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 Základní zkratky použité v textu. 
 
Zkratka.  Plné znění textu. 
ČOV  Čistička odpadních vod. 
ČSOV  Čerpací stanice odpadních vod. 
KK  Karlovarský kraj. 
KN  Katastr nemovitostí. 
KÚ KK Krajský úřad Karlovarského kraje. 
LÚSES  Lokální územní systém ekologické stability. 
OP  Příslušné ochranné pásmo. 
ORP  Obec s rozšířenou působností. 
P+R  Doplňkové průzkumy a rozbory. 
PUPFL  Pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky 2008. 
SRN  Spolková republika Německo. 
SZ   Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 
TTP  Trvalé travní prosty. 
ÚAP  Územně analytické podklady zpracované dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění.  
ÚPD  Územně plánovací dokumentace. 
ÚPP  Územně plánovací podklad. 
ÚPN  Platný Územní plán obce Nové Hamry. 
ÚP  Územní plán Nové Hamry. 
ÚS  Územní studie. 
ÚSES  Územní systém ekologické stability. 
VPO  Veřejně prospěšná opatření. 
VPS  Veřejně prospěšné stavby. 
ZPF  Zemědělský půdní fond. 
ZÚ  Zastavěné území. 
ZÚR KK  Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 2010. 
 
1a. Vymezení zastavěného území. 
 V ÚP je hranice zastavěného území vymezena zpracovatelem v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. 
Zastavěné území je vymezeno k datu 1. 4. 2015 v grafické příloze na výkresech č. N1, N2, N4, N5, O1, O3, a zaujímá plochu celkem 
48,3532 ha. 
 
1b. Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot. 
1b.1 Zásady rozvoje území obce. 
 Pro zpracování ÚP jsou definovány následující zásady. Tyto zásady jsou respektovány i při schvalování následných dílčích 
změn územního plánu, které se mohou v průběhu jeho platnosti zpracovávat.  
1.  Vzájemné funkční vazby s dalšími sousedícími sídly jsou ve všech důležitých oblastech vzájemně koordinovány. 
2. Stavební rozvoj, potřebné obslužné systémy, podnikatelské aktivity a změny ve využívání území směřují k reálnému vývoji 
silných vnitřních stránek rozvoje obce, a tou jsou zejména funkční stávající hodnoty území uvedené v doplňujících P+R. Rozvoj v 
navržených územích zakládá pro obec důležité reálné možnosti v oblasti pracovních příležitostí, nové možnosti pro žádoucí a přiměřený 
rozvoj více forem rekreace a bydlení, rozvoj vhodného doplňkového občanského vybavení a stávajících i nových kapacit ve službách. 
3.  Změny ve využívání území směřují ke zkvalitnění zejména sociálního a paralelně ekonomického pilíře udržitelného rozvoje.  
4.  Přírodní a krajinné zázemí kolem celého urbanizovaného území je intenzívně chráněno a navrženým stavebním rozvojem 
respektováno. Jedná se o fungující i navržené prvky ÚSES. 
6.  Hlavní funkce v obci jsou navrženy bydlení v těsném spojení spolu s rekreací v různých kategoriích a služby. Rozvoj ostatních 
sídelních funkcí a obslužných systémů je veden jen v souladu s jejich potřebami. 
7.  Propojení a funkčnost řešeného území je zajištěna stávajícím i navrhovaným systémem dopravní obsluhy. Současně 
s udržením dopravní infrastruktury je kladen trvale důraz na dopravní klid v obytných a rekreačních částech řešeného území.  
8. Nově navrhované funkční plochy jsou vhodně navázány a začleněny do stávající urbanistické struktury a celkového krajinného 
rámce řešeného území s přihlédnutím ke všem výrazným omezujícím vlivům. 
9. Novým ÚP je stabilizována současná struktura koncentrované údolní zástavby kolem komunikací a založeny územní 
předpoklady dalšího rozvoje této koncepce. 
10. Základní koncepce rozptýlených ploch různých forem rekreace v kontaktní krajině je zachována a citlivě doplněna o menší 
rozvojové plochy. 
11. Funkčně rozdrobená území jsou účelně integrována do přehledných smíšených ploch. 
12. Plochy účelových komunikací jsou začleněny do širšího kontextu hlavních funkčních ploch, tak aby bylo možné vnitřní 
komunikace řešit uvnitř těchto ploch individuelně dle konkrétních potřeb na základě podrobnější dokumentace. 
13. Rozvojové plochy v sídle Jelení jsou s ohledem na polohu sídla v krajině Krušnohorského plató vymezeny pro pobytovou 
rekreaci s potřebným provozním a technickým zázemím.  
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1b.2 Plochy dle způsobu využití. 
 Plošné uspořádání řešeného území stanoví ÚP v grafické příloze č. N2 - Hlavní výkres, v němž je celé území obce členěno na 
plochy s rozdílným způsobem využitím. Územní plán vymezuje plochy těchto druhů: 
1 Bydlení v bytových domech (hromadné)     BH 
2 Bydlení v rodinných domech – městské a příměstské    BI 
3 Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci     RI 
4 Rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci    RH 
5 Rekreace – na plochách přírodního charakteru     RN 
6 Občanské vybavení – veřejná infrastruktura     OV 
7 Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední    OM 
8 Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení    OS 
9 Občanské vybavení – hřbitovy       OH 
10 Plochy smíšené obytné rekreační      SR 
11 Dopravní infrastruktura – silniční      DS 
12 Dopravní infrastruktura – železniční      DZ 
13 Technická infrastruktura – inženýrské sítě     TI 
14 Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba    VD 
15 Veřejná prostranství – veřejná zeleň      ZV 
16 Zeleň - soukromá a vyhrazená      ZS 
17 Zeleň – přírodního charakteru      ZP 
18 Plochy vodní a vodohospodářské      W 
19 Plochy zemědělské        NZ 
20 Plochy lesní – hospodářské a zvláštního určení     NL 
21 Plochy přírodní        NP 
22 Plochy smíšené nezastavěného území      NS 
23 Plochy smíšené nezastavěného území – sportovní    NSs 
 
 Pro každý typ plochy jsou stanoveny funkce a druhy staveb a zařízení, které jsou v ní přípustné, nepřípustné nebo podmíněně 
přípustné umisťovat. Pro každý typ plochy jsou stanoveny základní podmínky ochrany krajinného rázu, tj. podmínky prostorového 
uspořádání – regulace výšky zástavby a intenzity využití pozemků v plochách. 
 
