákona . 500/2004 Sb., správní ád ve zn ní pozd jších p edpis , § 13 a p ílohy . 
7 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci 
a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, ve zn ní pozd jších p edpis  
 

 
v y d á v á 

 
Zm nu . I  územního plánu Nové Veselí, 

 
 
formou opat ení obecné povahy . .................. obsahující textovou a grafickou ást v rozsahu 

ílohy . 7 k vyhlášce . 500/2006 Sb. 
 

ZÁZNAM O Ú INNOSTI 
 

ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ ZM NU . I ÚP Nové Veselí 

Zastupitelstvo m styse Nové Veselí 

 

 

 

Datum nabytí ú innosti Zm ny .I ÚP:   .............................. 
 

 

 
PO IZOVATEL 

stský ú ad Ž ár nad Sázavou, odbor regionálního rozvoje a 
územního plánování, Žižkova 227/1, 591 01 Ž ár nad Sázavou 
 
Oprávn ná ú ední osoba po izovatele 
jméno  :   Ing. Darina Faronová                  funkce :    referent 
 
podpis : ....................................... 
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A. Textová ást 
 
Výroková ást Územního plánu Nové Veselí se m ní takto : 
 
1) Kapitola 1. Vymezení zastav ného území se dopl uje o novou odrážku : 

 Zm nou . I ÚP Nové Veselí. byla provedena aktualizace hranice zastav ného území k datu 
24.01.2014. Aktualizované zastav né území je vyzna eno v grafické ásti Zm ny . I ÚP 
Nové Veselí na výkresech  ZI-1 - Výkres základního len ní území, ZI-2 - Hlavní výkres a 
dále v grafické ásti od vodn ní Zm ny . I ÚP Nové Veselí na výkresech ZI-O1 - Koordi-
na ní výkres a ZI-O2 – Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu. 

 
2) V nadpise kapitoly 2. se na za átek v ty dopl uje slovo "Základní" 

 
3) Z podkapitoly 2.3. Ochrana a rozvoj hodnot se ruší text první odrážky "Respektovat 

hodnoty území dané legislativní ochranou." 
 
4) V nadpise podkapitoly 3.2 se ruší ást textu "a ostatní plochy se zm nou v území", dále se v 

první odrážce vypouští poslední v ta "Tzv. ostatní plochy se zm nou v území nebyly ÚP 
vymezovány." 

 
5) V podkapitole 4.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a plochy zm n v krajin  se 

tabulka pod první odrážkou upravuje následovn  : 
  - na prvním ádku ve sloupci vým ra se m ní hodnota "4,48" na hodnotu "4,40" a do 
 sloupce  poznámka je dopln n text "plocha zmenšena aktualizací zastav ného území 
 zm nou . I ÚP" 
  - na tvrtém ádku ve sloupci vým ra se m ní hodnota "9,45" na hodnotu "9,09" a do 
 sloupce  poznámka je dopln n text "plocha zmenšena vy azením ásti zastavitelné plochy 
 zm nou .. I ÚP" 
 - na konec tabulky se dopl ují ádky  

I/Z1 x   plochy ob anského vybavení - komer ní 
za ízení malá a st ední OM 0,24  

I/Z2 x   plochy výroby a skladování - lehký 
pr mysl VL 0,36  

 
6) V podkapitole 3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a plochy zm n v krajin  se v 

první odrážce pod tabulkou  u plochy Z2 za první poml kou ruší text "nedoporu uje se" a 
nahrazuje se textem "p ípustné je" a na konec v ty se dopl uje text "jen za podmínky 
efektivního využití plochy", ve v  za 4 poml kou se ruší text "se doporu uje 1" a 
nahrazuje textem "1-2" 

 
7) V podkapitole 3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a plochy zm n v krajin  se v 

první odrážce pod tabulkou  u plochy Z4 ruší text za osmou poml kou "tvar st ech se blíže 
nespecifikuje" a nahrazuje se textem "charakter zástavby areálový" 

 
8) V podkapitole 3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a plochy zm n v krajin  se v 

první odrážce pod tabulkou  u plochy Z5 ruší text druhé v ty za 3 poml kou "P dorys, tvar 
objekt  ani zp sob zast ešení se neur uje." 

 
9) V podkapitole 3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a plochy zm n v krajin  se v 

první odrážce pod tabulkou  u plochy K3 ruší text na druhé v ty za 2 poml kou "a 
provedeny z p írodního materiálu - nejlépe d eva" 

 
10) V podkapitole 3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a plochy zm n v krajin  se v 

první odrážce pod tabulkou p ed další odrážku dopl uje text  
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"Plocha I/Z1 
 dopravní obsluhu ešit ze stávající plochy OM, nep ipouští se budování nových sjezd  na 
silnici II/353 

 akceptovat existenci blízké nemovité kulturní památky - r. . 36102/7-4304 boží muka p i 
silnici k Bud i 

 výška objekt  nep ekro í výšku stávajících objekt  v p ilehlé ploše ob anského vybavení 
 i koncipování využití pozemk  nutno akceptovat skute nost, že se jedná o hlavní vstup 
do sídla od Ž áru nad Sázavou 

 akceptovat vedení stávajících inženýrských sítí 
Plocha I/Z2 

 respektovat místní vodote  s p ilehlým lokálním biokoridorem ÚSES a ú elovou 
komunikací 

 nep ipouští se budování nových sjezd  na silnici II/353 
 akceptovat vedení stávajících inženýrských sítí 
 i okraji plochy do volné krajiny uvažovat s výsadbou zelen  s funkcí optické clony 
 výška objekt  nep ekro í výšku stávajících objekt  v p ilehlém výrobním areálu 
 charakter zastav ní bude areálový 
 i koncipování využití pozemk  nutno akceptovat skute nost, že se jedná o hlavní vstup 
do  

 
11) V podkapitole 4.2. Technická infrastruktura se ruší text deváté odrážky " Nep edpokládat 

výstavbu dalších stožár  mobilních operátor , el. vedení VVN, ZVN, výstavbu VTL a 
VVTL plynovod  ani produktovod . Pokud nebudou omezeny rozvojové zám ry obce, 
územní plán nebrání z izování dalších radioreléových spoj ." 

 
12) V podkapitole 4.3. Ob anské vybavení ve ejné i ostatní se mezi první a druhou odrážku 

vkládá nová odrážka : 
 Zm nou . I ÚP je navrhována rozvojová plocha pro ob anskou vybavenost malou a 

st ední  pro možnost rozší ení stávajícího provozu hostinských služeb. 
 
13) V nadpise bodu 5.6. se na konci vypouští slovo "nerost " a nahrazuje se slovním spojením 

"ložisek nerostných surovin" 
 
14) Stávají nadpis kapitoly 6. se ruší a nahrazuje textem "Stanovení podmínek pro využití 

ploch s rozdílným zp sobem 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, stanovení prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu" 
 

15) Kapitola 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, 
stanovení prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu se dopl uje novou 
podkapitolou : 
6.3.   Umis ování staveb a za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v §18 odst. 5 
stavebního zákona 
 Požadavky na umis ování t chto staveb v nezastav ném území nebyly uplatn ny. 
 ípadné umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 

stavebního zákona je možné, pokud nedojde k narušení urbanistické koncepce obce, 
kompozi ních vztah  v území nebude zaznamenán nežádoucí dopad na krajinný ráz 
nebo nedojde k p ekro ení únosné kapacity území, kterou m že být nap . dopravní 
zát ž, hygienická únosnost území i bezpe nost v území. 

 
16) V podkapitole 7.1. Ve ejn  prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury se 

ve druhé odrážce ruší text : 
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"Pro tyto stavby je možno dle § 101 zák. . 183/2006 Sb. uplatnit i p edkupní právo ve 
prosp ch Kraje Vyso ina. Jedná se o tyto pozemky anebo jejich ásti: 

WD1 – 2741, 1382, 2718, 2668, 67, 2535, 2190, 2741, 2667, 2739, 2751, 2726, 2170, 
2178, 2174, 2176, 2745, 2743, 2136, 2133, 2168, 2157, 2175, 1282, 282, 264, 
78, 421, 408, 374, 474, 751, 475, 512, 470, 3, 73, 75, 375, 71, 883, 2524, 2135, 
2171, 22, 182, 941, 108, 23, 24, 74, 76, 64, 409, 2, 884 

WD2 – 2524, 2522, 2537, 2335, 2329, 2565, 2300, 2463, 2324, 2560, 2564, 2539, 
2337, 2464, 2519, 2202, 2516, 2548, 2331, 2332, 2328, 2325, 2326, 2264, 
2211, 2210, 2209 " 

 
17) V nadpise 8. kapitoly se konec v ty dopl uje textem "s uvedením, v í prosp ch je 

edkupní právo z izováno" 
 

18) V nadpise kapitoly  10. se  vypouští  text  "prov ení zm n jejich využití územní studií 
(US) podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lh ty pro po ízení ÚS, její 
schválení po izovatelem a"  a nahrazuje se textem "rozhodování o zm nách v území 
podmín nou zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a 

im ené lh ty pro " a  dále  se  ruší  zkratka  "ÚS" a nahrazuje se slovním spojením 
"územní studii" 

 
19) Nadpis kapitoly 11. se na konci dopl uje textem "s uvedením, zda se bude jednat o 

regula ní plán z podn tu nebo na žádost" 
 

20) Za kapitolu 13. de dopl ují nové kapitoly : 
14. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o 

parcelaci 
 Nejsou územním plánem ani zm nou . I ÚP vymezeny. 

 
15. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
 Orgán ochrany p írody v zadání Zm ny . I ÚP Nové Veselí neuplatnil požadavky na 

kompenza ní opat ení. 
 

21) Sávající kapitola 14. se ruší. 
 
22) Ozna ení u kapitoly "Údaje o po tu list  ÚP a po tu výkres  k n mu p ipojené 

grafické ásti" se m ní z "15." na "16." a nadpis kapitoly se za slovem ÚP dopl uje o text 
„ . zm ny . I ÚP“. Dále se v první v  textu kapitoly m ní íslice „15“ na „.....“ a na 
konec tabulky  se dopl ují nové ádky : 
ZI-1 Výkres základního len ní území - vý ez 1 1 : 5 000 
ZI-2 Hlavní výkres - vý ez 1 1 : 5 000 



  7 

 

C. Textová ást - OD VODN NÍ 
 
1. Postup p i po izování Zm ny . I ÚP Nové Veselí 

V souladu s ustanovením § 44 písm. a) stavebního zákona schválilo Zastupitelstvo m styse 
dne 24.07.2013 po ízení Zm ny . I Územního plánu Nové Veselí. Na základ  rozhodnutí 
zastupitelstva m styse o po ízení Zm ny . I územního plánu M stský ú ad Ž ár nad Sázavou, 
odbor rozvoje a územního plánování zpracoval ve spolupráci s panem starostou m styse p. 
MVDr. Zde kem K ivánkem dle § 47 odst. 1 stavebního zákona návrh zadání Zm ny . I 
územního planinové Veselí. Návrh zadání Zm ny . I územního plánu byl projednán ve dnech od 
03.10.2013 do 04.11.2013. Zastupitelstvo m styse schválilo Zadání Zm ny . I územního plánu 
dne 13.12.2013.  

Projektantem  návrhu  zm ny  .  I  Územního  plánu  Nové  Veselí  je  Ing.  Marie  Psotová,  
STUDIO P, Ž ár nad Sázavou.  

Spole né jednání se konalo dne 21. 03. 2014 na M stském ú ad  Ž ár nad Sázavou. Místo a 
doba spole ného jednání byla dot eným orgán m, Krajskému ú adu Kraje Vyso ina a 
sousedním obcím v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámena jednotliv , nejmén  15 
dn  p ede dnem spole ného jednání.  

Návrh zm ny . 1 ÚP Nové Veselí byl v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona vystaven 
k ve ejnému nahlédnutí od 6. b ezna do 22. dubna 2014 na M stském ú adu Ž ár nad Sázavou, 
odboru rozvoje a územního plánování a dále na stránkách m sta 
http://www.zdarns.cz/obce/default.asp  

Návrh Zm ny . I ÚP projednaný s dot enými orgány, Krajským ú adem Kraje Vyso ina a 
sousedními obcemi po izovatel p edložil k posouzení krajskému ú adu. Veškerá stanoviska a 

ipomínky uplatn né k návrhu zm ny . I ÚP Nové Veselí byly v souladu s § 50 odst. 7 
stavebního zákona zaslány Krajskému ú adu Kraje Vyso ina,  který ve svém stanovisku j. KUJI 
27997/2014, OUP 446/2013 Mal-4 ze dne 28.05.2013 konstatoval, že nemá p ipomínky k návrhu 
zm ny . I územního plánu Nové Veselí jak z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje R 
2008 tak z hlediska souladu s územn  plánovací dokumentací kraje – Zásadami územního 
rozvoje Kraje Vyso ina (ú innost 22.11.2008), ve zn ní aktualizace . 1 vydané dne 18.09.2012 
s nabytím ú innosti dne 23.10.2012. V p edloženém návrhu Zm ny . I ÚP Nové veselí je 
zajišt na koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 

Ve ejné projednávání návrhu zm ny . I  ÚP Nové Veselí oznámil M stský ú ad Ž ár nad 
Sázavou, zastoupený odborem rozvoje a územního plánování, ve ejnou vyhláškou dne 
02.06.2014. Návrh zm ny . I ÚP Nové Veselí byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí v dob  od 
02.06. 2014 do 11.07.2014 v budov  M stského ú adu Ž ár nad Sázavou na odboru rozvoje a 
územního plánování a v budov  ú adu M styse Nové Veselí, dále je vystavena textová i grafická 
ást zm ny . I územního plánu na stránkách m styse a na stránkách m sta www.zdarns.cz. 

Ve ejné projednání se konalo dne 04.07.2014 na ú ad  M styse Nové Veselí. K ve ejnému 
projednání návrhu zm ny . I ÚP p izval po izovatel jednotliv  dot ené orgány a sousední obce. 
Dot ení vlastníci pozemk  a staveb a zástupce ve ejnosti mohli podat nejpozd ji do 7 dní ode 
dne ve ejného projednání své námitky a ve ejnost své p ipomínky. Po izovatel zajistil ve 
spolupráci s projektantem odborný výklad  k návrhu Zm ny . I ÚP Nové Veselí a vede o 
pr hu ve ejného projednání písemný záznam.  

Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem, p. starostou m styse MVDr. Zde kem 
ivánkem vyhodnotili výsledky ve ejného projednání a konstatovali, že do jeho skon ení  

nebyly uplatn ny žádné námitky dot ených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) a žádné  
ipomínky. P i spole ném jednání byla k návrhu zm ny . I ÚP Nové Veselí uplatn na 
ipomínka Vodárenské akciové spole nosti, která je v návrhu akceptována. 

Na základ  vyhodnocení výsledk  ve ejného projednání nebyly provedeny žádné podstatné 
úpravy návrhu zm ny . I ÚP Nové Veselí a po izovatel podal dne 08.08.2014 návrh na vydání 
Zm ny . I ÚP v Zastupitelstvu m styse Nové Veselí  podle § 54 odst. 1 stavebního zákona. 
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Po izovatel p ed p edložením návrhu Zm ny . I ÚP Nové Veselí zastupitelstvu m styse 
ezkoumal soulad návrhu Zm ny  . I ÚP Nové Veselí s požadavky obsaženými ve stavebním 

zákon , jeho provád cích vyhláškách a dalších právních p edpisech. Návrh zm ny . I ÚP Nové 
Veselí byl ádn  projednán ve spole ném jednání s dot enými orgány a s ve ejností, ve ve ejném 
projednání s dot enými vlastníky pozemk  a staveb a s ve ejností. Byl posouzen soulad s 
Politikou územního rozvoje (PÚR 2008) a Zásadami územního rozvoje Kraje Vyso ina. P i 
po izování a projednávání Zm ny . I územního plánu Nové Veselí byly spln ny všechny 
podmínky a požadavky stanovené stavebním zákonem a dalšími právními p edpisy. 
Zastupitelstvo  m styse  Nové  Veselí  si  v  souladu  s  §  54  odst.  2  stavebního  zákona  ov ilo,  že  
navrhovaná Zm na . I ÚP  není v rozporu s PÚR R 2008, ZÚR Kraje Vyso ina, ani se 
stanovisky dot ených orgán . Na základ  všech t chto skute ností rozhodlo Zastupitelstvo 

styse  Nové Veselí vydat Zm nu . I územního plánu Nové Veselí. 
 