1b.3 Plochy dle významu. 
 Časový horizont využití ploch s rozdílným způsobem využití stanoví ÚP v grafické příloze č. N2 - Hlavní výkres, ve kterém jsou 
graficky odlišeny:  1. stabilizované plochy  
   2. plochy změn 
   3. plochy územních rezerv nejsou ÚP vymezeny 
1. Stabilizované plochy jsou stávající plochy s rozdílným způsobem využití, ve kterých se současné využití a prostorové 
uspořádání podstatněji nemění. Stabilizované plochy leží v zastavěném území.  
2. Plochy změn jsou nově navržené plochy s rozdílným způsobem využití, ve kterých je navržena změna současného využití 
pozemků nebo jejich prostorového uspořádání. Plochy změn se člení na: 
2a. plochy přestavby – plochy změn ležící celé v zastavěném území      (P) 
2b. zastavitelné plochy – plochy dosud nezastavěné, ležící většinou vně, ale mohou být i uvnitř zastavěného území  (Z) 
2c. plochy změn v krajině – leží vždy vně zastavěné území a vymezují plochy, kde dochází ke změně využití krajiny (K) 
3. Územní rezervy se vymezují jako překryvná funkce nad plochami s rozdílným způsobem využití, a to převážně 
v nezastavěném území. Zahrnují plochy v budoucnu potencionálně zastavitelné. Jsou-li vymezeny v zastavěném území, znamená to, že 
dosud nedošlo k dohodě o budoucím využití těchto ploch. 
 
1b.4 Prostorové uspořádání. 
 Pro regulaci intenzity využití ploch s rozdílným způsobem využití stanoví územní plán tyto limity: 
--- maximální procento zastavění funkční plochy 
--- maximální výška zastavění ve funkční ploše vyjádřená číselnou hodnotou a počtem podlaží 
--- minimální výška zastavění ve funkční ploše vyjádřená číselnou hodnotou a počtem podlaží 
--- minimální procento ozelenění pozemku na funkční ploše 
 Maximální výška zastavění ve funkční ploše udává maximální výšku nejvyššího bodu objektu či budovy. Anténní systémy se 
neuvažují. V terénu stoupajícím o více než 8% se připouští zvýšení o 1 metr. 
 Minimální výška zastavění ve funkční ploše udává minimální výšku nejvyššího bodu objektu či budovy. 
 Jednotlivé společensky významné objekty mohou být výjimečně vyšší, než je stanoveno územním plánem jen v případě, že 
výška bude prověřena ve schváleném regulačním plánu. 
 Minimální procento ozelenění udává podíl ploch zeleně v ploše s rozdílným funkčním využitím. Stanoví se v zastavitelných 
plochách nebo plochách přestavby jako podíl ploch zeleně na celkové výměře pozemků, které funkčně náleží ke stavbě.  
 V případě nové výstavby nebo přístavby ve stabilizovaných plochách, musí být určené procento z plochy pozemků, které 
funkčně náleží ke stavbě, ponecháno pro zeleň.  
 V postupném procesu zastavování funkční plochy nesmí dojít ke snížení stanoveného procenta ozelenění sousedních již 
zastavěných pozemků (například odprodejem jejich části). 
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1c. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně. 
1c.1 Základní urbanistická koncepce. 
 Řešením územního plánu jsou vytvářeny podmínky pro: 
--- stabilizaci a rozvoj jednotlivých funkčních ploch s cílem zabezpečit udržitelný rozvoj, proporční vývoj a reálně možný soulad 
 přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území 
--- kontinuální rozvoj obce jako významného stabilizačního prvku v osídlení území 
--- stabilizaci a rozvoj bydlení spolu s různými formami rekreace  
--- stabilizaci a rozvoj různých forem služeb pro hlavní funkce bydlení a rekreace 
--- stabilizaci a rozvoj sportovně rekreačních aktivit 
--- stabilizaci a vhodné doplnění dopravní infrastruktury a celkové obslužnosti všech obydlených částí obce 
--- potřebné doplnění technické infrastruktury 
--- ochranu komplexu složek životního prostředí a funkčnost územních systémů ekologické stability 
 
 S přihlédnutím k významu a funkci obce jako celku v systému osídlení je navržena následující základní urbanistická koncepce: 
--- Obec je navržena k rozvoji jako funkční celek sestávající ze dvou relativně územně blízkých, ale v krajině jednoznačně 
oddělených sídel. Obě mají charakter venkovského sídla s potřebnou funkční vazbou na nejbližší město Nejdek. 
--- Současný stav funkčního využití celého území je na většině ploch v zastavěném území stabilizován a jsou zde vymezeny 
potřebné plochy přestavby (P). 
--- Uvnitř i vně zastavěného území jsou vyznačeny zastavitelné plochy, navržené v návaznosti na komunikační systém obce. 
Jedná se o plochy určené pro rozvoj bydlení v bytových domech (BH), bydlení v RD – městské a příměstské (BI), pro rozvoj rekreace 
individuelní a hromadné (RI, RH), pro rozvoj občanské vybavenosti (OV, OM, OS, OH), stabilizaci drobné a řemeslné výroby (VD) a 
plochy pro rozvoj území smíšeného obytného rekreačního (SR). 
--- Rozvoj území v následujících desetiletích je navržen v jedné etapě při zachování základní koncepce stávající urbanistické 
struktury území. V návrhu rozvoje území je možné uplatnit stanovení priorit na využití jednotlivých funkčních ploch a technické 
infrastruktury. 
--- Umístění nových rozvojových funkčních ploch vychází ze současné přehledné urbanistické situace. Umístění jednotlivých 
nových rozvojových ploch kontaktně navazuje na souvislé urbanizované území, případně vyplňuje plošné mezery mezi stabilizovanými 
plochami. Navržené rozvojové plochy jsou z velké části převzaty z platného územního plánu a upraveny pro potřeby obce. 
--- Nové rozvojové plochy jsou navrženy v souladu se záměry obce na její rozvoj a se záměry vlastnických subjektů.  
--- Rozvojové plochy obsažené v platném ÚPN, které nebyly dle v průběhu jeho platnosti využity a nesplňují záměry 
urbanistického rozvoje ani do budoucna, jsou se souhlasem vlastníků z návrhu vypuštěny. 
--- Vznik nových samostatných sídelních lokalit bez přímé návaznosti na zastavěné nebo zastavitelné území se nenavrhuje. 
 
1c.2 Koncepce funkčních složek. 
1c.2.1 Bydlení a občanské vybavení 
 Rozvoj bydlení je směřován zejména do funkčních ploch bydlení BI, BH, částečně je realizován i na funkčních plochách 
smíšeného využití SR.  
 Rozvoj občanského vybavení, maloobchodu a služeb je směřován do funkčních ploch OV, OM, v různé intenzitě je ale 
umožněn téměř ve všech funkčních plochách, např. v plochách smíšeného využití SR. 
 Rozvoj občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS je realizován na nových konkrétních plochách v Nových 
Hamrech. V omezeném rozsahu je možné sportovní aktivity realizovat na plochách smíšených nezastavěného území s funkcí sportovní 
NSs. V případě budoucího požadavku v návaznosti na rozvoj počtu obyvatel obce je možné realizovat sportovní zařízení na vhodné 
ploše v rámci smíšených území SR. 
 Rozvoj občanského vybavení – hřbitovy OH není vymezen pro nové konkrétní plochy. 
1c.2.2 Cestovní ruch 
 Předpokládaný rozvoj cestovního ruchu a hromadné rekreace je směřován zejména do ploch smíšeného využití SR. Současná 
úroveň a navrhovaná podoba je směřována rovněž do ploch občanského vybavení OS, OM. 
 Dále je rozvoj umožněn v malých kapacitách i v plochách bydlení BI pro individuelní turistiku. 
1c.2.3 Rekreace 
 Rozvoj rekreace je směřován zejména do funkčních ploch rekreace individuelní a hromadné RI, RH, částečně je realizován i 
na funkčních plochách smíšených obytných rekreačních SR. Pro rekreační pobyt v kontaktním území se zastavitelnými plochami jsou 
navrženy rekreační plochy přírodního charakteru RN.  
 Současná úroveň a navrhovaná podoba rekreace je směřována rovněž do ploch občanského vybavení OS, OM. 
 Individuální rekreace je částečně umožněna i v obytných plochách BI. 
1c.2.4 Výroba 
 ÚP vymezuje (stabilizuje) samostatné plochy výroby a skladování VD. Nové plochy se nenavrhují. 
 Vznik dalších zařízení drobné a řemeslné výroby je umožněn v malém rozsahu v plochách smíšených území SR. 
1c.2.5 Technická infrastruktura 
 ÚP vymezuje samostatné plochy technické infrastruktury TI pro příslušná zařízení. 
 
1c.3 Regulace ve stabilizovaných plochách. 
 Stabilizované plochy jsou stávající plochy s rozdílným způsobem využití, ve kterých se současné využití a prostorové 
uspořádání nebudou podstatněji měnit. Stabilizované plochy leží v zastavěném území. 
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 Ve stabilizované ploše je možno stavby a zařízení umisťovat - to znamená povolovat a povolovat jejich změny - jen pokud 
splňují podmínky tohoto územního plánu a hmota objektu odpovídá hmotám okolní zástavby. 
 Podrobnější regulační podmínky (regulační, stavební, uliční čáry apod.) pro stavby ve stabilizovaných plochách stanoví 
stavební úřad v legislativním procesu povolování staveb v územním nebo stavebním řízení jejich odvozením z okolní zástavby. 
 
1c.4 Regulace v plochách změn. 
 V plochách změn je možno nové stavby a zařízení umisťovat - to znamená povolovat a povolovat jejich následné změny – jen 
pokud splňují podmínky tohoto územního plánu. 
 Podrobnější regulační podmínky pro stavby v plochách změn stanoví stavební úřad v procesu povolování staveb v územním a 
stavebním řízení jejich odvozením z okolní zástavby. 
 Běžná údržba a nutné opravy stávajících objektů v plochách změn nejsou omezeny. 
 
1c.5 Podmínky pro plochy zastavitelné. 
 Zastavitelné plochy leží převážně mimo zastavěné území, ale mohou být částečně i uvnitř. Jedná se o plochy změn, ve kterých 
dojde k nové výstavbě dosud nezastavěného území. Dále jsou uvedeny jednotlivé lokality a jejich podrobnější podmínky pro využití. 
Z01 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,2171 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b zajistit ochranu staveb proti hluku v ochranném pásmu dráhy. 
 2c pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z02 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,3207 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z03 – OM  Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM). Plocha lokality je 0,4445 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu malého komerčního zařízení u vodní a sportovně rekreační plochy.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b zajistit ochranu staveb proti hluku v ochranném pásmu dráhy. 
 
Z04 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,6209 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z05 – TI  Plocha pro technickou infrastrukturu (TI). Plocha lokality je 0,2008 ha. 
 1. plocha určená pro výstavbu technické infrastruktury – čistírnu odpadních vod. 
 2. specifické podmínky: 
 2a  zajistit dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z06 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,3046 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z07 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,6283 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z08 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 4,4296 ha. 
 1. nejvýznamnější lokalita pro budoucí výstavbu RD.  
 2. nezbytná podmínka realizace:  
 --- zpracování územní studie.  
 --- v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celé lokality. 
 3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje  
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 na dobu 4 let od nabytí účinnosti územního plánu. 
 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 
 4a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 4b pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z09 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,3874 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z10 – RI   Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - (RI). Plocha lokality je 0,040 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu rekreačního objektu rodinné rekreace.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z11 – RI   Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - (RI). Plocha lokality je 0,1122 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu rekreačního objektu rodinné rekreace.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z12 – RI   Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - (RI). Plocha lokality je 0,1184 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu rekreačního objektu rodinné rekreace.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z13 – RI   Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - (RI). Plocha lokality je 0,1099 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu rekreačního objektu rodinné rekreace.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z14 – RI   Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - (RI). Plocha lokality je 0,2256 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu rekreačního objektu rodinné rekreace.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z15 – SR  Plochy smíšené obytné rekreační (SR). Plocha lokality je 0,6772 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu obytných a rekreačních budov.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b pro umístění obytných a rekreačních domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z16 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,4393 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z17 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,6787 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 1 000 m2. 
 
Z18 – OM  Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM). Plocha lokality je 0,8390 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu malého komerčního zařízení včetně dopravního zázemí u dojezdu sjezdové tratě. 
 2. nezbytná podmínka realizace:  
 --- zpracování územní studie.  
 --- v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro způsob zástavby celé lokality. 
 3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje 
 na dobu 4 let od nabytí účinnosti územního plánu. 
 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 
 4a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
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Z19 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha lokality je 0,2307 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu horského penzionu, hotelu či jiné formy přechodného ubytování pro rekreaci.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z20 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,2086 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD.  
 2. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 700 m2. 
 
Z21 – OM  Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM). Plocha lokality je 0,4780 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu malého ubytovacího komerčního zařízení včetně dopravního zázemí. 
 2. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z22 – BI, SR  Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI) 
  Plochy smíšené obytné rekreační (SR). Plocha lokality je 1,1869 ha. 
 1. důležitá lokalita pro výstavbu obytných a rekreačních budov.  
 2. nezbytná podmínka realizace:  
 --- zpracování územní studie.  
 --- v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro způsob zástavby. 
 3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje 
 na dobu 4 let od nabytí účinnosti územního plánu. 
 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 
 4a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 4b pro umístění obytných a rekreačních domů vymezit pozemky o minimální rozloze 700 m2. 
 
Z23 – OS  Plocha pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS). Plocha lokality je 0,2319 ha. 
 1. plocha určená pro dojezd sjezdové trati včetně doprovodných dopravních a technických zařízení. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
Z24 – OS  Plocha pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS). Plocha lokality je 0,3529 ha. 
 1. plocha určená pro rozšíření stávajících sousedních sportovních ploch. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
Z25 – OS, ZV Plocha pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS).  
  Veřejné prostranství – veřejná zeleň (ZV). Plocha lokality je 0,3544 ha. 
 1. plocha určená pro rozšíření stávajících sousedních sportovních ploch a sousedící veřejnou zeleň jako doplňující funkci. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
Z26 – SR  Plochy smíšené obytné rekreační (SR). Plocha lokality je 0,9133 ha. 
 1. dobrá lokalita pro výstavbu obytných a rekreačních budov.  
 2. nezbytná podmínka realizace:  
 --- zpracování územní studie s důrazem na dopravní řešení.  
 --- v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celé lokality. 
 3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje 
 na dobu 4 let od nabytí účinnosti územního plánu. 
 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 
 4a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 4b pro umístění obytných a rekreačních domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z27 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,7772 ha. 
 1. kvalitní lokalita pro budoucí výstavbu RD.  
 2. nezbytná podmínka realizace:  
 --- zpracování územní studie s důrazem na dopravní řešení.  
 --- v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celé lokality. 
 3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje 
 na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 
 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 
 4a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 4b pro umístění obytných a rekreačních domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 