2. Výroková textová ást platného ÚP Nové Veselí s vyzna ením zm n 
1. Vymezení zastav ného území 

 Zastav né území bylo vymezeno k 30.09.2011. 
 Zastav né území je vyzna eno t chto výkresech územního plánu: 

 výkres N1 – Základního len ní území 
 výkres N2 – Hlavní výkres 

 Zastav né území je dále vyzna eno ve výkresech od vodn ní územního plánu: 
 výkres O1 – Koordina ní výkres 
 výkres O3 – P edpokládaný zábor p dního fondu 

 Zm nou . I ÚP Nové Veselí. byla provedena aktualizace hranice zastav ného území k datu 
24.01.2014. Aktualizované zastav né území je vyzna eno v grafické ásti Zm ny . I ÚP 
Nové Veselí na výkresech  ZI-1 - Výkres základního len ní území, ZI-2 - Hlavní výkres a 
dále v grafické ásti od vodn ní Zm ny . I ÚP Nové Veselí na výkresech ZI-O1 - Koordi-
na ní výkres a ZI-O2 – Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu. 

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

 Územní plán p ipravil podmínky pro dosažení harmonického vztahu územních podmínek 
pro p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost spole enství 
obyvatel v obci, která se nachází z více jak 51 % na území CHKO Ž árské vrchy. 

 ešena je obnova kulturních, sociálních a hospodá ských pom  na území m styse. 
 Ve ve ejném zájmu jsou chrán ny a rozvíjeny p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území 

etn  urbanistického, architektonického i archeologického d dictví. 
 Zajišt no je efektivní využívání zastav ného území s preferencí obnovy znehodnocených 

a neú eln  využívaných ploch. 
 Stanoveny jsou podmínky pro hospodárné využívání zastav ného území a zajišt ní ochrany 

nezastav ného území, uplat ovány jsou mimoproduk ní funkce zem lské krajiny 
s dopln ním krajinných prvk  zvl. v jižní a východní antropogenn  využívané ásti území 

styse. 

2.2. Hlavní cíle rozvoje 
 Vytvo eny jsou podmínky pro mírný o ekávaný nár st po tu obyvatel v m stysi s kladným 

saldem p irozeného p ípadn  i migra ního demografického potenciálu. 
 Stabilizována p ípadn  rozvíjena je ve ejná infrastruktura m styse. 
 V rámci pot ebného hospodá ského rozvoje jsou prov eny územn  technické podmínky 

pro podnikání, pro rozvoj hospodá ského potenciálu v m stysi. 
 Respektována je silnice II/353 jako významná dopravní cesta s d ležitou vazbou na m sto 

ár nad Sázavou. 
 Stanoveny jsou zásady prostorového uspo ádání, uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem 

využití s uplatn ním a rozvíjením stávajících hodnot kompozice sídla. 
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 Vymezeny jsou nezbytné plochy ve ejného zájmu resp. ve ejn  prosp šných staveb i ve-
ejn  prosp šných opat ení. 

 Zabezpe eny jsou podmínky pro funkci územních systém  ekologické stability. 

2.3. Ochrana a rozvoj hodnot 
 Respektovat hodnoty území dané legislativní ochranou. 

Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty 
 Respektovat dochovanou urbanistickou strukturu sídla tvo enou p edevším: 

 kompaktní zástavbou protáhlého zužujícího se tvaru ulic (spole ného názvu Na 
ste ku), která je tvo ena frontou staveb d íve rustikálního moravského typu 

 nám stím tvercového p dorysu se sochou T. G. Masaryka s p ilehlou sadovou 
úpravou 

 zastav ním kolem zámku (tvrze) s farou a dvorem 
 kompozi ním k ížem, který je dán k ížením pozemních komunikací (silnice II/353 se 

silnicí III/35311 a místní komunikací) u kostela sv. Václava 
 pr hledy p edevším ze sil. II/353 na kostel a faru 

Podmínky ochrany: 
 každý zásah do podstaty prostor  musí mít pozitivní dopad na identifikovatelnou 

urbanistiku daného prostoru 
 nep ipustit umis ování staveb, které by svým architektonickým výrazem, proporcemi, 

ítkem i provozními aktivitami narušily hodnoty území 
 úpravy v jádru sídla uskute ovat v souladu s tradi ní charakteristickou místního 

zastav ní 
 ešit regeneraci území v prostoru objektu zdravotního st ediska 

 Respektovat kulturní dominanty: 
 ž farního kostela sv. Václava jako hlavní urbanistickou dominantu ovládající okolní 

území  
 objekt fary v d ležité nárožní poloze v historické ásti m styse 

Podmínky ochrany: 
 nep ipustit aktivity stavební i jiné, které by mohly narušit i potla it jejich p sobení 

v daném prostoru 
 Respektovat stavby drobné architektury: 

 sakrální objekty (nap . k íže, boží muka, kapli ky) 
 kulturn  historické objekty (sochy, busty, pam tní desky) 

Podmínky ochrany: 
 respektovat tyto objekty, nep ipustit stavební i jiné aktivity narušující jejich vzhled 

nebo jejich bezprost ední okolí 
 u zanedbaných objekt  vyžadovat jejich obnovu resp. údržbu 
 doplnit chyb jící zele  umoc ující celkový dojem z místa 

 Respektovat rybníky, rybni ní soustavy: 
 Novoveselský rybník 
 soustava rybník  za ínající Lanžovským rybníkem 

Podmínky ochrany: 
 vytvá et podmínky pro zachování respektive rozvoj litorálního pásma  
 ešit opat ení omezující zazem ování vodních nádrží a omezující p ísun živin 

zp sobujících eutrofizaci nádrží 
írodní hodnoty 

 Neuvažovat s umis ováním technických staveb výrazn  vertikálního charakteru na 
správním území m styse. Podmín  p ípustná je výstavba rozhleden ev. drobných 
artefakt , pokud nedojde k narušení p írodních dominant anebo k významnému zásahu do 
porost . 

 Akceptovat a nenarušit p írodní horizonty uplat ující se v obrazu m styse (místní tra  
Holetín, vrch Strážná). 
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 Biodiverzitu krajiny zvlášt  v intenzivn  zem lsky využívané oblasti p ízniv  ovlivnit 
obnovou i výsadbou rozptýlené zelen  i liniové zelen  p i ú elových polních cestách i 
výstavbou malé vodní nádrže. 

 Chránit význa né solitéry strom , skupiny strom , stromo adí v urbanizovaném 
i neurbanizovaném území m styse. Novou výsadbou strom  na význa ných místech oživit 
obraz krajiny z blízkých i dalekých pohled . 

 Dodate nou výsadbou izola ní zelen  potla it p sobení rušivých dominant v obrazu 
styse. 

 Obez etn  postupovat p i eventuálních požadavcích na zalesn ní, aby nedocházelo 
ve v tší mí e k tzv. „zahlazování“ okraj  lesa s negativním dopadem na podíl ekoton  
v krajin . 

 Biologickou prostupnost krajiny zvýšit realizací ÚSES v parametrech daných dokon enými 
komplexními pozemkovými úpravami. 
Civiliza ní hodnoty 

 ešením územního plánu respektovat a rozvíjet hodnoty m styse spo ívající p edevším ve 
vybavenosti m styse ve ejnou infrastrukturou. 

 Územním plánem vytvo it podmínky pro zajišt ní územní p ipravenosti na úseku bytové 
výstavby. 

 Územním plánem vytvá et nabídku ploch pro rozvoj hospodá ského potenciálu  
s pot ebnou potenciální nabídkou pracovních p íležitostí zejména na plochách rozdílného 
zp sobu využívání – plochy výroby a skladování lehkého pr myslu a plochy smíšené 
výrobní. Stávající výrobní plochy považovat za stabilizované s pot ebou jejich 
modernizace. 

 Respektovat režimy ochranného pásma kolem obecní istírny odpadních vod. 
 Do území negativního vlivu zem lských areál  neumis ovat nové stavby a za ízení 

vyžadující ochranu p ed hlukem a dalšími doprovodnými negativními vlivy na životní 
prost edí. 

 Povinností investora stavby je v rámci podrobn jší dokumentace stavby prokázat 
na základ  hlukového posouzení zám  staveb dodržení platných limitních hladin hluku. 

 V dosahu sil. II. t ídy nejsou  umis ovány zastavitelné plochy ani plochy p estaveb s 
pozemky pro bydlení  i jiných objekt  vyžadujících ochranu p ed hlukem z provozu na 
pozemních komunikacích.  

 
3. Urbanistická koncepce v etn  vymezení zastavitelných ploch, ploch p estaveb, ploch 

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

 Urbanistická koncepce vychází z pot eb uvedených v zadání územního plánu. Je dána 
edevším dosaženým stupn m rozvoje, stávající organizací ploch rozdílného zp sobu 

využití, prostorové skladby a zejména výhodné geografické polohy m styse.  
 Zachována je identita m styse, akceptována je historicky vzniklá kvalita m styse. Nástroji, 

kterými územní plán disponuje, je snaha alespo  potla it, když ne zcela odstranit, 
disproporce vzniklé vývojem a využíváním území. 

 Urbanistická struktura sídla je rozvíjena se zohledn ním zásadních vztah  na volnou 
krajinu p i akceptování krajinného rázu. 

 Zastavitelné plochy jsou vymezeny v zastav ném území i v p ímé vazb  na zastav né 
území. Jedinou výjimku tvo í plocha rekreace se specifickým využitím vymezená na 
poloostrov  zasahujícím do Novoveselského rybníka. 

 Územní plán podporuje polyfunk ní využívání ploch s rozdílným zp sobem využití. 
 Nezastav né území bude využíváno pro ú ely zem lského hospoda ení, lesnictví i 

rybá ství a rekrea ní pohybové aktivity. Ve volné krajin  nebudou zakládána nová sídla ani 
samoty. Pobytové formy rekreace ve volné krajin  nejsou územním plánem rozvíjeny. 

3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estavby a plochy zm n v krajin  a ostatní plochy se zm nou 
v území 
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 Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. Ozna ení ploch je shodné pro celý územní 
plán, tj. i pro od vodn ní ÚP. Tzv. ostatní plochy se zm nou v území nebyly ÚP 
vymezovány. 

plochy evažující ú el plochy a kód plochy Ozna ení 
ploch Z P K charakteristika kód 

vým ra 
(ha) pozn. 

Z1 x   

bydlení v rodin. domech - venkovská 

BV 

4,48 4,40 plocha zmenšena 
aktualizací 

zastav ného území 
zm nou . I ÚP 

Z2 x   bydlení v rodin. domech - venkovská BV 1,37  
Z3 x   smíšená obytná - venkovská SV 1,37  

Z4 x   

smíšená výrobní 

VS 

9,45 9,09 plocha zmenšena 
vy azením ásti 

zastavitelné plochy 
zm nou . I ÚP 

Z5 x   výroby a skladování – lehký pr mysl VL 2,43  

Z6 x   plochy ob anského vybavení - ve ejná 
infrastruktura OV 0,48  

Z7 x   rekreace se specifickým využitím RX 1,34  
Z8 x   dopravní infrastruktury – silni ní DS 15,20  
P1  x  smíšená výrobní VS 0,93  
K1   x smíšená  nezastav ného území  NS 7,82  
K2   x lesní NL 1,10  
K3   x nau ná stezka  0,73  
K4   x elová komunikace  0,29  
K5   x vodní a vodohospodá ská W 7,10 podmín  p ípustná  
K6   x lesní NL 2,91 akceptovat návrh KPÚ 

K7   x vodní a vodohospodá ská W 0,81  
 

I/Z1 x   plochy ob anského vybavení - komer ní 
za ízení malá a st ední OM 0,24  

I/Z2 x   plochy výroby a skladování - lehký 
pr mysl VL 0,36  

Vysv tlivky: Z – zastavitelné plochy, P – plochy p estavby, K – plochy zm n v krajin  

 vody a podmínky využití ploch  
Plocha Z1 

 dopravní obsluhu ešit ze stávající sít  místních komunikací p ípadn  úpravou ú elové 
komunikace na parametry místní komunikace 

 akceptovat a rozvíjet koncepci rozestav ného obytného souboru rodinných dom  
 využití pozemk  v bezpe nostním pásmu VTL plynovodu ov it v následné 

dokumentaci. Využití bezp. pásma je podmín no kladným stanoviskem majitele i 
provozovatele VTL plynovodu. Krom  oplocení zde ÚP neuvažuje s žádnými jinými 
stavebními po iny 

 uplatnit požadavek § 7 odst. 2 vyhl. . 501/2006 Sb. v platném zn ní 
Plocha Z2 
 nedoporu uje se ípustné je ešit p ímou obsluhu staveb na bydlení z komunikace 

k zem lskému areálu jen za podmínky efektivního využití plochy 
 prov it nutnost ponechání rozvodného adu pitné vody „A“ pro zásobení zem lského 

areálu pitnou vodou (v sou asnosti nevyužívaného) anebo jeho zrušení i nalezení nové 
trasy 

 velikost ani tvar pozemk  pro bydlení se nep edepisuje, obecn  by se m la pohybovat 
v rozmezí 700 – 1 200 m2 na jeden rodinný d m 

 výšková úrove  se doporu uje 1 1-2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví 
 v ešení zohlednit navazující plochu územní rezervy R1 tak, aby nebylo znemožn no 

(ztíženo) její p ípadné využití pro p edpokládaný ú el 
Plocha  Z3 

 dopravní obsluhu ešit ze stávající místní komunikace 
 v p ípad  prokazatelných technologických i provozních vazeb lze p ipustit dopravní 

obsluhu z p ilehlých ploch rozdílného zp sobu využití 
 akceptovat požadavky ochranného pásma zem lského areálu – viz. civiliza ní hodnoty 

kap. 2.3. 
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 velikost objekt  bude vycházet z objekt  p vodní selské usedlosti v sídle  
Plocha  Z4 

 dopravní obsluhu ešit z dnes ú elové komunikace, která p evezme funkci místní 
komunikace. Není p ípustná p ímá dopravní obsluha plochy z budoucí sil. II/353 

 respektovat vymezení plochy hranicí bezpe nostních pásem VTL plynovod  
 respektovat vrtanou studnu jako vodní zdroj pro zem lský areál v etn  ochranného 

pásma daného oplocením o vým e 20 x 20 m 
 využití ochranného pásma el. vedení VN 22 kV je podmín no souhlasným stanoviskem 

majitele i provozovatele el. vedení 
 v mí e maximální respektovat svažitost terénu 
 preferovat objekty výrazn  obdélníkového p dorysu situovaných po vrstevnici 
 výška objekt  nep ekro í výšku objekt  v zem lském areálu (nelze vztáhnout 

k negativní dominant  – seníku) 
 tvar st ech se blíže nespecifikuje charakter zástavby areálový 
 i okraji plochy do volné krajiny uvažovat s výsadbou zelen  s funkcí optické clony 

Plocha  Z5 
 dopravní obsluhu plochy ešit  ze stávající místní komunikace. Neuvažovat  výstavbu 

nového sjezdu ze sil. II/353 
 umož uje se dopravní obsluha i ze sousedních výrobních ploch 
 výška objekt  nep ekro í výšku stávajících objekt  v p ilehlé výrobní ploše. P dorys, 

tvar objekt  ani zp sob zast ešení se neur uje. P i koncipování využití pozemk  u 
silnice II/353 nutno akceptovat skute nost, že se jedná o hlavní vstup do sídla od Ž áru 
nad Sázavou 

 komponovaná zele  p i okraji plochy musí zprost edkovávat vhodný p echod 
urbanizovaného území do volné krajiny 

Plocha  Z6 
 dopravní obsluhu zajistí p ilehlé místní komunikace 
 objemové parametry nové stavby nep ekro í parametry objektu mate ské školy 
 na jihovýchodní hranici (k objektu RD) ešit výsadbu vzr stné zelen  

Plocha  Z7 
 dopravní obsluha plochy je zajišt na ze stávající ú elové komunikace 
 i návrhu trat  se startovním pahorkem a mnoha skoky využít p edevším místního 

materiálu – hlíny 
 nezbytná doprovodná za ízení (sociální za ízení, p ípadn  místa pro diváky) budou 

jednoduchých p ízemních konstrukcí z p írodních materiál  
 ešením areálu umožnit dopravní obsluhu lesa a innosti v lese 
 z d vodu, že celá plocha se nachází v ochranném pásmu lesa, je t eba již koncepci 

využití konzultovat s orgánem státní správy lesa a respektovat jeho p ipomínky 
Plocha  Z8 

 v maximální mí e využít pozemk  ve vlastnictví m styse 
 maximalizovat po ty sjezd  
 návrh silnice, k ižovatky ešit dle p íslušných norem 
 ešit výsadbu vhodné doprovodné zelen  

Plocha  P1 
 preferovat dopravní obsluhu z komunikace sm ující k zem lskému areálu 
 v p ípad  prokazatelných technologických i provozních vazeb lze p ipustit i dopravní 

obsluhu z plochy zem lského areálu 
 u staveb by m l p evládat podélný rozm r situovaný pokud možno rovnob žn  

s vrstevnicemi 
 stavby budou nedominantního výrazu, svojí velikostí blízké hospodá ským ástem 

bývalých selských usedlostí v sídle. Tvar st echy se neur uje, doporu uje se tradi ní tvar 
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 stávající vzrostlou zele  na obvod  plochy ešit probírkou s ponecháním kvalitn jších 
evin 

Plocha  K1 
 ešit ú elné využití zamok ených míst s cílem zlepšení ekologické a estetické hodnoty 

této ásti krajiny dle p ipravené dokumentace k územnímu ízení. 
 i ešení využití p edevším možnosti z ízení malé vodní nádrže a t ní. Zárove ešit 

ochranné zatravn ní, vzr stnou zele  s ke ovým parkem 
 akceptovat drobný artefakt v krajin  (pomní ek) 

Plocha  K2 
 zalesn ní ešit s ohledem na skupinu typu geobiocénu a dané stanovištní podmínky 
 nebránit z ízení navržené stezky 

Plocha  K3 
 vymezit liniovou plochu pro nau nou stezku po b ehu Novoveselského rybníka 
 v zajímavých místech trasy umožnit z ízení vyhlídky, ev. volné i zast ešené odpo ívky. 

Odpo ívky i nau né tabule budou jednoduchého provedení, p ízemní, nedominantní. a 
provedeny z írodního materiálu - nelépe ze d eva 

 komunikací maximáln  p imknout k hladin  vody a b ehovým porost m 
Plocha  K4 

 zajistit podchycení dopravy z p ilehlých zem lsky obhospoda ovaných pozemk  
 prostorové ešení cesty bude vykazovat parametry polní cesty vedlejší – jednopruhové 

s výhybnami 
 ešit alespo  jednostranné ozelen ní polní cesty 

Plocha  K5 
 výstavbu malé vodní nádrže ešit tak, aby v krajiná sky chudém území tvo ila významný 

prvek ekologické stability 
 produk ní význam plochy bude omezený 
 vhodn  utvá et sklon b eh  pro úsp šný rozvoj litorálního pásma 
 ov it využitelnost podkladu pro výstavbu této nádrže vyhotovené v roce 1983 
 využití plochy je podmín  p ípustné. P íslušný orgán ochrany p írody po jím 

na ízeném a zájemcem o realizaci díla uskute ném biologickém hodnocení posoudí 
ípustnost zám ru vzhledem k ochran  zájm  chrán ných zákonem o ochran  p írody 

Plocha  K6 
 velká ást plochy je sou ástí lokálního biocentra ÚSES, akceptovat tento fakt a zp sob 

využití plochy v rozsahu schválené komplexní pozemkové úpravy 
 zalesn ní bude odpovídat skupin  typu geobiocénu a daným stanovištním podmínkám 

Plocha K7 
 akceptovat souhrnné vyjád ení k PD pro územní ízení na akci: Soustava malých 

vodních nádrží - parc. . 2616, 2617,  2606, 2607, 2618, 2615, v k.ú. Nové Veselí, které 
vydal M Ú Ž ár n. S. OŽP dne 04. 01.2012 pod .j. ŽP/2680/11/MK. 

Plocha I/Z1 
 dopravní obsluhu ešit ze stávající plochy OM, nep ipouští se budování nových sjezd  na 
silnici II/353 

 akceptovat existenci blízké nemovité kulturní památky - r. . 36102/7-4304 boží muka p i 
silnici k Bud i 

 výška objekt  nep ekro í výšku stávajících objekt  v p ilehlé ploše ob anského vybavení 
 i koncipování využití pozemk  nutno akceptovat skute nost, že se jedná o hlavní vstup 
do sídla od Ž áru nad Sázavou 

 akceptovat vedení stávajících inženýrských sítí 
Plocha I/Z2 

 respektovat místní vodote  s p ilehlým lokálním biokoridorem ÚSES a ú elovou 
komunikací 
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 nep ipouští se budování nových sjezd  na silnici II/353 
 akceptovat vedení stávajících inženýrských sítí 
 i okraji plochy do volné krajiny uvažovat s výsadbou zelen  s funkcí optické clony 
 výška objekt  nep ekro í výšku stávajících objekt  v p ilehlém výrobním areálu 
 charakter zastav ní bude areálový 
 i koncipování využití pozemk  nutno akceptovat skute nost, že se jedná o hlavní vstup 
do sídla od Ž áru nad Sázavou 

 Napojení zastavitelných ploch a plochy p estavby na sít  technické infrastruktury obce (kde 
si to charakter plochy vyžaduje) bude ešeno jejich prodloužením. Mnohde však je spojeno 
s výstavbou nových sítí technické infrastruktury obce. 

 Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 6.2. 

3.3. Návrh systému sídelní zelen  
 Zele  na ve ejných prostranstvích 

 Nadále bude tvo it d ležitý kompozi ní prvek ve ejných prostranství v mí e omezen jší 
se bude uplat ovat jako zele  kolem dopravních staveb. 

 Zele  ve ejných prostranství bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými 
evinami nízkou dopl kovou (ke ovou) zelení. Na vhodných plochách provést dosadbu 

kosterních d evin. Na nov  vniklých ve ejných prostranství umožnit jejich výsadbu. 
 Mimo ádnou pozornost v novat zeleni ve ejného prostranství p ed kostelem a v ulici Na 

ste ku. Zvlášt  u kostela a dále p i silnici k B ezí nad Oslavou ešit rekonstrukci 
zelen  s d ležitým uplatn ním vzr stných listnatých strom . 

 Zam it se na úpravu nevýrazného prostoru u zdravotního st ediska s p ekro ením 
vodního toku k novému obytnému souboru rodinných dom . Významnou roli v úpravách 
prostoru sv it zeleni. 

 Plochy zelen  na ve ejných prostranstvích stabilizovat a nezmenšovat. 
 Zele  soukromá a vyhrazená 

 zele  soukromých zahrad 
Významn  se podílí na vzhledu obce. V p edzahrádkách resp. zahradách sm ujících 
do ve ejného prostoru ve vyšší mí e využívat úpravy blízké místní tradici pokud možno 
s  vylou ením cizokrajných d evin a prvk  nevhodn  p ebíraných z m stské zástavby. 
V zahradách užitkových uplat ovat výsadbu vysokokmenných ovocných strom . Zele  
užitkových zahrad sm rovat do volné krajiny tak, aby byl zajišt n plynulý p echod 
zastav ného území do p írodní krajiny. 

 zele  p i ob anském vybavení a na výrobních plochách 
Je sou ástí vymezených p íslušných ploch s rozdílným využitím. V rámci pot ebné 
modernizace výrobních ploch je nezbytné ešit vnitroareálovou zele , v od vodn ných 

ípadech i zele  ochrannou a izola ní, nové výrobní plochy již v p íslušné projektové 
dokumentaci musí mít ešenu zele . 

 zele  h bitov  
Zele  h bitov  je zvláštním p ípadem zelen  vyhrazené s omezeným p ístupem. Zele  

bitov  i p ilehlého prostranství koncipovat s ohledem na pietu místa. Za dominantní 
kosterní d evinu nového h bitova byla vybrána lípa srd itá. Zám r respektovat. 

 Zele  ochranná a izola ní 
 Realizace ochranné zelen  je možná v rámci jiných ploch s rozdílným zp sobem využití 

(plochy výroby, plochy skladování apod.). 
 V p ípad  Nového Veselí bude ochranné zelen  využito p edevším jako optické clony 

potla ující p sobení negativních dominant v obraze m styse. 
 Obecné požadavky 

 Plochy zahrad tvo í v ÚP jak samostatn  vymezené plochy, tak i významnou ást ploch 
rozdílného zp sobu využívání: plochy bydlení a plochy smíšené obytné. Zele  
vnitroareálová, izola ní bude nezbytnou sou ástí ploch výrobních i ob . vybavení. 
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 Posilovat pronikání krajinné zelen  do sídelního prost edí. 
 i návrhu a realizaci zelen  preferovat používání autochtonních druh  d evin. 

 
4. Koncepce ve ejné infrastruktury v etn  dalšího ob anského vybavení a ostatní 
 technické vybavenosti s podmínkami pro její umis ování, nakládání s odpady 
4.1. Dopravní infrastruktura 

 Silni ní doprava 
 Územní plán respektuje, že silnice II/353 je sou ástí páte ní silni ní sít  Kraje Vyso i-

na. 
 Územní plán zp es uje koridor pro homogenizaci stávajícího tahu sil. II/353 na ší i 

ochranného pásma silnice II. t ídy mimo zastav né území, v zastav ném území pak na 
ší i uli ního prostoru. Zp esn n je stabilizovaný koridor pro umíst ní stavby p eložky 
sil. II/353. Zp esn ní v mí e maximální zahrnuje pozemky, které pat í do majetku 

styse Nové Veselí. 
 Ostatní silnice na území obce jsou územn  stabilizovány a jejich p ípadné úpravy se bu-

dou týkat pouze zlepšení technického stavu stávajících tras. 
 Akceptovány jsou plochy stávajících místních komunikací, nové místní komunikace 

budou ešeny jako místní obslužné komunikace, v obytných zónách preferovat komuni-
kace dopravn  zklidn né. 

 Doprava v klidu 
 Zachována jsou stávající parkovišt  v jádru m styse i p i plochách výrobních.  
 Nové plochy pro parkování budou ešeny p edevším na stávajících i navržených plo-

chách dopravy silni ní, plochách ve ejných prostranství event. v rámci dalších ploch 
s rozdílným zp sobem využití, kde parkování a odstavení vozidel je p ípustné. 

 Obecn  není neuvažováno s výstavbou hromadných, skupinových i adových garáží. 
ípustné je z izování t chto staveb na výrobních plochách, eventueln  je s nimi možno 

uvažovat i p i uceleném ešení v tších zastavitelných ploch RD. 
 Územní plán nep ipouští z izování odstavných, parkovacích stání a garáží pro vozidla o 

vyšší hmotnosti než 3,5 t v obytných zónách a na ve ejných prostranství. 
 Je požadováno, aby každý nov  vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo  jed-

no garážové i odstavné stání pro osobní automobil. 
 Pot ebný po et odstavných a parkovacích stání ešit na stupni automobilizace 1 : 2,5. 

 Hospodá ská doprava 
 Stávající sí  ú elových komunikací vychází ze schválené komplexní pozemkové 

úpravy. Vymezení nové polní cesty nad Lanžovským rybníkem vychází z dodate ného 
požadavku ešícího zlepšení obsluhy pozemk . 

 Nemotorová doprava 
 Vytvo eny jsou podmínky pro realizaci nau né stezky podél levého b ehu 

Novoveselského rybníka. V zastav ném území a na zastavitelných plochách soub žn  
ešit i pohyb chodc . 

 Územní plán respektuje stávající užívané p ší (cyklistická) propojení spojující 
jednotlivé ásti m styse. Za d ležité je považováno cyklistické propojení se Ž árem 
n./S. a Mat jovským rybníkem. 

 Pohyb p ších p i silnicích se d je po chodnících, ÚP považuje situaci za uspokojivou. 
 Ve ejná doprava 

 Ponechán je stávající systém ve ejné dopravy, který je zajiš ován autobusovou 
epravou. 

 Respektováno je stávající umíst ní autobusových zastávek. 
 Dopravní za ízení 

 Stávající za ízení jsou respektována. 
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 Není uvažováno s výstavbou SPHM pro ve ejnost. Územní plán však umož uje 
výstavbu SPHM, ev. jiných za ízení dopravních služeb úm rné velikosti na výrobních 
plochách, kde jsou tyto aktivity p ípustné. 

 Letecká doprava, železni ní doprava, vodní doprava 
 Tyto druhy dopravy nemají na území m styse své zájmy.    

 Ochranná pásma 
 viz. od vodn ní územního plánu – Limity využití území   

4.2.   Technická infrastruktura 
 Zp sob zásobení m styse pitnou vodou se nem ní. Ve vodárenské soustav  je dostatek vody 

pro pokrytí rozvojových pot eb m styse. Nové zastavitelné plochy budou napojeny prodlou-
žením stávajících ad . 

 V oblasti odvád ní a išt ní odpadních vod je t eba pokra ovat v rekonstrukci stávajících 
úsek  kanalizace a ešit napojení nových rozvojových ploch, kde je preferována oddílná ka-
naliza ní sí . 

 Odvád ní deš ových vod musí být ešeno tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních pom -
 v povodí tzn. zvyšovat reten ní schopnost krajiny, deš ové vody uvád t do vsaku i je za-

držovat. 
 Zachován je stávající systém zásobení m styse zemním plynem. Respektovány jsou VTL 

plynovody, regula ní stanice VTL/STL i za ízení katodové ochrany VTL plynovodu s jejich 
ochrannými a bezpe nostními pásmy. 

 Situaci v zásobování teplem v obci považovat za stabilizovanou. Neuvažovat s výstavbou 
centrálního zdroje tepla v obci. Akceptovat fakt, že rozhodující podíl významn jších odb ra-
tel  tepla (ZŠ, MŠ, zdravotní st edisko, fy. Mountfield,  Plastia atd.) jsou plynofikovány. 

 Nebrání se využívání alternativních zp sob  vytáp ní (solární kolektory na nemovitostech, 
tepelná erpadla aj.). 

 Neuvažovat s umis ováním výroben el. energie (v trné elektrárny). Fotovoltaická za ízení ne-
lze umis ovat mimo urbanizovanou ást obce.  

 Zohledn ny jsou trasy dálkových telekomunika ních kabel  procházejících územím obce, 
akceptovat sou asná za ízení mobilních telefonních operátor . Rozvojové zám ry neovlivní 
innost radioreléových spoj . 

 Nep edpokládat výstavbu dalších stožár  mobilních operátor , el.  vedení  VVN,  ZVN,  vý-
stavbu VTL a VVTL plynovod  ani produktovod . Pokud nebudou omezeny rozvojové zá-

ry obce, územní plán nebrání z izování dalších radioreléových spoj . 
 Za ízení pošty je územn  stabilizováno. 

4.3.   Ob anské vybavení ve ejné i ostatní 
 stys disponuje dostate nou ob anskou vybaveností i pro výhled (ve ejnou i ostatní). 

Územní plán považuje stávající plochy ob anské vybavenosti za plochy územn  
stabilizované. 

 Zm nou . I ÚP je navrhována rozvojová plocha pro ob anskou vybavenost malou a st ední  
pro možnost rozší ení stávajícího provozu hostinských služeb. 

 Pro eventuální rozší ení školního areálu se územním plánem vymezuje ve vazb  na 
severozápadní hranici areálu územní rezerva pro ešení pot eb školy. 

 Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných 
íhodných ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu 

s p ípustným, p ípadn  podmín  p ípustným využíváním dané plochy. 

4.4.   Ve ejná prostranství 
 Stabilizována jsou stávající ve ejná prostranství. Nová ve ejná prostranství možno ešit jako 

samostatné plochy anebo jako pozemky jiných ploch s rozdílným zp sobem využívání (zvl. 
u ploch bydlení v rodinných domech, ploch výroby apod.). 

 Revitalizovat ve ejná prostranství mající v organismu sídla zásadní význam – viz. kulturní, 
urbanistické a architektonické hodnoty kap. 2.3. 
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 Revitalizaci sm ovat k posílení atraktivity obce a zachování identity p vodního osídlení. 
 Vytvo eny jsou podmínky pro situování d tských h iš , drobné architektury, mobiliá e obce 

a sídelní zelen  na t chto ve ejnosti voln  p ístupných plochách. 
 S úpravami ve ejných prostranství je pot ebné ešit i úpravy objekt  a prostor  

bezprost edn  p iléhající k ve ejným prostranstvím. 
 Preferována je obsluha zastavitelných ploch dopravní a technickou infrastrukturou z ploch 

ve ejných prostranství. 

4.5.   Nakládání s odpady 
 Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled. 
 V p ípad  pot eby by bylo možno sb rný dv r situovat na plochách výroby a skladování 

jako podmín  p ípustné za ízení - nezbytný  souhlas dle v tu dobu platné legislativy na 
úseku nakládání s odpady.  

 Na území m styse není evidována žádná skládka v aktivním stavu. Neumis ovat tyto 
i obdobné stavby na území m styse. 

 
5. Koncepce uspo ádání krajiny v . vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny 

v jejich využití, ÚSES, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana 
ed povodn mi, rekreace, dobývání nerost  

5.1. Koncepce uspo ádání krajiny 
 Územní plán respektuje dané hodnoty území, jeho ešením nedochází ke snížení 

charakteristik krajinného prostoru, zachována je urbanistika sídla. 
 ešením ÚP je zd razn n význam ploch ve ejných prostranství jako míst podporujících 

sociální soudržnost a majících jedine ný význam pro uchování identity Nového Veselí. 
 ÚP podporuje pronikání p írodního prost edí do urbanizovaného území. 
 Nové stavby pro bydlení  umis ovat tak, aby do volné krajiny sm ovala zele  zahrad se 

vzr stnými stromy. Obdobné pravidlo uplatnit i u ploch smíšených obytných. 
 Stavby na plochách pro výrobu a skladování sm ující do volné krajiny budou odclon ny 

ochrannou zelení s funkcí optické clony. 
 Územní plán vytvá í p edpoklady pro polyfunk ní využívání krajiny a koncepce využívání 

krajiny není v rozporu se schválenými komplexními pozemkovými úpravami. Ve volné 
krajin  je oproti komplexním pozemkovým úpravám navíc ešena zejména: 

 nová dopravní obsluha polností mezi rybníkem Lanžovským a zastav ným územím 
 výstavba malé vodní nádrže pod sídlem na vodním toku Oslava 
 revitalizace zamok eného území p i severovýchodní hranici katastrálního území 

Nové Veselí 
 plocha k zalesn ní u malé vodní nádrže vzniklé na levostranném p ítoku 

Novoveselského rybníka 
 Koncepce územního plánu vyžaduje zachovat podíl les  v území, zvyšovat lenitost okraj  

lesa a diverzitu spole enstev v nich. 
 Mimo lesnictví, zem lství, rybá ství bude krajina nezastav ného území sloužit 

i rekrea ním zvl. pohybovým aktivitám. 
 Podmín  p ípustné stavby v krajin  (zem lská výroba, stavby pro lesní hospodá skou 

innost, ev. stavby životního prost edí) nesmí být umis ovány v pohledov  exponovaných 
polohách. 