Územní plán NOVÉ HAMRY   12/2015 
 

   

Textová část - str. 12 
 

Z28 – SR  Plochy smíšené obytné rekreační (SR). Plocha lokality je 0,2839 ha. 
 1. dobrá lokalita pro výstavbu obytných a rekreačních budov rozšíří stávající plochu SR.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b pro umístění obytných a rekreačních domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z29 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha lokality je 0,2438 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu horského penzionu, hotelu či jiné formy přechodného ubytování pro rekreaci.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z30 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,3404 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z31 – SR  Plochy smíšené obytné rekreační (SR). Plocha lokality je 0,6249 ha. 
 1. dobrá lokalita pro výstavbu obytných a rekreačních budov rozšíří stávající plochy SR.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b pro umístění obytných a rekreačních domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z32 – ZV  Veřejné prostranství – veřejná zeleň (ZV). Plocha lokality je 0,3956 ha. 
 1. lokalita je určena pro plochu veřejné zeleně jako významné doplňující rekreační funkce k sousední sportovní ploše. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
Z33 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,2190 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z34 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,4582 ha. 
 1. kvalitní lokalita pro budoucí výstavbu RD.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b pro umístění obytných a rekreačních domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z35 – OM  Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM). Plocha lokality je 0,2770 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu malého komerčního zařízení včetně dopravního zázemí u dojezdu sjezdové tratě. 
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z36 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,5422 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD podél komunikace.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 600 - 800 m2. 
 
Z37 – SR  Plochy smíšené obytné rekreační (SR). Plocha lokality je 0,3957 ha. 
 1. pro výstavbu obytných a rekreačních budov rozšíří stávající plochy SR podél stávající komunikace.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b pro umístění obytných a rekreačních domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z41 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,1383 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD podél komunikace navazující na stávající bydlení.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z42 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,1700 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD podél komunikace navazující na stávající bydlení.  
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 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z43 – ZV  Veřejné prostranství – veřejná zeleň (ZV). Plocha lokality je 0,2085 ha. 
 1. lokalita je určena pro plochu veřejné zeleně jako doplňující rekreační funkce k sousední přírodní ploše. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
Z44 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,1481 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD podél komunikace navazující na stávající bydlení.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z45 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha lokality je 1,1145 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu malého souboru horských penzionů, hotýlků či jiné formy přechodného ubytování pro 
 skupinovou a hromadnou rekreaci (rodiny, zájmové skupiny a jiné formy kolektivní i individuální rekreace).  
 2. nezbytná podmínka realizace:  
 --- zpracování územní studie.  
 --- v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celé lokality. 
 3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje 
 na dobu 4 let od nabytí účinnosti územního plánu. 
 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 
 4a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 4b pro umístění jednotlivých domů včetně dopravních a ostatních zpevněných ploch vymezit pozemky o minimální 
 rozloze 1 000 m2. 
 
Z46 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha lokality je 0,0430 ha. 
 1. malá lokalita doplňuje sousední větší lokalitu se stejným funkčním využitím pro výstavbu různých forem přechodného 
 ubytování pro skupinovou a hromadnou rekreaci (rodiny, zájmové skupiny a jiné formy kolektivní i individuální rekreace).  
 2. v případě realizace konkrétních záměrů, požádat o stanovisko dle § 45 i, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
 krajiny v platném znění, zda záměr nebude mít vliv na soustavu Natura 2000. 
 3. specifické podmínky se nestanovují. 
 
Z47 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha lokality je 0,7409 ha. 
 1. lokalita je součástí souboru několika ploch určených pro hromadnou rekreaci podél hlavní komunikace sídla Jelení. Plochy 
 jsou vymezeny pro výstavbu souboru horských penzionů, hotýlků a dalších forem přechodného ubytování pro individuální a 
 hromadnou rekreaci včetně potřebného sportovního, dopravního a technického zázemí.  
 2. v případě realizace konkrétních záměrů, požádat o stanovisko dle § 45 i, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
 krajiny v platném znění, zda záměr nebude mít vliv na soustavu Natura 2000. 
 3. nezbytná podmínka realizace:  
 --- zpracování územní studie.  
 --- v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celé lokality. 
 4. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje 
 na dobu 4 let od nabytí účinnosti územního plánu. 
 5. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 
 5a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 5b pro umístění jednotlivých domů včetně dopravních a ostatních zpevněných ploch vymezit pozemky o minimální 
 rozloze 1 200 m2. 
 
Z48 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha lokality je 0,6935 ha. 
 1. lokalita je součástí souboru několika ploch určených pro hromadnou rekreaci podél hlavní komunikace sídla Jelení. Plochy 
 jsou vymezeny pro výstavbu souboru horských penzionů, hotýlků a dalších forem přechodného ubytování pro individuální a 
 hromadnou rekreaci včetně potřebného sportovního, dopravního a technického zázemí.  
 2. v případě realizace konkrétních záměrů, požádat o stanovisko dle § 45 i, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
 krajiny v platném znění, zda záměr nebude mít vliv na soustavu Natura 2000. 
 3. specifické podmínky. 
 3a pro umístění jednotlivých domů včetně dopravních a ostatních zpevněných ploch vymezit pozemky o minimální 
 rozloze 1 200 m2. 
 
Z49 – TI  Plocha pro technickou infrastrukturu (TI). Plocha lokality je 0,0629 ha. 
 1. plocha určená pro výstavbu technické infrastruktury – požární nádrž. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
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Z50 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha lokality je 0,8588 ha. 
 1. lokalita je součástí souboru několika ploch určených pro hromadnou rekreaci podél hlavní komunikace sídla Jelení. Plochy 
 jsou vymezeny pro výstavbu souboru horských penzionů, hotýlků a dalších forem přechodného ubytování pro individuální a 
 hromadnou rekreaci včetně potřebného sportovního, dopravního a technického zázemí.  
 2. v případě realizace konkrétních záměrů, požádat o stanovisko dle § 45 i, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
 krajiny v platném znění, zda záměr nebude mít vliv na soustavu Natura 2000. 
 3. specifické podmínky. 
 3a pro umístění jednotlivých domů včetně dopravních a ostatních zpevněných ploch vymezit pozemky o minimální 
 rozloze 1 200 m2. 
 
Z51 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha lokality je 0,3310 ha. 
 1. lokalita je součástí souboru několika ploch určených pro hromadnou rekreaci podél hlavní komunikace sídla Jelení. Plochy 
 jsou vymezeny pro výstavbu souboru horských penzionů, hotýlků a dalších forem přechodného ubytování pro individuální a 
 hromadnou rekreaci včetně potřebného sportovního, dopravního a technického zázemí.  
 2. specifické podmínky. 
 2a pro umístění jednotlivých domů včetně dopravních a ostatních zpevněných ploch vymezit pozemky o minimální 
 rozloze 1 200 m2. 
 
Z52 – OM  Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM). Plocha lokality je 0,0531 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu malého komerčního zařízení pro rodinnou a hromadnou rekreaci. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
  
Z53 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha lokality je 0,1699 ha. 
 1. lokalita je součástí souboru několika ploch určených pro hromadnou rekreaci podél hlavní komunikace sídla Jelení. Plochy 
 jsou vymezeny pro výstavbu souboru horských penzionů, hotýlků a dalších forem přechodného ubytování pro individuální a 
 hromadnou rekreaci včetně potřebného sportovního, dopravního a technického zázemí.  
 2. v případě realizace konkrétních záměrů, požádat o stanovisko dle § 45 i, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
 krajiny v platném znění, zda záměr nebude mít vliv na soustavu Natura 2000. 
 3. specifické podmínky. 
 3a pro umístění jednotlivých domů včetně dopravních a ostatních zpevněných ploch vymezit pozemky o minimální 
 rozloze 1 200 m2. 
 
Z54 – OV  Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV). Plocha lokality je 0,1663 ha. 
 1. lokalita je vymezena pro obnovení souboru církevní stavby a funkčního okolí. 
 2. v případě realizace konkrétních záměrů, požádat o stanovisko dle § 45 i, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
 krajiny v platném znění, zda záměr nebude mít vliv na soustavu Natura 2000. 
 3. specifické podmínky se nestanovují. 
 
Z55 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha lokality je 0,2016 ha. 
 1. lokalita je součástí souboru několika ploch určených pro hromadnou rekreaci podél hlavní komunikace sídla Jelení. Plochy 
 jsou vymezeny pro výstavbu souboru horských penzionů, hotýlků a dalších forem přechodného ubytování pro individuální a 
 hromadnou rekreaci včetně potřebného sportovního, dopravního a technického zázemí.  
 2. v případě realizace konkrétních záměrů, požádat o stanovisko dle § 45 i, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
 krajiny v platném znění, zda záměr nebude mít vliv na soustavu Natura 2000. 
 3. specifické podmínky. 
 3a pro umístění jednotlivých domů včetně dopravních a ostatních zpevněných ploch vymezit pozemky o minimální 
 rozloze 1 200 m2. 
 
Z56 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha lokality je 0,1460 ha. 
 1. lokalita je součástí souboru několika ploch určených pro hromadnou rekreaci podél hlavní komunikace sídla Jelení. Plochy 
 jsou vymezeny pro výstavbu souboru horských penzionů, hotýlků a dalších forem přechodného ubytování pro individuální a 
 hromadnou rekreaci včetně potřebného sportovního, dopravního a technického zázemí.  
 2. v případě realizace konkrétních záměrů, požádat o stanovisko dle § 45 i, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
 krajiny v platném znění, zda záměr nebude mít vliv na soustavu Natura 2000. 
 3. specifické podmínky. 
 3a pro umístění jednotlivých domů včetně dopravních a ostatních zpevněných ploch vymezit pozemky o minimální 
 rozloze 1 200 m2. 
 
Z57 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha lokality je1,2791 ha. 
 1. lokalita je součástí souboru několika ploch určených pro hromadnou rekreaci v sídle Jelení. Plochy jsou vymezeny pro 
 výstavbu souboru horských penzionů, hotýlků a dalších forem přechodného ubytování pro individuální a hromadnou rekreaci 
 včetně potřebného sportovního, dopravního a technického zázemí.  
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 2. v případě realizace konkrétních záměrů, požádat o stanovisko dle § 45 i, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
 krajiny v platném znění, zda záměr nebude mít vliv na soustavu Natura 2000. 
 3. nezbytná podmínka realizace:  
 --- zpracování územní studie.  
 --- v územní studii nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celé lokality. 
 4. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje 
 na dobu 4 let od nabytí účinnosti územního plánu. 
 5. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 
 5a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 5b pro umístění jednotlivých domů, dopravních a zpevněných ploch vymezit pozemky o minimální  rozloze 1 200 m2. 
 
Z59 – TI  Plocha pro technickou infrastrukturu (TI). Plocha lokality je 0,1161 ha. 
 1. plocha určená pro výstavbu technické infrastruktury – vodojem. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
Z60 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha lokality je 0,1428 ha. 
 1. lokalita je součástí souboru několika ploch určených pro hromadnou rekreaci podél hlavní komunikace sídla Jelení. Plochy 
 jsou vymezeny pro výstavbu souboru horských penzionů, hotýlků a dalších forem přechodného ubytování pro individuální a 
 hromadnou rekreaci včetně potřebného sportovního, dopravního a technického zázemí.  
 2. v případě realizace konkrétních záměrů, požádat o stanovisko dle § 45 i, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
 krajiny v platném znění, zda záměr nebude mít vliv na soustavu Natura 2000. 
 3. specifické podmínky. 
 3a pro umístění jednotlivých domů včetně dopravních a ostatních zpevněných ploch vymezit pozemky o minimální 
 rozloze 1 200 m2. 
 
Z61 – TI  Plocha pro technickou infrastrukturu (TI). Plocha lokality je 0,0557 ha. 
 1. plocha určená pro výstavbu technické infrastruktury – jímání, úpravu a čerpání pitné vody do vodojemu. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
Z62 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha lokality je 0,1892 ha. 
 1. lokalita je součástí souboru několika ploch určených pro hromadnou rekreaci podél hlavní komunikace sídla Jelení. Plochy 
 jsou vymezeny pro výstavbu souboru horských penzionů, hotýlků a dalších forem přechodného ubytování pro individuální a 
 hromadnou rekreaci včetně potřebného sportovního, dopravního a technického zázemí.  
 2. specifické podmínky. 
 2a pro umístění jednotlivých domů včetně dopravních a ostatních zpevněných ploch vymezit pozemky o minimální 
 rozloze 1 200 m2. 
 
Z63 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha lokality je 0,2773 ha. 
 1. lokalita je součástí souboru několika ploch určených pro hromadnou rekreaci podél hlavní komunikace sídla Jelení. Plochy 
 jsou vymezeny pro výstavbu souboru horských penzionů, hotýlků a dalších forem přechodného ubytování pro individuální a 
 hromadnou rekreaci včetně potřebného sportovního, dopravního a technického zázemí.  
 2. v případě realizace konkrétních záměrů, požádat o stanovisko dle § 45 i, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
 krajiny v platném znění, zda záměr nebude mít vliv na soustavu Natura 2000. 
 3. specifické podmínky. 
 3a pro umístění jednotlivých domů včetně dopravních a ostatních zpevněných ploch vymezit pozemky o minimální 
 rozloze 1 200 m2. 
 