5.2.   Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému 

a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí. 
 Akceptovat územní systém ekologické stability, který je na území obce vymezen 

na všech t ech úrovních. 
 Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické 

stability za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability. 
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 Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost  (zcela ojedin le je možno 
za p esn  stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou dopravní a technické 
infrastruktury, p ípadn  stavbu související s ochranou ŽP). 

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

Název biokoridoru Navrhovaná opat ení 

NRBK 125 

Zamezit ruderalizaci a degradaci okolních travinných a mok adních spole enstev. 
Lu ní porosty podrobit pravidelnému kosení. V míst  prostupu koridoru ornou 

dou navrhnout pás zatravn ní s rozptýlenou zelení odpovídající stanovištním 
podmínkám dle STG. 

LBK 1 Lesní porosty p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle 
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.  

LBK 2 

Lu ní porosty využívat extenzivn , podrobit pravidelnému kosení. V místech 
prostupu biokoridoru ornou p dou vytvo it pás zatravn ní. B ehové porosty 
doplnit i postupn  nahradit nep vodní d eviny d evinami autochtonními 
s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG. 

LBK 3 Lu ní porosty využívat extenzivn , podrobit pravidelnému kosení. Podél vodního 
toku vytvo it kvalitní b ehový porost. 

LBK 4 viz. LBK 3 

LBK 5 Pro vodní toky i vodní plochy vytvo it podmínky pro kvalitní b ehový porost. 
Lu ní porosty využívat extenzivn , podrobit pravidelnému kosení.  

LBK 6 

Lesní porosty p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle 
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. V místech 
prostupu biokoridoru ornou p dou vytvo it pás zatravn ní s uplatn ním rozptýlené 
zelen . 

LBK 7 
Navrhnout pás zatravn ní s rozptýlenou zelení odpovídající stanovištním 
podmínkám dle STG po celé délce biokoridoru, který prochází v sou asnosti ornou 

dou. 

LBK 8 
ehové porosty vysadit, doplnit i postupn  nahradit nep vodní d eviny 
evinami autochtonními s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG. 

Okolní lu ní porosty využívat extenzivn , podrobit pravidelnému kosení. 

Název biocentra Navrhovaná opat ení: 

RBC 715 Babín 

Lesní porosty p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle 
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. Zachovat 

irozený vodní režim tok . Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. 
Využívat pouze extenzivn . Zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev. 

LBC Dolní žleby 

Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Využívat pouze extenzivn . 
Zamezit ruderalizaci a degradaci spole enstev. V ásti biocentra vyskytující se na 
orné p  provést zatravn ní s uplatn ním rozptýlené zelen . Lesní porosty 

evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené 
vegetace a stanovištních podmínek dle STG.  

LBC Holetín Lesní porosty p evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle 
potenciální p irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG.  

LBC Nikolec 
Lu ní porosty využívat pouze extenzivn , podrobit pravidelnému kosení. B ehový 
porost doplnit o autochtonní d eviny. Lesní porost posílit a doplnit o p irozené 
druhy d evin odpovídající stanovištním podmínkám dle STG . 

LBC Pod Šebravou 

Lu ní spole enstva podrobit pravidelnému kosení. Lesní porosty p evést na 
druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle potenciální p irozené vegetace 
a stanovištních podmínek dle STG. Posílit b ehové porosty i nahradit nep vodní 

eviny d evinami autochtonními s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle 
STG. 

LBC V borovinách Postupnými p stebními zásahy p evést druhovou skladbu lesa na p írod  blízkou, 
kov  r znorodou. 

5.3. Prostupnost krajiny 
 Územní plán dopl uje schválené komplexní pozemkové úpravy o polní cestu. P i levém 

ehu Novoveselského rybníka je vyzna ena linie pro vyty ení nau né stezky. 
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 i realizaci staveb na zastavitelných plochách nutno umožnit p ístup do volné krajiny 
zachováním stávajících ú elových cest anebo náhradním kvalitativn  stejným i 
vhodn jším ešením. 

 Posilovat biologickou propustnost území realizací systému ÚSES v etn  interak ních 
prvk . 

5.4. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi 
 Územní plán akceptuje opat ení, která jsou ešena v komplexních pozemkových úpravách. 
 Hydrologické pom ry na území obce nevyžadují ešit zvýšené odtoky vody z izováním 

suchých poldr . 
 Respektovat podmínky záplavového území vodního toku Oslava. 
 V záplavovém území se vyžaduje neumis ovat nové stavby i provád t úpravy zhoršující 

odtok vod. 
5.5.   Podmínky pro rekreaci 

 Území m styse nemá p íliš p íznivé podmínky pro st edn dobou ani dlouhodobou rekreaci. 
Územní plán vytvá í vhodné podmínky pro krátkodobou (denní) rekreaci obyvatel m styse 
v obytných zónách obnovou funkce ve ejných prostranství. 

 Pro volno asové aktivity lze využít plochy pro sport (otev ené i kryté), kterými m stys dnes 
disponuje. Aktivní využití nabídne nov  vymezená zastavitelná plocha pro bikros u 
Novoveselského rybníka. 

 Územní plán nebrání rozvoji ostatních složek pobytových rekrea ních aktivit na území 
styse. Pro rodinné domy vymezovat dostate  velké parcely umož ující relaxaci 

obyvatel nemovitostí v zeleni zahrad. 
 Stávající plochy rodinné rekreace jsou územn  stabilizovány. Pro rozvoj rekrea ních 

pobytových aktivit lze p ipustit využití stávajícího domovního fondu nevhodného pro trvalé 
bydlení resp. pro p vodní ur ení. Nelze uvažovat se z izováním zahrádká ských kolonií i 
osad. 

5.6.   Dobývání nerost  ložisek nerostných surovin 
 Na území obce nejsou vyhlášeny dobývací prostory ani chrán ná ložisková území 

nerostných surovin. Na území obce není stanoven žádný dobývací prostor pro výhradní 
ložiska radioaktivních nerost . 

 Území obce není ovlivn no sesuvy,  nenachází se zde poddolované území z minulých t žeb 
ani ohlášená stará d lní díla nebo pr zkumná díla. 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, stanovení 
prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu Stanovení podmínek pro využití 
ploch s rozdílným zp sobem 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, stanovení prostorového uspo ádání v . ochrany krajinného rázu 

6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Plochy bydlení v bytových domech (BH) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb bydlení 

v domech o více jak t ech bytech v kvalitním prost edí. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky bytových dom  a ve ejných prostranství, pozemky sídelní ze-

len , pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky 
ve ejného ob anského vybavení 

podm. p ípustné: související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory 
pro zájmovou innost a stavby i za ízení dopl ující hlavní využití plo-
chy za podmínky, že svým provozováním a výkonností nesnižují kvalitu 
prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší zvýšení do-
pravní zát že plochy 

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu pro-
st edí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou 
míru 
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 Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb 
individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení 
v kvalitním prost edí. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , po-
zemky ve ejných prostranství, související dopravní a technické infra-
struktury, pozemky místního ve ejného ob anského vybavení 

podm. p ípustné: související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory 
pro zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím 
velikosti a objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva 
i drobná p stitelská innost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících 
domech. Vše za podmínky, že svým provozováním a výkonností nesni-
žují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší 
zvýšení dopravní zát že plochy  

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu pro-
st edí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou 
míru 

 Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb individuální 
pobytové rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé i jiné zelen , po-
zemky ve ejných prostranství, pozemky pro slun ní, relaxaci a další re-
krea ní aktivity spl ující podmínky hlavního využití plochy, pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury  

nep ípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní režim 
využití plochy, a  již p ímo anebo druhotn  

 Plochy rekreace se specifickým využitím (RX) - Hlavní využití: rekrea -sportovní akti-
vity spojené s cyklistickou disciplínou bikros. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro stavbu speciální dráhy, nezbytná doprovodná za ízení (so-
ciální za ízení, ev. místa pro diváky apod.), pozemky zelen ,  pozem-
ky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejná prostranství 

nep ípustné: aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní režim využití 
plochy, a  již p ímo nebo druhotn , innosti, které by svými nep ízni-
vými d sledky narušovaly prost edí místa 

 Plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura (OV) – Hlavní využití: umis ování 
ob anského vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a pozemk  ve ejné infrastruktury. 
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb pro ve ejnou správu a administrativu, pozemky pro za-
ízení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu, pozemky 

pro vzd lávání a výchovu, pozemky pro zdravotnictví a sociální služby. 
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve-
ejných prostranství, sídelní zele   

podm. p ípustné: bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob za-
jiš ujících dohled nad za ízením a že bydlení nebude hlavním využitím 
plochy rušeno nad p ípustnou míru. Jiné stavby, za ízení a pozemky za 
podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ve-
ejné ob anské vybavenosti 

nep ípustné: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p í-
mo anebo druhotn  a které narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

 Plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení malá a st ední (OM) – Hlavní využití: 
umis ování ob anského vybavení sloužící p edevším pro komer ní aktivity nenarušující 
sousední plochy nad p ípustné normy. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro stavby a za ízení pro administrativu, v du, výzkum, 
obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, pozemky ve ejného 



  21 

 

ob anského vybavení, pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury, ve ejná prostranství a sídelní zele  

podm. p ípustné:  bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob 
zajiš ujících dohled nad za ízením. Za ízení pro sport a t lovýchovu za 
podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy 
ob anského vybavení - komer ních za ízení malých a st edních 

nep ípustné: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn  a aktivity, které 
narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

 Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) – Hlavní využití: 
umis ování ob anského vybavení sloužícího pro sport a t lovýchovu. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb pro organizovanou i neorganizovanou t lovýchovu 
a sport, otev ená i krytá sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení 
a p íslušenství. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, 
pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele  

podm. p ípustné:  bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob 
zajiš ujících dohled nad za ízením. Stavby, pozemky, za ízení za 
podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy 
ob anského vybavení - za ízení t lovýchovná a sportovní 

nep ípustné: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn  a aktivity, které 
narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

 Plochy ob anského vybavení – h bitovy (OH) – Hlavní využití: místo posledního 
odpo inku zesnulých ob an . Zp soby využití: 

ípustné: umis ování hrob , rodinných hrobek, urnových polí ek, rozptylových 
ploch,  h bitovní  kaple,  místnosti  pro  správce  h bitova  ,  ná adí  a  další  
objekty p íslušející k charakteru místa. Plochy zelen , drobné architektury 
a mobiliá  obce, související ve ejné prostranství, pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury  

nep ípustné: jakákoliv innost a aktivity narušující hlavní využití plochy, snižující 
citový a estetický dojem z pietního místa, a  již p ímo nebo druhotn  

 Plochy ve ejných prostranství (PV) - Hlavní využití: obecní užívání plochy bez ohledu 
na vlastnictví pozemk  mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci 
v urbanizovaném území. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky nám stí, návesních prostor , uli ních prostor , p ší stezky p í-
padn  cyklistické stezky, chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a 
shromaž ovací ú ely, sídelní zele , vodní prvky, pozemky související 
dopravní infrastruktury a technické infrastruktury 

podm. p ípustné: další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským 
kontakt m a podporují sociální soudržnost , vodní plochy, erpací místa 
pro požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody 

nep ípustné: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží a 
jiných staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní 
funkce t chto prostor  tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo 
anebo druhotn  

 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) - Hlavní využití: víceú elové využití plochy, 
v p ípad  obce zahrnují p edevším p vodní vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím. 
Zp soby využití: 

ípustné: stavby pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídajících ve-
likostí vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru. Pozemky sou-
visející dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, po-
zemky sídelní zelen  

podm. p ípustné: stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby 
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými 
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vlivy na životní prost edí za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kva-
litu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nená-
ro né na p epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Rekrea ní 
aktivity za podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného 
k trvalému bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti a aktivity se d jí 
v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk  a m ítku 
daného prostoru 

nep ípustné: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují pro-
st edí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  nebo sni-
žují kvalitu daného prost edí  

 Plochy smíšené obytné – komer ní (SK) - Hlavní využití: víceú elové využití plochy, zahr-
nující plochy pro komer  obslužnou sféru, výrobní nerušící innosti a bydlení. Zp soby 
využití: 

ípustné: stavby pro bydlení, maloobchod a služby p ípadn  drobné výrobní in-
nosti bez negativního vlivu na životní prost edí. Pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve ejných prostranství, 
pozemky sídelní zelen  

podm. p ípustné: stavby jiných podnikatelských aktivit, za podmínky, že svým provozem, 
technickým vybavením nesnižují kvalitu prost edí mimo vlastní prostor 
zmi ovaných aktivit a provoz t chto aktivit a za ízení nevyvolá zvýšení 
dopravní zát že v území. 

nep ípustné: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují pro-
st edí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  nebo sni-
žují kvalitu daného prost edí  

 Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS) - Hlavní využití: umis ování staveb a za íze-
ní k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území nekolejovou pozemní do-
pravní infrastrukturou. Zp soby využití: 

ípustné: stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací, stavby a za ízení pro 
dopravu v klidu, ostatní dopravní za ízení a stavby v etn  p íslušejících 
pozemk , doprovodná a izola ní zele , za ízení technické infrastruktury, 
terénní úpravy, protipovod ová opat ení, nutné asana ní zásahy 

podm. p ípustné: umis ování, skládek údržbového materiálu, erpací stanice PHM, místní 
komunikace III. t ídy, umis ování cyklotras a chodník  pro p ší i záli-

 hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za podmínky, že 
svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude narušeno i 
znemožn no hlavní využití plochy 

nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
a aktivity narušující hlavní využití 

 Plochy technické infrastruktury – inženýrské sít  (TI) - Hlavní využití: umis ování staveb, 
za ízení a sítí technického vybavení na úseku zásobování vodou (1), išt ní odpadních vod 
(2), zásobování el. energií (3), zásobování zemním plynem (4), provozování elektronických 
komunikací (5) a zásobování teplem. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn  
zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo 
související s ur ující náplní plochy, pozemky související dopravní infra-
struktury, izola ní zele , rozptýlená zele  

nep ípustné: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
 Plochy výroby a skladování – lehký pr mysl (VL) – Hlavní využití: umis ování staveb 

a za ízení lehkého pr myslu a sklad , kdy negativní vliv z inností nad p íslušnou míru 
nep ekra uje hranici vymezené plochy. Zp soby využití: 
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ípustné: pozemky pro výrobu a skladování, související administrativu, pozemky 
dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické panely, pozemky sídelní 
zelen  

podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezující hlavní 
využití plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní 
stravování, p sobení závodního léka e i bydlení majitele i správce 
za ízení je možné, za podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad 

ípustnou míru. erpací stanice pohonných hmot za podmínky, že svým 
provozováním nenaruší ádné využívání pozemk , staveb a za ízení ve 
svém okolí. 