Z64 – ZV  Veřejné prostranství – veřejná zeleň (ZV). Plocha lokality je 0,0670 ha. 
 1. lokalita je určena pro plochu veřejné zeleně jako doplňující funkce k sousední ploše RH. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
Z65 – ZV  Veřejné prostranství – veřejná zeleň (ZV). Plocha lokality je 0,1309 ha. 
 1. lokalita je určena pro plochu veřejné zeleně jako doplňující funkce k sousední ploše OV. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
Z66 – ZV  Veřejné prostranství – veřejná zeleň (ZV). Plocha lokality je 0,3939 ha. 
 1. lokalita je určena pro plochu veřejné zeleně jako doplňující funkce k sousedním plochám rekreace. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
Z67 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,1001 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD podél komunikace navazující na stávající bydlení.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
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Z68 – SR  Plochy smíšené obytné rekreační (SR). Plocha lokality je 0,1280 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu obytných a rekreačních budov.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b pro umístění obytných a rekreačních domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z69 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,0606 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD podél komunikace navazující na stávající bydlení.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z70 – RI   Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - (RI). Plocha lokality je 0,0946 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu rekreačního objektu rodinné rekreace.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z71 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,0700 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD podél komunikace navazující na stávající bydlení.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z72 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,1277 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD podél komunikace navazující na stávající bydlení.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z73 – BI   Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha lokality je 0,0234 ha. 
 1. lokalita pro budoucí výstavbu RD podél komunikace navazující na stávající bydlení.  
 2. specifické podmínky: 
 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z74 – SR  Plochy smíšené obytné rekreační (SR). Plocha lokality je 0,0950 ha. 
 1. lokalita je určena pro rozšíření stávajícího smíšeného obytného rekreačního území (SR). Lokalita rozšíří stávající sousední 
 pozemek stejného vlastníka o větší plochu rekreační zahrady, kterou je možné oplotit 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
1c.6 Podmínky pro plochy přestavby. 
 
P01 – BH  Plochy pro bydlení v bytových domech – hromadné (BH). Plocha lokality je 0,0998 ha. 
 1. plocha je vymezena pro výstavbu nájemních bytů, apartmánů případně jiných forem nájemního bydlení.  
 2. specifické podmínky: 
 2a na ploše je třeba zajistit potřebný počet parkovacích stání a napojení na hlavní komunikaci. 
 
1c.7 Podmínky pro plochy změn v krajině. 
K01 – NSs Plocha smíšená nezastavěného území – sportovní (NSs). Plocha lokality je 1,1450 ha.  
 1. plocha je součástí přírodního krajinného rekreačně sportovního souboru s rybníkem a zázemím samostatné komerční 
 občanské vybavenosti mezi potokem a železnicí.  
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
K01 – W  Plocha vodní a vodohospodářská (W). Plocha lokality je 0,3409 ha.  
 1. plocha je součástí přírodního krajinného rekreačně sportovního souboru se současnou vodní plochou a zázemím 
 samostatné komerční občanské vybavenosti mezi potokem a železnicí. 
 
K02 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha lokality je 0,7515 ha. 
 1. plocha je vymezena pro vybudování obslužné místní komunikace a odstavné parkoviště u sjezdové lyžařské tratě. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
K03 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha lokality je 0,8740 ha. 
 1. plocha je vymezena pro vybudování obslužné místní komunikace a odstavné parkoviště u sjezdové lyžařské tratě. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
K04 – NSs Plocha smíšená nezastavěného území – sportovní (NSs). Plocha lokality je 3,6041 ha.  
 1. plocha je vymezena pro lyžařskou sjezdovou trať.  
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
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K05 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha lokality je 0,4507 ha. 
 1. plocha je vymezena pro technickou úpravu (rozšíření) stávající klíčové místní komunikace zajišťující přístup do stávajících a 
 i rozvojových hlavních ploch Nových Hamrů. 
 2. specifické podmínky: 
 2a komunikace je navržena ve střídavé šířce pro dva a jeden jízdní pruh bez chodníku. 
 2b technické řešení komunikace je třeba koordinovat s napojením přilehlých rozvojových lokalit. 
 2c v komunikaci je třeba počítat s uložením sítí technické infrastruktury. 
 
K06 – NSs Plocha smíšená nezastavěného území – sportovní (NSs). Plocha lokality je 0,1455 ha.  
 1. plocha je vymezena pro přírodní plochu s rekreačně sportovním využitím bez zásahů do krajiny.  
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
K07 – NSs Plocha smíšená nezastavěného území – sportovní (NSs). Plocha lokality je 0,3539 ha.  
 1. plocha je vymezena pro přírodní plochu s rekreačně sportovním využitím bez zásahů do krajiny – propojení dojezdu 
 sjezdových tratí.  
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
K08 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha lokality je 0,1689 ha. 
 1. plocha je vymezena pro vybudování potřebné kapacity odstavných parkovacích míst u dojezdu sjezdové trati. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
K09 – NSs Plocha smíšená nezastavěného území – sportovní (NSs). Plocha lokality je 3,3940 ha.  
 1. plocha je vymezena pro přírodní plochu s rekreačně sportovním využitím – lyžařskou sjezdovou trať.  
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
K10 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha lokality je 0,2655 ha. 
 1. plocha je vymezena pro rozšíření stávajících odstavných parkovacích míst u dojezdu sjezdové trati. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
K11 – NSs Plocha smíšená nezastavěného území – sportovní (NSs). Plocha lokality je 9,0638 ha.  
 1. plocha je vymezena pro přírodní plochu s rekreačně sportovním využitím – lyžařskou sjezdovou trať.  
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
K13 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha lokality je 0,1264 ha. 
 1. plocha je vymezena pro rozšíření stávající obslužné cesty a pro vybudování nové části místní přístupové komunikace. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
K14 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha lokality je 0,0255 ha. 
 1. plocha je vymezena pro vybudování malého odstaveného parkoviště k sousedním zastavitelným plochám. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
K16 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha lokality je 0,2967 ha. 
 1. plocha je vymezena pro rozšíření stávající obslužné cesty a pro vybudování nové části místní přístupové komunikace.
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
K17 – NSs Plocha smíšená nezastavěného území – sportovní (NSs). Plocha lokality je 0,1616 ha.  
 1. plocha je vymezena pro přírodní plochu s rekreačně sportovním využitím – vlek pro lyžařskou sjezdovou trať.  
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
K20 – RN Plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN). Plocha lokality je 5,1189 ha.  
 1. plocha je vymezena především pro rekreační louky, malá přírodní veřejná tábořiště a přírodní travnatá hřiště bez jakýchkoliv 
 nároků na trvalé stavby a terénní úpravy.  
 2. specifické podmínky. 
 2a původní přírodní charakter louky se nemění, vyjma údržby v podobě sečení trávy na plochách využívaných k 
 rekreaci. 
 
K21 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha lokality je 0,7506 ha. 
 1. plocha je vymezena pro vybudování nové části místní přístupové komunikace k vodojemu 
 2. specifické podmínky: 
 2a Komunikace procházející navrhovanými rozvojovými zastavitelnými plochami má dva jízdní pruhy s jednostranným 
 chodníkem. 
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K22 – RN Plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN). Plocha lokality je 1,7703 ha.  
 1. plocha je vymezena především pro rekreační louky, malá přírodní veřejná tábořiště a přírodní travnatá hřiště bez jakýchkoliv 
 nároků na trvalé stavby a terénní úpravy.  
 2. specifické podmínky. 
 2a původní přírodní charakter louky se nemění, vyjma údržby v podobě sečení trávy na plochách využívaných k 
 rekreaci. 
 
K23 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha lokality je 0,1088 ha. 
 1. plocha je vymezena pro vybudování veřejné odstavné plochy pro nástup do turistických tras. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
K24 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha lokality je 0,0620 ha. 
 1. plocha je vymezena pro vybudování veřejné odstavné plochy k navrhovaným plochám OM a OV. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
K26 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha lokality je 0,1476 ha. 
 1. plocha je vymezena pro vybudování veřejné odstavené plochy k navrhovaným plochám rekreace RH. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
K27 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha lokality je 0,0507 ha. 
 1. plocha je vymezena pro úpravu stávající Y-křižovatky. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
K28 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha lokality je 0,1104 ha. 
 1. plocha je vymezena pro vybudování veřejné odstavené plochy u hraničního přechodu do SRN. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
K29 – NP Plocha přírodní (NP). Plocha lokality je 4,5244 ha.  
 1. plocha je vymezena pro RBC Chaloupky dle ZÚR KK. 
 
K30 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha lokality je 0,0311 ha. 
 1. plocha je vymezena pro propojení komunikací v jižní části obce. 
 2. specifické podmínky se nestanovují. 
 
1c.8 Koncepce systému sídelní zeleně. 
 
 ÚP rozšiřuje druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovené vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území v platném znění o plochy zeleně: 
--- plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně     ZV 
--- plochy zeleně soukromé a vyhrazené      ZS 
--- plochy zeleně přírodního charakteru      ZP 
 Do ploch zeleně na veřejných prostranstvích jsou zařazeny udržované parky, udržované plochy zeleně podél vodních toků a 
potoků v obci, ostatní méně udržované nebo přírodní plochy neoplocené zeleně volně přístupné veřejnosti. 
 Jako plochy zeleně soukromé a vyhrazené jsou vymezeny soukromé zahrady s výrazně omezenou zastavitelností, oplocené i 
neoplocené s omezeným přístupem veřejnosti. 
 Do ploch zeleně přírodního charakteru jsou zařazeny plochy zeleně v zastavěném území, udržované v přírodě blízkém stavu a 
využívané pro průchod ÚSES zastavěným územím.  
 V návrhu ÚP nejsou navrženy nové plochy ZS. 
 V návrhu ÚP jsou navrženy nové plochy ZV. 
 V návrhu ÚP nejsou navrženy nové plochy ZP. 
Základní principy pro začlenění zeleně do zastavitelných funkčních ploch: 
--- Všude, kde to umožní prostorové podmínky, budou současné i nově budované uliční prostory doplňovány alespoň 
jednostrannou alejovou zelení, minimálně skupinami stromů. 
 
1c.9 Územní rezervy. 
 
 Návrh ÚP nevymezuje územní rezervy. 
 
1d. Koncepce veřejné infrastruktury. 
1d.1 Občanské vybavení. 
 
 Struktura současného občanského vybavení v obci odpovídá počtu obyvatel. Potřeby občanského vybavení jsou ovlivněny 
dlouhodobým vývojem počtu trvale bydlících obyvatel a změnami v jeho věkové struktuře, a dále vývojem proměnlivého počtu sezónních 
obyvatel. Z toho vyplývají následující zásady v návrhu ÚP. 
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a) předpokládaný nárůst počtu obyvatel v příštích letech (s přihlédnutím k předchozímu vývoji do současného stavu a k vývoji 
věkové struktury) nebude generovat zvýšené nároky na občanské vybavení v oblastech vzdělávání a výchovy, veřejné správy, 
zdravotnictví a ochrany obyvatelstva. ÚP stabilizuje současné plochy veřejné vybavenosti a navrhuje konkrétní plochu (OV) v sídle 
Jelení pro církevní stavby v rozsahu dle platného územního plánu.  
b) ÚP stabilizuje stávající plochy pro tělovýchovu a sport v řešeném území (OS). Nové konkrétní plochy pro tělovýchovu a sport 
jsou navrženy s konkrétním záměrem stavebníků v sídle Nové Hamry. Stavby pro tělovýchovu a sport funkčně spojené s jinou 
občanskou vybaveností je možné realizovat na základních funkčních plochách (OV). 
c) malé plochy pro tělovýchovu a sport, sloužící hlavní funkci bydlení a rekreace, jsou součástí hlavních funkčních území BI, RI, 
RH a SR. 
d) ÚP stabilizuje na plochách smíšených nezastavěného území - sportovních stávající lyžařské sjezdové tratě (NSs) a navrhuje 
 nové rozvojové plochy pro rozšíření stávajících ploch i vznik nových lyžařských tratí. 
d) nová zařízení občanského vybavení v oblastech sociálních a zdravotních služeb a kultury mohou také vznikat v ostatních 
plochách (v plochách bydlení BI a smíšených obytných rekreačních SR apod.). 
e) ÚP stabilizuje stávající plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední v řešeném území (OM). Nové 
konkrétní plochy občanského vybavení (OM) jsou navrženy s konkrétním záměrem stavebníků v sídle Nové Hamry. Menší stavby pro 
komerční zařízení funkčně spojené s jinou občanskou vybaveností je možné realizovat na základních funkčních plochách (OV) a dále ve 
smíšených plochách obytných rekreačních (SR) a plochách pro hromadnou rekreaci (RH). 
 
1d.2 Dopravní infrastruktura. 
1d.2.1 Zásady. 
 
 Navrhovaná koncepce dopravní infrastruktury vychází z konkrétních potřeb řešeného správního území a zohledňuje složitější 
geografickou polohu území obce. 
 
a) Základní dopravní potřeby území bude i do budoucna zajišťovat převážně silniční doprava. V rámci silniční dopravy se 
 uplatňují regionální autobusoví dopravci. ÚP stabilizuje stávající plochy dopravy různých kategorií a navrhuje nové rozvojové 
 plochy dopravy ve vazbě na zajištění potřebné dopravní obslužnosti stabilizovaných i rozvojových území.  
b) Železniční doprava bude i nadále využívána stávajícím způsobem jak v osobní, tak v nákladní dopravě. ÚP stabilizuje stávající 
 plochy dopravy drážní a nové rozvojové plochy nenavrhuje. 
c) Komunikační kostra silnice II třídy II/220 a silnic III. třídy III/2189, III/2208, III/2209 a místních komunikací je dlouhodobě 
 stabilizovaná. 
d) Zlepšení dopravní propustnosti a bezpečnosti dopravní struktury na většině stávajících komunikací je nutno dosáhnout dílčími 
 úpravami a navazujícími neurbanistickými prostředky (rozšíření, doplnění chodníků v úsecích vedených v zastavěném území, 
 zkvalitnění povrchů včetně zlepšení odvodnění vozovek, organizace dopravy, dopravní značení apod.). 
e) ÚP stabilizuje stávající plochy dopravy pro dopravu v klidu (parkoviště u sjezdových tratí a ostatních turistických tratí) a 
 navrhuje nové potřebné rozvojové plochy. 
f) Dopravní skelet silniční dopravy je ve výkrese koncepce veřejné infrastruktury – doprava (č. v. N-4) vyjádřen trasami silnic II. a 
 III. třídy, trasami místních a ostatních komunikací, cyklostezek a turistických cest.  
g) ÚP stabilizuje stávající trasy cyklostezek na dopravních plochách i v jiných funkčních plochách. ÚP nové cyklostezky 
 nenavrhuje. ÚP stabilizuje stávající trasy turistických značených cest. Vlastní plochy dopravní infrastruktury pro turistické cesty 
 nenavrhuje. 
 