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se 
silným dopadem na životní prost edí 

 Plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba (VD) – Hlavní využití: umis ování 
provozoven s výrobní náplní na bázi kusové i malosériové a innosti emeslnické v etn  
skladování s odpovídajícími nároky na p epravu zboží, kdy negativní vliv z inností 
nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice vymezené plochy. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, stavby a za ízení netovárního charakteru, související 
administrativa, pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky 
sídelní zelen  

podm. p ípustné: stavby, za ízení, fotovoltaické panely a jiné aktivity za podmínky 
neomezení hlavního využití plochy a nep ekro ení rámec využití plochy. 
Bydlení majitele i správce za ízení je možné za podmínky, že bydlení 
nebude rušeno nad p ípustnou míru 

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, 
innosti, které svým charakterem významn  zvyšují dopravní zát ž 

v území, výroba se silným negativním dopadem na životní prost edí 
 Plochy výroby a skladování – zem lská výroby (VZ) – Hlavní využití: chov 

hospodá ských zví at, skladování i zpracování produkt  živo išné a rostlinné výroby, 
poskliz ové úpravy rostlin a zem lské služby. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, stavby a ú elová za ízení pro zem lství a chovatelství, 
pozemky dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické lánky na 
výrobních i administrativních objektech, pozemky sídelní zelen . Z 

vod  organoleptického zápachu možno tolerovat vymezená ochranná 
pásma mimo hranice areálu 

podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití 
plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní 
stravování, bydlení majitele i správce za ízení je možné, za podmínky, že 
tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpací stanice 
pohonných hmot za podmínky, že nebude omezeno hlavní využití plochy  

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se 
silným dopadem na životní prost edí 

 Plochy smíšené výrobní (VS) – Hlavní využití: víceú elové využití plochy umož ující 
umis ování výrobních za ízení, sklad  a dalších aktivit vzájemn  se negativn  
neovliv ujících. Negativní vlivy z inností nep ekro í hranici vymezené plochy. Zp soby 
využití: 

ípustné: umis ování staveb výroby a skladování,  výrobních i nevýrobních služeb, 
maloobchodních a obchodních provoz , staveb administrativy, v dy a 
výzkumu, pozemky dopravní a technické infrastruktury, fotovoltaické 
panely, ve ejná prostranství, sídelní zele  

podm. p ípustné: bydlení osob zajiš ujících dohled, správce i majitele za ízení, ev. stra-
vování a p sobení závodního léka e je možné za podmínky, že tyto innos-
ti nebudou rušeny nad p ípustnou míru 
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nep ípustné: innosti a d je, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití 
plochy, aktivity se silným negativním dopadem na životní prost edí a 
snižující kvalitu prost edí navazujícího území 

 Plochy zelen  – zele  soukromá a vyhrazená (ZS) - Hlavní využití: zele  bez možnosti b ž-
ného ve ejného p ístupu (obvykle oplocená). Soukromá zele  je zastoupena innostmi na 
zahradách užitkových a sadech. Vyhrazená zele  je zelení p i stavbách ob . vybavenosti 
(školy, sportovišt  apod.) a p i stavbách výrobních (vnitroareálová zele ). Vyhrazená zele  
je v tomto ÚP sou ástí p íslušné plochy s rozdílným zp sobem využití, a proto u vyhrazené 
zelen  není p ípustnost i nep ípustnost blíže specifikována. Zp soby využití soukromé ze-
len : 

ípustné: produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších za-
hradních plodin, p stování ovocných strom  a ke , obytné zahrady 

podm. p ípustné: zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, dopl ková 
za ízení, p ípadn  stavby za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního 
zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k potla ení 
hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí plochy 

nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost 
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo 
druhotn  

 Plochy zelen  ochranné a izola ní (ZO) - Hlavní využití: plochy pro funkci hygienické, es-
tetické i psychologické clony tvo ící významný kompozi ní prvek území. Zp soby využití: 

ípustné: výsadba pln  zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou 
z vhodných místn  p íslušných d evin a ke , oplocení 

podm. p ípustné: realizace opat ení ev. výstavba za ízení za podmínky zlepšení hlavní 
funkce plochy p edevším na úseku ochrany p ed hlukem. Pozemky do-
pravy ev. technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k vyt sn ní 
nebo snížení ú inku tohoto druhu zelen  

nep ípustné: innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využi-
tím plochy 

 Plochy vodní a vodohospodá ské (W) - Hlavní využití: zajišt ní podmínek pro nakládání 
s vodami. Zp sob využití: 

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

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

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

 Plochy zem lské (NZ) - Hlavní využití: plochy na kultu e orné p dy (1) ur eny pro ze-
lskou produkci vesm s na pozemcích s dobrou dostupností o doporu eném max. sklo-

nu pozemku do 12° a plochy na kultu e trvalý travní porost (2) ur eny pro zem lskou 
produkci vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén  dobrou do-
stupností. Zp soby využití: 

ípustné: stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P í-
pustná je zm na kultury z orné p dy v trvale travní porost, kosení luk a 
spásání pastvin, protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšují-
cí ekologickou a estetickou hodnotu území, opat ení zlepšující vodohos-
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podá skou bilanci v povodí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk  
a k zajišt ní prostupnosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou 
souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst  a 
stavby i za ízení ochrany životního prost edí za podmínky, že nedojde 
k narušení ochrany krajinného rázu a zájm  ochrany p írody. Oplocová-
ní pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i p stební 

ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a organiza-
ce ZPF. Plochy dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že p -
jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného 
rázu a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky 
za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí pri-
oritní ú el plochy 

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

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

ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace 
geograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšu-
jících ekologickou stabilitu lesa. Protipovod ová a protierozní opat ení, 
opat ení pro udržení vody v krajin  

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

využívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. 
Oplocování pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a 

stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochra-
ny p írody a krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury za 
podmínky, že p jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné pro-
jednané variantní ešení. P ší, nau né stezky, hipostezky za podmínky, 
že se bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému 
v p edem prov ených trasách 

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

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

ípustné: plochy nadmístních ÚSES, plochy rozptýlené zelen , skalní výchozy, 
balvanitá seskupení, p irozenou i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vod-
ní plochy a toky, trvale travní porosty, innosti nenarušující p írodní ani 
estetické hodnoty místa, zásahy mající pozitivní dopad na krajinný ráz. 

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

padech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na 
ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plo-

chy. P ší, nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že ne-
dojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy 

nep ípustné: innosti snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo anebo dru-
hotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn  zásah  stíra-
jící p ítomné znaky krajinného rázu 
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 Plochy p írodní (NP) – Hlavní využití: zajišt ní podmínek ochrany p írody a krajiny 
edevším na plochách maloplošných chrán ných území a v I. zón  CHKO. Zp soby 

využití: 
ípustné: innosti s prioritou ochrany p írody, p írod  blízké i lov kem málo 

pozm né ekosystémy, mok ady, spole enstva skal, ekosystémy se 
soust ed ným výskytem vzácných a existen  ohrožených druh  bioty, 

irozená travní a bylinná spole enstva, lesy s p irozenou nebo p írod  
blízkou druhovou skladbou a prostorovou a v kovou strukturou, území 
s mimo ádnou krajiná skou hodnotou 

nep ípustné: zmenšování vým ry p írodní plochy, umis ování staveb a technických 
dominant, jiné innosti, které svými p ímými i druhotnými d sledky 
mohou narušovat zájmy ochrany p írody a krajiny 

6.2.   Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 
 Respektovat dochované p dorysné a prostorové uspo ádání zastav ní sídla. 
 Úpravy v jádru sídla provád t respektem k místn  obvyklým zp sob m zastav ní. Zvýšení 

podlažnosti je zde p ípustné pouze v p ípadech, kdy dojde k žádoucímu výškovému 
dorovnání uli ní fronty zastav ní (akceptovat zákl. architektonické prvky, nap . orientaci 

ebenu a okapu st echy, sklon st echy, návaznost íms apod. architektonický obraz 
sousedních dom ).  

 Nedopustit asanaci v kompaktním zastav ní bez náhrady. P i dostavb  proluk akceptovat 
dorysnou stopu zastav ní a výše zmín né základní architektonické prvky architektonický 

obraz sousedních objekt . 
 Z d vodu maximálního zachování charakteru zapojení osídlení do krajinného rámce 

zástavbu na stavebním pozemku orientovat tak, aby do volné krajiny sm ovala vždy 
nezastav ná ást pozemku. Pokud tuto zásadu není možno dodržet, ostrou p echodovou 
hranici mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím zmírnit ozelen ním. 

 Zástavba RD na okraji zastavitelných ploch bude jednopodlažní s možným využitím 
podkroví. Pokud je nezbytné na pozemcích rodinných dom  umístit garáž i jiné stavby 
a za ízení, které nejsou v rozporu s p ípustným i podmín  p ípustným využíváním 
plochy, budou tyto stavby a za ízení zohledn ny již p i zpracování projektové dokumentace 
RD, i když jejich realizace m že být pozd jší. 

 Architektonické ešení Uspo ádání RD bude inspirováno tradi ním venkovským domem. 
Umož uje se ešení atypických RD soudobými výrazovými prost edky, vždy však 
v ucelené skupin  obdobných objekt  s návazností zásadních architektonických prvk . 
Nelze p ipustit výstavbu objekt  neobvyklých, bizardních tvar  a proporcí. 

 Nové budovy rodinných dom  budou mít p ímý p ístup z ve ejného prostranství i jiné 
ve ejn  p ístupné plochy (místní komunikace). 

 i koncepci zastavitelných ploch vycházet z podmínek využití ploch specifikovaných 
v kapitole 3.2. 

 U staveb na plochách výrobních, smíšených obytných venkovských preferovat horizontální 
uspo ádání p ed uspo ádáním vertikálním. 

 Pro hlavní zastavitelné plochy se ur ují tyto koeficient zastav ní: 
 plochy bydlení v rodinných domech venkovské – nové pozemky 

sm ující do volné krajiny budou dosahovat koeficientu zastav ní 
cca 0,25 

 plochy smíšené obytné venkovské – koeficient zastav ní v etn  ploch 
manipula ních a zpevn ných m že dosáhnout až hodnoty 0,6 s tím, že 
min. zbývajících 40 % plochy bude vymezeno pro zele  

 plochy výroby a skladování – koeficient zastav ní m že dosáhnout 
hodnoty cca 0,50 s tím, že zpevn né plochy mohou tvo it dalších až 30 
% plochy. Minimáln  20 % plochy musí být vy len no pro zele  
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 plochy smíšené výrobní – koeficient zastav ní v etn  ploch 
manipula ních a zpevn ných m že maximáln  dosáhnout hodnoty 0,8. 
Minimáln  zbývajících 20 % plochy musí být vy len no pro zele  

 Na území obce nep edpokládat umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva, faktor 
pohody apod.) výrazn  p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy 
na lov ka. V urbanizovaném území stavby pro reklamu neumis ovat. 

 Vysoká zele  ve ejných prostranství, zahrad, ploch ob anské vybavenosti i ploch výroby 
musí nadále pat it k základním znak m m styse.  

 Akceptovat a doplnit stávající liniovou i solitérní zele  v krajin . 
 Preferovat užití tradi ních druh  zelen  obvyklých v regionu. 

6.3.   Umis ování staveb a za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v §18 odst. 5 stavebního 
zákona 

 Požadavky na umis ování t chto staveb v nezastav ném území nebyly uplatn ny. 
 ípadné umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 

stavebního zákona je možné, pokud nedojde k narušení urbanistické koncepce obce, 
kompozi ních vztah  v území nebude zaznamenán nežádoucí dopad na krajinný ráz nebo 
nedojde k p ekro ení únosné kapacity území, kterou m že být nap . dopravní zát ž, 
hygienická únosnost území i bezpe nost v území. 

7. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb (VPS), ve ejn  prosp šných opat ení (VPO), 
staveb a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, 
pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit 

7.1. Ve ejn  prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury 
etn  ploch nezbytných k zajišt ní jejich výstavby a ádného užívání pro daný ú el. 

 Dopravní infrastruktura 
WD1 – koridor pro homogenizaci stávajícího sil. tahu II/353 v ší i ochranného pásma 

silnice mimo zastav né území, v zastav ném území pak na ší i uli ního prostoru 
(ozna ení v ZÚR Kraje Vyso ina DK 19) 

WD2 – koridor pro umíst ní stavby p eložky silnice II/353 s maximálním využitím 
pozemk  pro tento ú el získaných do vlastnictví m styse Nové Veselí (ozna ení 
v ZÚR Kraje Vyso ina DK 19) 

 Technická infrastruktura 
VPS nebyly vymezeny. 

Pro tyto stavby je možno dle § 101 zák. . 183/2006 Sb. uplatnit i p edkupní právo ve 
prosp ch Kraje Vyso ina. Jedná se o tyto pozemky anebo jejich ásti: 

WD1 – 2741, 1382, 2718, 2668, 67, 2535, 2190, 2741, 2667, 2739, 2751, 2726, 2170, 
2178, 2174, 2176, 2745, 2743, 2136, 2133, 2168, 2157, 2175, 1282, 282, 264, 78, 
421, 408, 374, 474, 751, 475, 512, 470, 3, 73, 75, 375, 71, 883, 2524, 2135, 2171, 
22, 182, 941, 108, 23, 24, 74, 76, 64, 409, 2, 884 

WD2 – 2524, 2522, 2537, 2335, 2329, 2565, 2300, 2463, 2324, 2560, 2564, 2539, 2337, 
2464, 2519, 2202, 2516, 2548, 2331, 2332, 2328, 2325, 2326, 2264, 2211, 2210, 
2209  

7.2.   Ve ejn  prosp šná opat ení (VPO) 
VU1 – plocha nadregionálního biokoridoru NRBK K 125 v úseku NRBK K 124 – NRBC 

Žákova hora (ozna ení v ZÚR Kraje Vyso ina U 018) 
VU2 – plocha regionálního biocentra RBC 715 Babín (ozna ení v ZÚR Kraje Vyso ina   

U 137) 
7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu 

Nebyly vymezeny. 
7.4.   Plochy pro asanaci 

Nebyly vymezeny. 
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8. Vymezení dalších ve ejn  prosp šných staveb a ve ejn  prosp šných opat ení 
ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní právo s uvedením, v í 
prosp ch je p edkupní právo z izováno 

 Nebyly vymezeny. 

9. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího 
využití v . podmínek pro jeho prov ení 

 Územní plán vymezuje dv  územní rezervy. Územní rezerva R1 je ur ena pro p ípadné 
pot eby na úseku bydlení v rodinných domech - venkovské, územní rezerva R2 pak pro 

ípadnou pot ebu rozší ení školského areálu (plocha ob anského vybavení – ve ejná 
infrastruktura). 

 Plocha územní rezervy R1 se nachází mezi zastavitelnou plochou stejného zp sobu využití 
Z2 a p ístupovou komunikací do zem lského areálu. P i využití plochy R1 se 
nedoporu uje ešit dopravní obsluhu jednotlivých dom  z komunikace k zem lskému 
areálu. 

 Plocha územní rezervy R2 se nachází v p ímé vazb  na stávající školský areál. Míra ev. 
dot ení plochy R2 je odvislá od požadavk  na školní výchovu d tí. Rozsah dot ení musí 
být pak zp esn n projektovou dokumentací ešící nezbytnost rozší ení školy. 

 Zásadní podmínkou umož ující využít rezervní plochy R1 a R2 je za azení plochy R1 do 
plochy zastavitelné a plochy R2 do plochy p estavby zm nou územního plánu Nové Veselí 
nebo novou územn  plánovací dokumentací. 

10. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií 
(ÚS) podmínkou pro rozhodování  a dále stanovení lh ty pro po ízení ÚS, její schválení 
po izovatelem a rozhodování o zm nách v území podmín nou zpracováním územní 
studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro vložení dat o této ÚS 
územní studii do evidence územn  plánovací innosti 

Nejsou tímto územní plánem vymezeny. 

11. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je po ízení a vydání regula ního plánu 
podmínkou pro rozhodování o zm nách jejich využití a zadání regula ního plánu 
v rozsahu dle p ílohy . 9 s uvedením, zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu 
nebo na žádost 

Nejsou tímto územní plánem vymezeny. 

12. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 
Pro jednoduchost v koordinaci využívání ploch se zm nou v území i prostorovém 
uspo ádání není etapizace vyhotovena. Z d vod  organiza ních, ekonomických, zvl. však 
ochrany ZPF nutno vždy s výstavbou postupovat od zastav ného území v ucelené ploše 
nebo její ásti, aby nez staly nevyužité (volné) zainvestované pozemky neumož ující ádné 
hospoda ení na nich. 

13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že 
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný 
architekt 

Nejsou tímto územní plánem vymezeny. 
 

14. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o 
parcelaci 

 Nejsou územním plánem ani zm nou . I ÚP vymezeny. 
 
15. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

 Orgán ochrany p írody v zadání Zm ny . I ÚP Nové Veselí neuplatnil požadavky na 
kompenza ní opat ení. 
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14. Vymezení staveb nezp sobilých pro zkrácené stavební ízení podle § 117 odst. 1 
stavebního zákona 
Nejsou tímto územní plánem vymezeny. 

15. 16. Údaje o po tu list  ÚP . zm ny . I ÚP a po tu výkres  k n mu p ipojené grafické 
ásti 

Text. ást v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává z ....... list . 
Výkres 

íslo název 
po et list  ítko 

N1 Základní len ní území 1 1 : 5 000 
N2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
N3 Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení, asanace 1 1 : 5 000 

ZI-1 Výkres základního len ní území - vý ez 1 1 : 5 000 
ZI-2 Hlavní výkres - vý ez 1 1 : 5 000 

 
 

3. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací 
vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a 
jeho provád cích právních p edpis , s požadavky zvláštních právních p edpis  a se 
stanovisky dot ených orgán  podle zvláštních právních p edpis , p ípadn  
s výsledkem ešení rozpor  

3.1. Soulad s Politikou územního rozvoje R 
Platný územní plán Nové Veselí je v souladu s PÚR R 2008, která byla schválena usnese-

ním vlády . 929 ze dne 20.07.2009 (viz. kap. 2.1. od vodn ní platného ÚP). Koncepce Zm ny 
. I ÚP Nové Veselí rovn ž dodržuje PÚR R. 

3.2. Soulad s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem 
Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina (ZÚR KrV) byly vydány 16.09.2008 a ú innost 

nabyly 22.11.2008. platný ÚP je vyhotoven v souladu s t mito ZÚR KrV, což je ádn  
zd vodn no v kap. 2.2. od vodn ní platného ÚP. 

Aktualizace ZÚR KrV byla vydána dne 08.10.2012 a ú innost nabyla dne 23.10.2012. Návrh 
aktualizace . I ZÚR KrV byl zpracován na základ  Zprávy o uplat ování ZÚR KrV za uplynulé 
období a p ináší do p ijatého ešení nové impulzy týkající se nap . priorit územního plánování 
KrV pro zajišt ní udržitelného rozvoje krajinných hodnot území kraje. Proto byla tato kapitola 
od vodn ní ve zm . I ÚP oproti platnému ÚP zcela p epracována. 

 Území obce se nenachází v rozvojové oblasti ani specifické oblasti krajského významu, 
rovn ž se nenachází v rozvojové ose krajského významu. 

 Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina na území obce vymezují: 
 koridor silnice II/353 v ší ce 80 m pro homogenizaci vybraného úseku stávajícího tahu 

(v ZÚR KrV vymezena stavba silnice jako VPS - DK19) 
 koridor pro umíst ní nové stavby p eložka silnice II/353 Ž ár nad Sázavou - Nové 

Veselí v ší ce 80 m (v ZÚR KrV vymezena stavba silnice jako VPS - DK19) 
 nadregionální biokoridor ÚSES NRBK 125 v úseku NRBK 124 - NRBC Žákova hora 

(v ZÚR KrV vymezen jako VPO - U018) 
 regionální biocentrum ÚSES RBC 715 Babín (v ZÚR KrV vymezeno jako VPO - 

U137) 
 krajinný typ: krajina rybni ní (území p i jihozápadní hranici správního území obce 

s rybníky Veselským, Lanžovským, Nikolcem až k rybníku Rendlí ek v k.ú. B ezí 
n./O.) 

 krajinný typ: krajina lesozem lská ostatní (zbývající území na správním území obce 
Nové Veselí) 

 oblast krajinného rázu CZ0610-OB007 Ž ársko - Bohdalovsko 
 oblast krajinného rázu CZ0610-OB024 Ž árské vrchy. 



  30 

 

 V rámci prací na dokumentaci ÚP došlo k úprav  koridoru ur eného pro homogenizaci stá-
vajícího tahu sil. II/353 na ší ku ochranného pásma silnice II. t ídy z d vodu, že p ípadné 
zlepšení technických parametr  silnice bude probíhat ve stávající stop . V zastav ném úze-
mí došlo ke snížení ší ky koridoru na ší i uli ního prostoru zvlášt  z d vodu nenarušení ur-
banistiky sídla. Koridor pro umíst ní nové stavby p eložka sil. II/353 Ž ár n./S. - Nové Ve-
selí je zp esn n s drobnými odchylkami na pozemky, které pro tento ú el zajistil m stys No-
vé Veselí. Stavby na vymezených koridorech jsou zárove  v ÚP stavbami ve ejn  prosp š-
nými - WD1 a WD2. 

 Nadregionální a regionální systémy ÚSES jsou ponechány ve vymezení dle platného ÚP 
Nové Veselí. Plochy nadregionálního a regionálního ÚSES jsou za len ny mezi ve ejn  
prosp šná opat ení územního plánu VU1 a VU2. 

 Krajinný typ: krajina rybni ní - ešení ÚP (zám ry zm ny . I ÚP se zde neprojevují) v ma-
ximální mí e zachovává stávající typ uspo ádání lesních a zem lských pozemk . Vý-
znamn  dominující plochou tohoto typu krajiny z stává Veselský rybník a m lká údolní ni-
va s drobnými rybníky nad rybníkem Rendlí ek (k.ú. B ezí nad Oslavou). Územní plán vod-
ní plochy akceptuje, levý b eh Veselského rybníka vymezuje jako plochu smíšenou nezasta-

ného území, tedy plochu pro zachování a obnovu ekologických a estetických funkcí úze-
mí. Význam této plochy smíšené je ochrana nádrží p ed nadm rným zazem ováním vlivem 
ukládání sediment . Pravý b eh vodní nádrže má r zn  rozvinuté litorální pásmo s pot ebou 
jeho rozší ení. Územní plán dále kultivuje m lkou údolní nivu nad rybníkem Rendlí ek, roz-
ši uje vodní plochu, krajinu dopl uje o lokální systém ÚSES kombinovaných travních a les-
ních spole enstev. Ekologicky únosné formy hospoda ení na rybnících jsou dány zejména 
managementem. Opat ení p ijatá v územním plánu podporují vyvážené (udržitelné) využí-
vání rybník . Do krajiny rybni ní zasahuje  jihozápadní ást zastav ní sídla Nové Veselí. 
Jedná se o zastav ní územn  stabilizované, tj. území bez zásadních zm n. Pod Lanžovským 
rybníkem krajinu protíná zp esn ný koridor pro stavbu p eložky sil. II/353, který p i ohle-
duplném provedení významn  nenaruší využívání krajiny. Rekrea ní aktivity - jsou prefero-
vány pohybové formy, kam svým zp sobem pat í i plocha pro rekreaci specifickou (bikros), 
pro kterou je užita plocha uvoln ná po kapacitní chovu kachen (tzv. kaprokachní hospodá -
ství). Podmínky pro bikros jsou nastaveny tak, aby nedošlo k narušení prost edí této ásti 
lenitého b ehu. Malé vodní nádrže mezi Lanžovským rybníkem a rybníkem Rendlí ek jsou 

obklopeny p evážn  lu ními, blíže k rybníku Rendlí ek mok adními spole enstvy. Územní 
plán nenavrhuje žádná nová odvodn ní, dává možnosti pro návrat p etvo ených tok  do p í-
rod  blízkého stavu s obnovou p irozené b ehové vegetace v p íb ežní zón . Územní plán 
vymezuje minimální podíl trvalých travních porost  na celkové vým e ZPF. 

 Krajinný typ: krajina lesozem lská ostatní - ešení ÚP v . zm ny . I ÚP zachovává stáva-
jící typ uspo ádání lesních pozemk . Územní rozvoj sídla sm uje na plochy ZP, které nava-
zují na zastav né území. Urbanistický rozvoj sídla odpovídá postavení obce ve struktu e 
osídlení i jeho sociálnímu a hospodá skému potenciálu. Na celkovém uspo ádání území, je-
ho fragmentaci má významný dopad plocha koridoru p eložky sil. II/353. P ínos tohoto prv-
ku z hlediska sociálního a hospodá ského je p íznivý, z hlediska environmentálního za snesi-
telný. Pro rozmanitost zem lské krajiny má velký význam vymezení plochy smíšené ne-
zastav ného území, která na pom rn  rozsáhlé ploše (7,82 ha) z izuje biotop mok adní a po-

ežní vegetace. V krajiná sky chudém území významný prvek ekologické stability m že 
tvo it malá vodní nádrž na vodním toku Oslava s p edpokládaným kvalitním litorálním pás-
mem. Územní plán akceptuje lokální systém ÚSES, kolem liniových prvk  p írodních i 
um lých navrhuje nová a dopl uje stávající prvky rozptýlené zelen . ešení ÚP v . zm ny . 
I ÚP akceptuje urbanistickou koncepci sídla. Akceptována je historicky daná kvalita sídla. 
Zastavitelné plochy jsou organizovány tak, aby jejich využití bylo efektivní s co nejmenším 
dopadem na nevratné dot ení p dního fondu. 

 Oblast krajinného rázu CZ0610-OB007 Ž ársko - Bohdalovsko zahrnuje jižní ást k.ú. No-
vé Veselí. Územn  plánovací dokumentace m styse (ÚP v . zm ny . I ÚP) akceptuje plo-
chý georeliéf s široce rozev enými údolními nivami tok  Oslava (v JV ásti k.ú. jde o hra-



  31 

 

ni ní tok mezi krajinnými oblastmi CZ0610-OB007 a CZ0610-OB024) a dnes z ásti za-
trubn ného bezejmenného toku se soustavou p ti rybník . Jižní hranici k.ú. tvo í p vodní 

irozený tok Horního potoka (dnes v nap ímeném koryt ) se znateln  strm jšími svahy 
údolí. Tradi ní plužina byla nahrazena plužinou velkých lán . Územní plán chrání a kultivu-
je p írod  blízká spole enstva, která se dochovala ve vazb  na vodní toky a plochy. Estetic-
kou a ekologickou hodnotu si uchovávají lenité okraje, které mají charakter drobných les . 
Územní plán eší doprovodnou zele  p i liniových prvcích v krajin  (p írodních i um lých). 
Nezbytný je rekonstruk ní zásah do doprovodné zelen  p i silnicích. Opat ení územního 
plánu na vhodných místech za p esn  stanovených podmínek umož ují realizaci malých 
vodních nádrží i výsadbu lesa, tedy prvk , které mohou do krajiny p inést oživení. Etapovit  
budou provád na revitaliza ní opat ení na násiln  upravovaných vodních tocích. Na území 
obce nejsou patrné žádné historické krajiná ské úpravy. 
Hranice mezi oblastmi krajinného rázu prochází zastav ným územím a kulturní dominanty 
(p íznivé a nep íznivé)  se zde projevují ve vzájemných souvislostech. Bezesporu nejd leži-

jší dominantou uplat ující se v krajinné scén  jsou v že kostela sv. Václava. Ze silnice od 
obce B ezí n./O. se p ízniv  uplat uje objekt fary. Pohledy a pr hledy na dominanty, d leži-
té stavby v sídle i d ležitá ve ejná prostranství jsou v ÚP Nové Veselí i jeho zm . I re-
spektovány. V koncepci územního plánu je využito jedine ných vlastností izola ní i jiné ze-
len  (p edevším vzr stné) ke snížení (potla ení) nežádoucích ú ink  negativních dominant 
sídla, které jsou situovány v terénn  nejvyšších polohách zem lského st ediska. Územní 
rozvoj v oblasti krajinného rázu Ž ársko - Bohdalovsko se odehrává na úseku bydlení v ro-
dinných domech. Jde o lokalitu d íve zpracované urbanistické studie. Jedním ze zásadních 
požadavk , které eší územní plán, je zachování, resp. dosažení, tzv. „m kkého“ p echodu 
urbanizovaného území do volné krajiny. Nejsou zde umis ovány stavby i za ízení, jejichž 
vlastnosti (velikost, výška) p evyšují krajinné prvky (nap . výška lesa), ímž je zabezpe eno, 
že tyto stavby se nebudou vizuáln  uplat ovat ve vymezených územích p írodního parku 
Bohdalovsko, CHKO Ž árské vrchy ani ve vyvýšených prostorech Arnoleckých hor. 
V podrobné dokumentaci p eložky sil. II/353 je t eba se zam it na problematiku estetiky 
vedení tohoto silni ního tahu v nové trase a jeho za len ní do krajiny.  

 Oblast krajinného rázu CZ0610-OB024 Ž árské vrchy zahrnuje severní ást správního 
území m styse s v tšinovou ástí zastav ného území. Územní plán v . zm ny . I ÚP akcep-
tuje mírn lenitý reliéf, kterému dominuje vrch Strážná (582 m n. m.) a výrazný estetický a 
ekologický fenomén Veselský rybník, který od severozápadního okraje katastru obce zasa-
huje až na samý okraj sídla, což do území p ináší jedine nost a neopakovatelnost kompozice 
sídelního a krajinného prost edí. V místní trati Vetla ÚP navrhuje biotop mok adní a po-

ežní vegetace, který s p ilehlým lesíkem významn  obohacuje vizuální vnímání této ásti 
krajiny. Rovn ž i v této oblasti krajinného rázu za p esn  stanovených podmínek lze umis-
ovat malé vodní nádrže  i provád t výsadbu lesa. Chrán na je urbanistika m styse, jeho pa-

norama v etn  interiérových pr hled . Zastavitelné plochy sm ují p edevším do rozvoje 
hospodá ského potenciálu v m stysi. Využitelnost zastavitelných ploch je limitována nep e-
kro ením m ítka sousedních (navazujících) staveb, preferencí horizontálního uspo ádání 
objekt  se zajišt ním „m kkého“ p echodu urbanizovaného území do volné krajiny.  
Základní ochranné podmínky pro tuto krajinou oblast (CHKO Ž árské vrchy) stanoví v § 26 
zák. . 114/1992 Sb. v platném zn ní a další podmínky pro rozhodování o zm nách v území 
jsou upraveny v Plánu pé e o CHKO Ž árské vrchy na období 2011-2020 a dal-
ších p íslušných dostupných dokumentech Správy CHKO Ž árské vrchy . 

 ínos územního plánu k napln ní požadavk  územního plánování Kraje Vyso ina 
vztahující  se  k  území  m styse  Nové  Veselí  pro  zajišt ní  udržitelného  rozvoje  území  (ozn.  
priorit odpovídá ozn. v ZÚR): 
 priorita 01 – územní plán eší nejvýhodn jší formy využívání a uspo ádání území 

z hlediska geografické polohy obce, napl ování lidských pot eb v daném urbanizovaném 
prost edí a v prost edí volné krajiny. ešeno je efektivní využívání zastav ného území, 
rozši ování zastav ného území reaguje na požadavky zadání ÚP. Zachována je dobrá 
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dostupnost základního ob anského vybavení. ešením ÚP dochází ke zlepšení 
vyváženosti mezi pracovištní a obytnou funkcí m styse. Zastavitelné plochy jsou 
vymezovány v úm rném a rozumném rozsahu 

 priorita 05 – územní plán eší problematiku pozemní dopravy za ú elem zlepšení 
dopravní dostupnosti a obslužnosti kraje vymezením ploch dopravy silni ní v pojetí, 
které zcela napl uje požadavky ZÚR KrV. Cílovým ešením je realizace p eložky 
s maximálním využitím pozemk , které jsou již ve vlastnictví m styse Nové Veselí 

 priorita 06 – využívání území obce je v souladu s cílovými charakteristikami území. 
Preferována je diverzita v krajin  posilující ekologickou stabilitu území a vytvá ející 
podmínky pro zabezpe ení harmonického m ítka a harmonických vztah  v krajin . 
Rozsah dot ení zem lského p dního fondu je ovlivn n o ekávanými rozvojovými 
pot ebami v oblasti sociální a dopravní infrastruktury zejména pak pot ebami ešící 
hospodá ský rozvoj m styse. P i konkrétním ešení trasy p eložky je uložen požadavek 
na maximální respektování terénu a zachování prostupnosti krajiny pro její obsluhu i 
prostupnost biologickou. Územní rozvoj sídla Nové Veselí logicky využívá vhodné 
plochy uvnit  zastav ného území a plochy navazující na zastav né území. Územní rozvoj 
je ešen v rozumných dimenzích a nebude mít významný negativní dopad na krajinný ráz. 

íznivý dopad na krajinný ráz bude mít dopln ní zem lské krajiny rozptýlenou zelení. 
Vytvo ení ucelené soustavy tzv. nárazníkových zón u vodních tok  a ploch v etn ádné 
likvidace splaškových vod bude mít zásadní p íznivý vliv na kvalitu povrchových a 
podzemních vod. Zvyšování p irozené retence deš ových vod na území m styse je další 
z požadavk  na zlepšování vodohospodá ské bilance povodí 

 priorita 07 – zachován je vyvážený pom r mezi zastav nými a nezastav nými plochami 
zastav ného území. Nové plochy pro bydlení jsou vymezovány v lokalitách dávající 
záruku kvality bydlení v dostupnosti ve ejné infrastruktury. Rozvoj ekonomických aktivit 
sm uje do efektivn jšího využívání stávajících ploch výroby. Nové plochy výrobní a 
skladovací jsou vymezeny v návaznosti na plochy stávající stejného významu, tj. plochy 

i silnici II/353 ve sm ru do Ž áru nad Sázavou. D ležitý je rozvoj ploch smíšených 
výrobních mezi budoucí p eložkou sil. II/353 a zem lským areálem. Drobné výrobní 
aktivity jsou realizovat i na plochách smíšených obytných. Je z ejmé, že ÚP v Novém 
Veselí navrhuje p íznivé podmínky pro hospodá ský rozvoj m styse, který je d ležitou 
podmínkou pro rozvoj dalších složek území, které zvyšují atraktivitu m styse (dostupnost 
bydlení, volno asových aktivit, služeb apod.). Ve volné krajin  jsou uplatn ny 
mimoproduk ní funkce zem lské krajiny s ú elným len ním pozemkové držby dle 
provedených komplexních pozemkových úprav. Nízké zastoupení les  na rozloze 
katastru v etn  relativn  nízké rekrea ní hodnoty les  snižuje celkovou rekrea ní 
atraktivitu území. Zásobování obce pitnou vodou a zp sob ešení likvidace splaškových 
je v ÚP provedeno dle PRVKÚK Kraje Vyso ina. Na území obce se neuvažuje výstavba 
vysokých stožár  v trných elektráren ani fotovoltaických elektráren ve volné krajin . 
Podmín  p ípustné je umis ování alternativních zdroj  energie pro vlastní spot ebu na 
stavbách urbanizovaného území. 

3.3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování 
Zm na . I ÚP nenarušuje koncepci platného územního plánu. Napln ny jsou cíle a úkoly 

územního plánu, které jsou v dostate ném rozsahu od vodn ny v kap. 3 od vodn ní platného 
územního plánu. V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zák. . 183/2006 Sb. (ve zn ní zák. . 
350/2012 Sb.) je Zm nou . I ÚP Nové Veselí však odchylným zp sobem ešeno umis ování 
staveb v nezastav ném území, než je uvedeno v platném ÚP Nové Veselí. 

3.4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis  
Zm na . I ÚP je vypracována dle zák. . 183/2006 Sb., ve zn ní zák. . 350/2012 Sb. a p í-

slušných provád cích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku . 500/2006 Sb., v platném zn ní a vy-
hlášky . 501/2006 Sb., v platném zn ní. ešení Zm ny . I ÚP Nové Veselí se projevilo v ešení 
platného ÚP Nové Veselí tak, že platný ÚP ani zm na . I ÚP neobsahuje podrobnosti náležející 
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svým obsahem do územního rozhodnutí nebo do regula ního plánu (§ 43 odst. 3 zák. . 
183/2006 Sb. v platném zn ní). Zm nou . I ÚP dochází k úprav  názv  kapitol územního plánu 
a dopln ní nových kapitol územního plánu dle p íl. 7 vyhl. . 500/2006 Sb., ve zn ní platném od 
01.01.2013 (stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona v platném 
zn ní). Nov  je dopln na kap. 6 platného územního plánu, která upravuje umis ování staveb, 
za ízení a jiných opat ení v nezastav ném území pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona v platném zn ní. 

Ve Zm . I ÚP Nové Veselí byla sou asn  provedena v souladu s § 101 novelizovaného 
zák. . 183/2006 Sb. úprava týkající se p edkupního práva. 

Terminologie použitá ve zpracování zm ny . I ÚP odpovídá terminologii, která je užita 
v platném ÚP Nové Veselí.  

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

Návrh Zm ny . I územního plánu Nové Veselí je zpracován v souladu s požadavky vyplýva-
jícími ze zvláštních právních p edpis . 

Vyhodnocení všech stanovisek a p ipomínek uplatn ných v rámci projednávání návrhu zm ny 
. I ÚP Nové Veselí je uvedeno v tabulce : 

Ozn. Dot ený orgán ipomínky Komentá - návrh na vypo ádání p ipomínky 
 
A1 

Správa CHKO 
árské vrchy 

Nezaslala stanovisko z hlediska 
zákonem . 114/1992 Sb., ve 
zn ní pozd jších p edpis   

  
                ---------------------------- 

 
A2 

Krajský ú ad 
Kraje Vyso ina, 
odbor životního 
prost edí -  
ochrana p írody a 
krajiny 

ást území ešené zm nou . I 
ÚP Nové Veselí se nachází  
v CHKO Ž árské vrchy, orgánem  
oprávn ným vyjad ovat se ke 
zm  ÚP  je  Správa  CHKO  

árské vrchy 

 
 
               Vzato na v domí 

 
 
A3 

Krajský ú ad 
Kraje Vyso ina 
Odbor životního 
prost edí a 
zem lství 

z hlediska zákona . 289/1995 Sb. 
ve zn ní pozd jších p edpis   
(lesní zákon) nemají p ipomínky  

  
            Vzato na v domí 

 
 
 
A4 

Krajský ú ad 
Kraje Vyso ina 
Odbor 
život.prost ed 
Ochrana ZPF 

z hlediska zákona . 334/1992 
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  
dle § 5 odst. 2 ud lují k návrhu 
zm ny . I ÚP Nové Veselí kladné 
stanovisko bez p ipomínek 

 
 
                     
             Vzato na v domí 

 
 A5 

Krajský ú ad 
Kraje Vyso ina 
Odbor dopravy 

k návrhu zm ny . I ÚP Nové 
Veselí   nemá p ipomínky 
 

                
          Vzato na v domí   
 

  
 
A6 

Krajská 
hygienická  
stanice Kraje 
Vyso ina 

Z hlediska zákona . 258/2000 
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  
sle § 82 odst. 2 písm. j) souhlasí 
s  návrhem  Zm ny  .  I  ÚP  Nové  
Veselí 

          Vzato na v domí   
Konkrétní ešení využití ploch zm ny . I ÚP 
podléhají následn  v územním ízení 
samostatnému projednání s orgánem ochrany 
ve . zdraví z hlediska ochrany ve . zdraví 

A7 Státní pozemkový 
ad 

V souladu s ust. § 19 písm. c) 
zák. . 139/2002Sb., požaduje 
zachování schváleného plánu 
spole ných za ízení jako sou ást 
návrhu pozemkových úprav 
schválených v roce 2010. 

 
 
  P ipomínka je v návrhu zm ny . I ÚP 
  Nové Veselí respektována 

 
 
 
A8 

stský ú ad 
ár nad 

Sázavou odbor 
životního 
prost edí 

Vodní hospodá ství – z hlediska 
z. . 254/2001 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis , souhlasí 
s  návrhem  Zm ny  .  I  ÚP  Nové  
Veselí bez p ipomínek 
Odpadové hospodá ství 
z hlediska zákona . 185/2001 
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  
bez p ipomínek 
Ochrana p írody: 
Z hlediska zákonem . 114/1992 
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  

 
 
 
 
               Vzato na v domí   
 
 
 
               Vzato na v domí   
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orgánem ochrany p írody 
íslušným k vyjád ení je Správa 

CHKO Ž árské vrchy, v území 
mimo CHKO Ž árské vrchy 
k ploše bydlení v rodinných 
domech BV nemá p ipomínky 
Státní správa les   ochrana 
PUPFL –z hlediska zákona . 
289/1995 Sb., ust. § 48 odst. 2 
písm. b) nemá  p ipomínky 

 
 
 
 
                Vzato na v domí   
 
 
 
                Vzato na v domí   
 

 
 
 
A9  

 
 

eská Republika 
Ministerstvo 
obrany  

na základ  zák. . 222/1999 Sb. 
vydává eská republika – 
Ministerstvo obrany následující 
stanovisko: V ešeném území se 
nachází ochranné pásmo 
nadzemního komunika ního 
vedení. Regulativ požaduje MO 

R zapracovat do textové i 
grafické ásti územního plánu 

 
 
 
 

požadované údaje jsou zapracovány v textové a 
grafické ásti ÚP. 

 

 
 
A10 

 
HZS  
Kraje Vyso ina 

Z hlediska zákona . 133/1985 
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  
k návrhu Zm ny . I ÚP Nové 
Veselí nemá p ipomínky 

 
                Vzato na v domí   
 

A 11 R - Státní 
energetická 
inspekce 

Podle § 94 odst. 3 zákona . 
458/2000 Sb. s návrhem zm ny . 
I ÚP Nové Veselí souhlasíme 

                Vzato na v domí   
 

 

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

nepožadoval vyhodnocení vliv  Zm ny . I ÚP Nové Veselí na životní prost edí. Rovn ž vydal 
stanovisko, že návrh zadání Zm ny . I ÚP Nové Veselí nem že mít významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu ani pta í oblast. 

 

5. Sd lení, jak bylo stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
zohledn no 

Z d vod  uvedených v p edchozí kapitole C.4 nebylo vyhodnocení vliv  zm ny . I ÚP na 
udržitelný rozvoj t eba zpracovávat. 

 
6. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení a vybrané varianty 
6.1. Urbanistická koncepce, sídelní zele  

Zm nou . I územního plánu Nové Veselí nem ní základní urbanistickou koncepci danou 
platným územním plánem Nové Veselí. Zm na . I ÚP aktualizuje hranici zastav ného území a 
vymezuje t i díl í zm ny ve využití území. 

 Díl í zm ny jsou zobrazeny v grafické ásti územn  plánovací dokumentace. 
- plocha ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (I/Z1) 

Plocha I/Z1 je vymezena z d vodu zajišt ní provozu a rozší ení stávajícího restaura ního 
za ízení. Jedná se o plochu, která navazuje na stávající za ízení restaurace situované na pravé 
stran  silnice p i vstupu do m styse od Ž áru nad Sázavou. Na ploše bude ešeno rozší ení 
restaura ních služeb v etn  pot ebného navýšení parkovacích míst, které je již nedosta ující 
pro sou asné za ízení. Vymezená plocha pro rozší ení za ízení zachovává schválený plán 
spole ných za ízení, který je sou ástí návrhu komplexních pozemkových úprav schválených 
v roce 2010. Respektována je blízká nemovitá kulturní památka. Dopravní obsluha plochy je 
upraveným stávajícím sjezdem ze sil. II/353. Sou ástí plochy je plocha dopravní 
infrastruktury - silni ní v rozsahu 0,02 ha, která je vymezena pro výhledové pot eby 
související s homogenizací sil. II/353. Napojení plochy na technickou infrastrukturu bude na 
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inženýrské sít  stávající plochy. Akceptovat vodovodní a kanaliza ní ad protínající plochu 
I/Z1. Vzhledem k poloze plochy p i hlavním vstupu do m styse i pot ebné kvalit  
poskytovaných služeb nezanedbatelnou ást plochy bude tvo it zele  v etn  vzr stných 
exemplá . 

- plocha výroby a skladování - lehký pr mysl (I/Z2) 
Plocha I/Z2 je vymezena z d vodu rozší ení firmy Plastia s.r.o. Jedná se o dynamicky se 

rozvíjející rodinnou firmu. Sm r rozší ení je dán technologickým tokem výroby s p ímou 
vazbou na již vybudované objekty. Na ploše bude umíst na výrobní hala v etn  p íslušných 
manipula ních ploch. Nezanedbatelnou ást plochy bude tvo it zele  vnitroareálová i izola ní. 
Dopravní obsluha plochy i obsluha plochy dopravní infrastrukturou bude ze stávající plochy 
fy Plastia. Zele  bude komponována p edevším s ohledem na to, že se jedná o plochu p i 
hlavním vstupu do m styse. 

- plocha smíšená výrobní 
V d sledku náhrady za vymezení zastavitelné plochy I/Z2 je ve Zm . I ÚP Nové 

Veselí navrženo snížení plošné vým ry zastavitelné plochy Z4 platného územního plánu. 
Úprava velikosti zastavitelné plochy Z4 se navrhuje na jejím jihozápadním okraji. 
Požadované využití bude - zem lský p dní fond. 

 sídelní zele  
Plochy sídelní zelen  jsou ešením Zm ny . I ÚP Nové Veselí respektovány. Koncepce zele-

 sídelní se nem ní. 
6.2. Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení 

Zm nou . I ÚP Nové Veselí nejsou m ny údaje platného územního plánu, které se týkají 
sídlení a demografického potenciálu m styse. 

6.3.   Koncepce dopravní a technické infrastruktury 

 Dopravní infrastruktura 
 železni ní doprava - zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci 
 silni ní doprava - zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci. Na zastavitelné 

ploše I/Z1 je akceptována plocha v ÚP Nové Veselí zp esn ného koridoru pro 
homogenizaci stávajícího tahu sil. II/353 v ší i ochranného pásma silnice II. t ídy. Jedná 
se o velikost plochy 0,02 ha 

 doprava v klidu -  zm nou  .  I  ÚP  nedochází  ke  zm nám  v  koncepci.  Vzhledem  
k napln ní normových pot eb pro stávající a plánované rozší ení restaura ního za ízení 
s ubytováním (plocha I/Z1) je na zastavitelné ploše pot eba umístit dostatek parkovacích 
míst. Tzn. je t eba ešit disproporci po tu parkovacích stání u stávajícího za ízení se 
zahrnutím nových pot eb spojených s kapacitním rozší ením restaura ních a 
doprovodných služeb. V projektové dokumentaci bude nutno zohlednit i zvýšení kvality 
poskytovaných služeb. Parkování zam stnanc  výrobního podniku bude na plochách 
výroby a skladování - lehký pr mysl 

 ve ejná doprava - zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci 
 hospodá ská doprava - zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci 
 letecká a vodní doprava - zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci 
 služby pro motoristy - zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci 
 hluková pásma - zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci, zm na . I ÚP 

nevymezuje plochy pro bydlení ani jiné tzv. citlivé funkce. 
 Technická infrastruktura 

 zásobování pitnou vodou - zm nou . I ÚP nedochází ke zm  v koncepci. P i využití 
zastavitelné plochy I/Z1 nutno akceptovat vodovodní ad zásobující pitnou vodou m stys 
Nové Veselí 
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 kanalizace a išt ní odpadních vod - zm nou . I ÚP nedochází ke zm  v koncepci. P i 
využití zastavitelné plochy I/Z1 nutno akceptovat kanaliza ní ad m styse jdoucí 
soub žn  s niveletou silnice 

 zásobování energiemi - zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci 
 elektronická za ízení a sít  - zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci 
 podmínky uspo ádání inž. sítí - zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci 
 napojení nových zastavitelných ploch na technickou infrastrukturu bude prodloužením 

sítí technické infrastruktury ze stávajících ploch stejného zp sobu využití. Plochy díl ích 
zm n I/Z1 a I/Z2 jsou plochami,  které eší  územní rozvoj stávajících ploch zastav ného 
území. 

6.4.   Nakládání s odpady a ve ejná prostranství 
Zm nou . I ÚP nedochází ke zm nám v koncepci. 

6.5.   Koncepce uspo ádání krajiny 
 Krajinný prostor, prostupnost krajiny 
Zm nou . I ÚP nedochází ke zm  v koncepci uspo ádání krajiny. Nové zastavitelné plochy 

navazují na urbanizované území. Plocha, o kterou se snižuje vým ra zastavitelné plochy Z4 plat-
ného ÚP, je shodná s nov  vymezenou zastavitelnou plochou I/Z2, bude využívána jako zem -

lský p dní fond. Plocha „navrácená“ do p dního fondu je dob e dostupná pro zem lskou 
techniku a navazuje na zem lsky obhospoda ované území. 

Zm na . I ÚP respektuje daný krajinný prostor, nedochází k narušení (snížení) prostupnosti 
krajiny. 

 Druhy ploch v krajin  
 plochy zem lské - zm na . I ÚP nem ní ú el využívání t chto ploch. Zábor ZPF 

vyvolá  díl í  zm na  na  ploše  I/Z1.  Dot ení  ZPF  rozvojovou  plochou  I/Z2  je  
kompenzováno snížení vým ry zastavitelné plochy Z4 platného ÚP (viz p edchozí bod 
kapitoly) 

 plochy lesní - zm na . I ÚP nem ní ú el využívání t chto ploch 
 plochy smíšené nezastav ného území - zm na . I ÚP nem ní ú el využívání t chto ploch 
 plochy p írodní - zm na . I ÚP nem ní ú el využívání t chto ploch 
 plochy vodní a vodohospodá ské - zm na . I ÚP nem ní ú el využívání t chto ploch. 

 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
Zm na . I ÚP akceptuje ÚSES na úrovni místní, regionální i nadregionální, který je sou ástí 

ešení platného územního plánu Nové Veselí. Ani jedna z díl ích zm n žádným zp sobem neo-
vliv uje funk nosti ÚSES. 
6.6. Vodní plochy, vodní toky, stav povodí 

Zm nou . I ÚP nedochází ke zm  v koncepci. Katastrální území Nové Veselí dle Na ízení 
vlády R . 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a ak ním programu v platném zn ní, 
pat í do zranitelných oblastí. 
6.7. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového 

uspo ádání 
Zm nou . I ÚP nedochází ke zm  v koncepci. 

6.8. Vybraná varianta  
Zadáním zm ny . I ÚP nebylo požadováno ešení variant. 

6.9. Požadavky na ochranu a bezpe nost státu, požární ochrany a civilní ochrany 
 Ochrana a bezpe nost státu 

V ešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního komunika ního vedení zahrnuté do 
jevu 82 (viz p íloha . 1 k vyhl. . 500/2006 Sb. v platném zn ní). Ochranné pásmo je vyzna eno 
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v platném ÚP a nachází se nad severním okrajem území, kde nedochází k urbaniza ním zásah m 
v platném ÚP Nové Veselí ani jeho zm . I. Zm na . I ÚP Nové Veselí akceptuje všeobecné 
podmínky pro území a stavební innost v území, které jsou uplatn ny v kap. 5.2. od vodn ní 
platného ÚP Nové Veselí (jedná se o stejné požadavky, které jsou uplatn ny ve vyjád ení R - 
MO .j. 7281/27662-ÚP/2013-1420 ze dne 05.11.2013, které VUSS Pardubice vydala k návrhu 
zadání Zm ny . I ÚP Nové Veselí). 
 Požární ochrana 

Zm na . I ÚP Nové Veselí neovlivní koncepci platného ÚP na úseku zabezpe ení dodávky 
požární vody ani p ístupnosti ploch pro požární techniku. 
 Civilní ochrana 

Zm na . I ÚP Nové Veselí je v souladu s podmínkami, které na úseku požadavk  civilní 
ochrany eší platný územní plán. Na žádné zastavitelné ploše nebudu skladovány nebezpe né 
látky. 

6.10. Limity využití území 
V rámci zpracování Zm ny . I ÚP Nové Veselí nebyla shledána nutnost úprav limit  využití 

území, které mají charakter limit  vstupujících do územního plánu Nové Veselí ani limit , které 
jsou ur ené ešením územního plánu. 

6.11. Vymezení pojm  
 Základní pojmy 

Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném 
zn ní a p íslušnými provád cími vyhláškami. 

 Ostatní pojmy 

Výklad pojm  platného ÚP se dopl uje o pojem: 
 areálová zástavba – zpravidla soust ed né zastav ní sloužící p edevším pro výrobní za ízení 

dané objekty, pozemky manipula ních ploch a pozemky zelen . 
Výklad pojm  platného ÚP se upravuje: 

 koeficient zastav ní pozemku se upravuje na koeficient zastav ní plochy v definici: 
koeficient zastav ní plochy – podíl plochy ur ené k zastav ní nadzemními objekty vztažený 
k vymezené konkrétní ploše s rozdílným zp sobem využití  

 ípustná míra – Na . vlády R  . 148/2006 se nahrazuje Na . vlády R . 272/2011. 
 
7. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby nových 

zastavitelných ploch 
7.1. Využití zastav ného území 

ešením Zm ny . I ÚP Nové Veselí nedochází ke zm  ve využívání zastav ného území, 
které prov uje platný územní plán. Zastav né území má charakter polom stský a využití p í-
padných disponibilních ploch v zastav ném území eší platný územní plán. Zastav né území by-
lo aktualizováno k datu 24.01.2014. 

7.2. Pot eba vymezení nových zastavitelných ploch 
Je vyvolána požadavkem na umíst ní dvou zám , které jsou vyvolány rozší ením stávají-

cích aktivit v zastav ném území. 
 Zastavitelná plocha I/Z1 

Plocha ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední - kód plochy OM. D vodem 
vymezení plochy je nemožnost ešit pot eby rozší ení a zkvalitn ní restaura ních služeb v etn  
služeb souvisejících na stávajícím stísn ném pozemku. Významná ást nové zastavitelné plochy 
bude využita pro parkovací stání, kterých již pro dnešní kapacitu za ízení je naprostý nedostatek 
a jsou zde zásadní problémy s disproporcí mezi sou asnými po ty parkovacích stání a požadavky 
normovými. Dalším úkolem, který zm ny . I ÚP na ploše I/Z1 musí ešit je naprostý nedostatek 
sídelní zelen  kolem stávající plochy kódu OM. Na ploše je nezbytné ešit zele , která bude mít 
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ímou pozitivní vazbu na zlepšení poskytovaných služeb a dále zele , která vytvo í „m kký“ 
echod urbanizovaného území do volné krajiny. Platný ÚP nevymezuje žádné rozvojové plochy 

ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední. 

 Zastavitelná plocha I/Z2 
Plocha výroby a skladování - lehký pr mysl - kód plochy VL. D vodem vymezení nové za-

stavitelné plochy je vytvo ení podmínek pro dynamicky se rozvíjející rodinnou firmu. V platném 
ÚP pro územní rozvoj firmy byla vymezena zastavitelná plocha p i severní hranici výrobního 
areálu. Rozší ení výrobních ploch sm rem severním je dáno požadavkem technologických tok  a 
provozních vazeb na stávající technologické linky, racionální využití plochy v neposlední ad  
efektivnímu napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. V rámci prací na podrobn jší do-
kumentaci ešící rozší ení výrobního areálu bylo zjišt no, že požadovaný rozvoj z r zných d vo-

 (navýšení objemu výroby, požární odstupy budov apod.) nelze zajistit na územním plánem 
vymezené ploše. Proto bylo nutno p istoupit k jejímu rozší ení. 

Hospodá ský rozvoj m st a obcí má p ímou vazbu na sociální rozm r udržitelného rozvoje 
st a obcí. Hospodá ský rozvoj v m stysi Nové Veselí krom stávajících ploch výroby a sklado-

vání zajiš ují zastavitelné plochy zejména výroby a skladování - lehký pr mysl (VL) a plochy 
smíšené výrobní (VS). Je reálný p edpoklad, že ob  plochy budou vykazovat stejnou anebo blíz-
kou intenzitu pracovních míst. Ve vzájemném kontextu t chto si blízkých ploch je ešena náhra-
da za zastavitelnou plochu I/Z2 tak, že plošná vým ra zastavitelné plochy Z4 platného ÚP se 
snižuje o stejnou vým ru plochy, kterou má zastavitelná plocha I/Z2, tj. o 0,36 ha. 

 
8. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  v území 
8.1. Soulad s PÚR R a ZÚR KrV 

Problematika je ešena v kap. C 3.1. a C 3.2.  
8.2. Obec v systému osídlení 

Zm nou . I ÚP Nové Veselí nedochází ke zm nám.  
8.3. Širší dopravní vztahy 

Zm nou . I ÚP Nové Veselí nedochází ke zm nám.  
8.4. Širší vztahy technické infrastruktury 

Zm nou  .  I  ÚP  Nové  Veselí  nedochází  ke  zm nám.  P i  využití  zastavitelné  plochy  I/Z1  
nutno akceptovat vodovodní ad zásobující m stys pitnou vodou. 

8.3. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém  
Zm na . I ÚP Nové Veselí nemá žádný dopad na ÚSES i jiné p írodní systémy (Natura 

2000).  
 

9. Vyhodnocení spln ní požadavk  zadání ÚP 
Zadání Zm ny . I ÚP Nové Veselí schválilo Zastupitelstvo m styse Nové Veselí usnesením 

. 23 ze dne 13.12.2013. 
a. požadavky na základní koncepci rozvoje území obce vyjád ené zejména v cílech zlepšování 

dosavadního stavu v etn  rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na 
zm nu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktu e a dostupnosti ve ejné infrastruktury 

 ešení Zm ny . I ÚP Nové Veselí ov ilo možnost využití zastavitelných ploch pro 
požadované zám ry, aniž by došlo k významnému zásahu do prost edí m styse. 
Zajišt na je ochrana hodnot území v etn  nemovité kulturní památky, možné je 
úsporné napojení na blízkou dopravní a technickou infrastrukturu. 

1. Urbanistická koncepce 
i dodržení stanovených podmínek využití zastavitelných ploch nebude mít využití 

ploch nežádoucí dopad na urbanisticko-architektonické ani p írodní hodnoty území. 
Zastavitelné plochy se tak mohou stát integrální sou ástí sídla. 
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2. Koncepce ve ejné infrastruktury 
Dopravní obsluha nových zastavitelných ploch je ešena úpravou stávajících sjezd  

ze sil. II/353, p ípadn  z ploch zastav ného území. Upozorn no je na existenci 
stávajících sítí, které je t eba p i využití zastavitelných ploch respektovat. Napojení na 
technickou infrastrukturu nových zastavitelných ploch je bezproblémové. Vymezování 
ve ejných prostranství a ploch ve ejné ob anské vybavenosti si charakter díl ích zm n 
nevyžaduje. 

3. Koncepce uspo ádání krajiny 
írodní prost edí z stává zm nou ÚP . I zachováno, stanovené podmínky využití 

ploch se zm nou v území zajistí ochranu krajinného rázu. ešení  ÚSES akceptuje plán 
spole ných za ízení, který je sou ástí návrhu pozemkových úprav schválených v roce 
2010. Zachování plánu spole ných za ízení je požadavkem dot eného orgánu - 
Krajského pozemkového ú adu pro Kraj Vyso ina. 

 Koncepce Zm ny . I ÚP Nové Veselí je ešena v souladu s up esn nými požadavky, 
které pro území m styse vyplývají z PÚR R. Zárove  jsou napln ny priority 
územního plánování Kraje Vyso ina pro zajišt ní udržitelného rozvoje území. 
Problematika napln ní požadavk  PÚR R a ZÚR KrV je podrobn  rozebrána v kap. 
C 3.1. a C 3.2. 

 Požadavky ÚAP zm ny . I ÚP p isp je k dalšímu zlepšení pom ru mezi obytnou a 
pracovištní kapacitou m styse, což z hlediska vyváženosti územních podmínek pro 
udržitelný rozvoj bude mít pro území pozitivní dopad. Ani jedna z díl ích zm n 
neomezuje plánované aktivity na úseku ešení otázky tranzitní dopravy na území 

styse. 
b. požadavky na vymezení ploch a koridor  územních rezerv a na stanovení jejich využití, kte-

ré bude nutno prov it 
Požadavek nevyplynul ze zadání Zm ny . I ÚP Nové Veselí ani z procesu po izování 

Zm ny . I ÚP Nové Veselí. 
c. požadavky na prov ení vymezení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat-

ení a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastn ní nebo p edkupní právo 
Nové požadavky na vymezení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení 

i asanací z ešení Zm ny . I ÚP Nové Veselí nevyplynuly. Akceptovány jsou ve ejn  
prosp šné stavby a ve ejn  prosp šná opat ení uplatn ná v platném ÚP. P edkupní právo na 
ve ejn  prosp šné stavby týkající se sil. II/353 v platném ÚP ozna ené WD1 a WD2 se touto 
zm nou . I ruší. 

d. požadavky na prov ení vymezení ploch a koridor , ve kterých bude rozhodování o zm -
nách v území podmín no vydáním regula ního plánu, zpracováním územní studie nebo 
uzav ením dohody o parcelaci 

Požadavky nebyly zadáním Zm ny . I ÚP Nové Veselí uplatn ny a jejich pot eba 
nevyplynula ani z ešení Zm ny . I ÚP Nové Veselí. 

e. ípadný požadavek na zpracování variant ešení 
Charakter Zm ny . I ÚP Nové Veselí nevyžadoval variantní zp soby ešení. 

f. požadavky na uspo ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo ádání obsahu jeho 
od vodn ní v etn  m ítek výkres  a po tu vyhotovení 

Obsah a rozsah dokumentace Zm ny . I ÚP Nové Veselí odpovídá požadavk m zadání. 
Uspo ádání dokumentace odpovídá pot ebám zadání Zm ny . I ÚP Nové Veselí. 

g. požadavky na vyhodnocení p edpokládaných vliv  územního plánu na udržitelný rozvoj 
území 

Vyhodnocení p edpokládaných vliv  Zm ny . I ÚP Nové Veselí na udržitelný rozvoj 
území nebylo zadáním vyžadováno. 
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h. ostatní požadavky na ešení Zm ny . I ÚP Nové Veselí 
i návrhu Zm ny . I ÚP Nové Veselí bylo vycházeno z rozvojových podklad  firem, 

které požadavky na díl í zm ny uplatnily. Tyto rozvojové dokumenty zárove  posloužily 
k od vodn ní pot eby a nezbytnosti rozší ení zastavitelných ploch. 

Ani jedna z nov  vymezených ploch nenarušuje organizaci zem lského p dního fondu. 
i  ešení  Zm ny  .  I  ÚP  Nové  Veselí  je  akceptován  schválený  plán  spole ných  za ízení,  

který je sou ástí návrhu komplexních pozemkových úprav schválených v roce 2010. 
Územní plán byl uveden do souladu s platnou právní úpravou, která pro územn  

plánovací innost platní od 01.01.2013. 
 
10. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v ZÚR, s od vodn ním 

pot eby jejich vymezení 
i ešení Zm ny . I ÚP Nové Veselí takovéto záležitosti nebyly zjišt ny. 

 
11. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL 
11.1. Dot ení ZPF 

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

 

 Plochy (lokality) ur ené pro zm ny v území 
Lokalita I/Z1 
 Je vymezena pro rozší ení stávajícího za ízení ob anského vybavení - stravovací a ubytovací 
za ízení. 
Lokalita I/Z2 
 Je vymezena pro rozší ení stávající firmy zabývající se produkcí plastových výrobk . Náhrada 
za zábor ZPF pro rozší ení výrobního závodu je ešena snížením vým ry zastavitelné plochy blíz-
kého zp sobu využití - zastavitelná ploch Z4 platného ÚP. 
 Údaje o uskute ných investicích do p dy za ú elem zlepšení její úrodnosti 

ešení platného ÚP se nem ní. 
 Údaje o areálech a objektech zem lské výroby 

ešení platného ÚP se nem ní. 
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 Údaje o uspo ádání ZPF a pozemkové úpravy 
ešení platného ÚP se nem ní. 

 Opat ení k zajišt ní ekologické stability 
ešení Zm ny . I ÚP Nové Veselí nemá žádný vliv na prvky ÚSES. 

 Polní a cestní sí  
ešení Zm ny . I ÚP Nové Veselí neomezuje dostupnost zem lské krajiny zem lskou 

technikou. 

 Variantní ešení 
Nebylo v zadání Zm ny . I ÚP Nové Veselí uplatn no. 

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

11.2. Dot ení PUPFL 
K p ímému dot ení lesa u vymezených ploch zm n s rozdílným zp sobem využití zm nou . 

I ÚP nedochází. 
 

12. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní 
Nejpozd ji do 7 dn  ode dne ve ejného projednání mohou vlastníci pozemk  a staveb 

dot ených návrhem ešení, oprávn ný investor a zástupce ve ejnosti uplatnit námitky. Proti 
návrhu zm ny . I ÚP Nové Veselí nebyly uplatn ny žádné námitky. 

 

13. Vyhodnocení p ipomínek 
i spole ném jednání mohl každý dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona do 30 dn  

od doru ení ve ejné vyhlášky uplatnit u po izovatele písemné p ipomínky. K návrhu zm ny . I 
ÚP Nové Veselí byla uplatn na p ipomínka Vodárenské akciové spole nosti. k zásobování 
pitnou vodou: 

- plocha I/Z1 – touto plochou prochází vodovodní p ivad  PVC 160 do Nového 
Veselí, pokud na této ploše bude provád na výstavba, bude VAS, a.s. požadovat p elože-
ní vodovodního potrubí mimo tuto plochu. Požadujeme, aby v textové ásti návrhu Zm -
ny . I ÚP Nové Veselí byly pro p eložku vodovodní sít  z plochy IZ/1 definovány plo-
chy a koridory dle zn ní § 43 odst. 1 stavebního zákona. Ochranná pásma vodovodu a 
kanalizace v rozsahu dle § 23 odst. 3 zákona . 274/2001 Sb., O vodovodech a kanaliza-
cích v platném zn ní. 

 Vyhodnocení p ipomínky:  p ipomínka je akceptována, v textové ásti zm ny .I je v 
podmínkách využití plochy I/Z1 uvedeno - akceptovat vedení stávajících inženýrských sítí   a 
dále pak v od vodn ní zm ny . I ÚP v koncepci technické infrastruktury v kapitole 6.3 textové 
ásti u koncepce zásobování pitnou vodou uvedena podmínka i využití zastavitelné plochy ZI/1 

nutno akceptovat vodovodní ad zásobující pitnou vodou m stys Nové Veselí, umís ovat 
pozemky technické infrastruktury je v plochách s rozdílným zp sobem využití p ípustné, 
v plochách zem lských je umís ování ploch technické infrastruktury podmín  p ípustné, za 
podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a 
životního prost edí.  

Nejpozd ji do 7 dn  ode dne ve ejného projednání mohl každý uplatnit p ipomínky. K 
návrhu zm ny . I ÚP Nové Veselí nebyly uplatn ny žádné p ipomínky.  
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D. Grafická ást od vodn ní 
Výkresová ást od vodn ní Zm ny . I ÚP Nové Veselí 

Výkres 
íslo název 

po et list  ítko 

ZI-O1 Koordina ní výkres  1 1:5 000 
ZI-O3 Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu  1 1:5 000 

    
 

 

 

 

 

 

Pou ení  
Zm na . I Územního plánu Nové Veselí dle § 173 odst. 1 nabývá ú innosti patnáctým dnem po 
dni vyv šení ve ejné vyhlášky na ú ední desce.  
Do Zm ny . I Územního plánu Nové Veselí a jejího od vodn ní m že dle ustanovení § 173 
odst. 1 správního ádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opat ení obecné povahy 
vydal.  Proti  Zm .  I  Územního  plánu  Nové  Veselí  nelze  dle  ustanovení  §  173  odst.  2  
správního ádu podat opravný prost edek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………                                                                         ……………………… 
    Luboš Bart k                                                                             MVDr. Zden k K ivánek                                                                                             
místostarosta m styse                                                                              starosta m styse      
 

 

 



 

 

 

 