1d.2.2 Nejvýznamnější dopravní stavby. 
K02 – DS vybudování parkovací plochy u dojezdu lyžařské sjezdové tratě. 
K03 – DS vybudování parkovací plochy u dojezdu lyžařské sjezdové tratě. 
K05 – DS technická úprava se zvýšením kapacity a provozního standardu rozšířením stávající přístupové komunikace do 
  jižních a jihovýchodních urbanizovaných území sídla Nové Hamry. 
K08 – DS vybudování parkovací plochy u dojezdu lyžařské sjezdové tratě. 
K10 – DS rozšíření parkovací plochy u dojezdu lyžařské sjezdové tratě. 
K13 – DS vybudování přístupové komunikace ke stávajícímu urbanizovanému území v severovýchodní části sídla. 
K16 – DS rozšíření stávající obslužné cesty a vybudování nové části místní přístupové komunikace ke stávajícímu i  
  navrženému urbanizovanému území v severovýchodní části sídla nové Hamry. 
K21 – DS vybudování přístupové komunikace do navržených urbanizovaných území v severovýchodní části sídla Jelení. 
K23 – DS vybudování parkovací plochy u komunikace v sídle Jelení jako nástup k pěším turistickým trasám. 
K24 – DS vybudování parkovací plochy u komunikace v sídle Jelení jako veřejné odstavené plochy k navrhovaným plochám 
  OM a OV. 
K28 – DS vybudování parkovací plochy u hraničního přechodu do SRN. 
 
1d.2.3 Základní koncepce jednotlivých složek dopravy 
 Základní koncepce jednotlivých složek dopravy zohledňuje důležité omezení, že v zimním období se plocha (šířkové profily, i 
nutnost uzavření některých komunikací) dopravní infrastruktury silniční zmenšuje na cca ½ v důsledku sněhových barier kolem 
komunikací. Některé místní a účelové komunikace zejména v plochách rekreace rodinné jsou v zimním období neprůjezdné. 
1.  Průjezdné silnice II. a III. třídy zajišťují dopravní obslužnost celého území. Přes řešené území prochází komunikace II. třídy 
II/220 vedoucí z Nejdku přes Nové Hamry a Jelení na hraniční přechod se SRN, a dále silnice III. třídy III/2189, III/2208, III/2209, které 
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tvoří dohromady základní dopravní páteř obce s důležitým napojením směrem do sousedních obcí i ke hraničnímu přechodu se SRN. 
Nové plochy pro komunikace těchto tříd ÚP nevymezuje. 
2. Místní komunikace základní a ostatní navazují na páteřní komunikace III. třídy a tvoří hustou sekundární dopravní síť 
obsluhující stávající urbanizované území i navrhované funkční plochy. Nově jsou navrženy četné místní komunikace, zajišťující potřebný 
přístup jak ke stávajícím, tak k rozvojovým plochám. 
3. Místní komunikace bez vlastního katastrálně odděleného pozemku prochází přes pozemky s jinou funkcí, jsou pro dopravní 
strukturu obce důležité a zůstanou součástí jiných funkčních ploch. Nové plochy pro komunikace této kategorie ÚP nevymezuje. 
4.  Místní komunikace zklidněné – se navrhují v nových rozvojových plochách určených k bydlení. Územní plán nenavrhuje 
přesné trasy těchto komunikací. Trasy těchto komunikací se řeší v rámci územních studií jednotlivých území pro konkrétního 
objednatele.  
5.  Ostatní cesty nemotoristické – v rámci návrhu ÚP se nové nenavrhují. 
6.  Účelové zemědělské komunikace a komunikace mezi lesními pozemky (polní a lesní cesty) – jsou v návrhu ÚP součástí 
příslušných funkčních ploch.  
7. Řešeným územím prochází v současnosti značené cyklotrasy. V rámci návrhu ÚP se nové nenavrhují. 
8. Plochy dopravy v klidu představují významnou součást dopravní koncepce obce a tvoří parkovací odstavná stání pro vozidla 
lyžařů u dojezdů sjezdových tratí. ÚP stabilizuje tyto stávající plochy dopravy a navrhuje nové důležité rozvojové plochy pro parkování 
zimních návštěvníků lyžařského centra. Zároveň ÚP navrhuje nové plochy dopravy v klidu pro rozšíření stávajících malých ploch. 
9. Železniční doprava bude i nadále využívána stávajícím způsobem jak v osobní, tak v nákladní dopravě. Význam osobní 
dopravy posiluje v období zimní lyžařské sezóny. ÚP stabilizuje dostatečné stávající plochy dopravy drážní a nové rozvojové plochy 
nenavrhuje.  
 
1d.3 Podrobnější podmínky pro plochy a koridory dopravní infrastruktury.  
 Pro realizaci dopravních staveb plošného charakteru (plochy dopravy v klidu, dopravní zařízení apod.) jsou vymezeny 
následující samostatné plochy dopravní infrastruktury. Pro plochy s výjimkou lokality K05-DS a K21-DS se nestanovují podrobnější 
specifické podmínky pro další přípravu, umístění a realizaci. 
K05 – DS rozšíření současné hlavní přístupové komunikace do jižních a jihovýchodních urbanizovaných území sídla Nové 
  Hamry. 
a) specifická podmínka – komunikace bude navržena v proměnné šířce, pro dva jízdní pruhy v maximálně možném rozsahu, a 
pro jeden jízdní pruh v nezbytně nutném rozsahu. Komunikace bude navržena bez odděleného chodníku. 
b) trasa rozšíření komunikace bude vedena v maximálně možném rozsahu po pozemcích obce. 
K21 – DS vybudování přístupové komunikace do navržených urbanizovaných území v severovýchodní části sídla Jelení. 
a) specifická podmínka - komunikace procházející navrhovanými rozvojovými zastavitelnými plochami má dva jízdní pruhy 
 s jednostranným chodníkem. 
  
1d.4 Technická infrastruktura. 
 Územní plán stanoví základní koncepce vodního hospodářství, zásobování energiemi, koncepci telekomunikací a nakládání 
s odpady ve vazbě na plánované veřejně prospěšné stavby (VPS). Další rozvoj těchto systémů se bude řídit dále uvedenými zásadami. 
1d.4.1 Vodní toky, vodní hospodářství, kanalizace 
 Vodní toky. 
a) Stávající koncepce vedení a využívání vodních toků v řešeném území zůstává zachována. 
b) ÚP vymezuje potřebnou funkční plochu pro realizaci jímání, úpravu a čerpání pitné vody z Bukového potoka v sídle Jelení.  
 Zásobování vodou. 
a) Základní koncepce zásobování sídla Nové Hamry pitnou vodou se návrhem ÚP nemění. Pitná voda je přiváděna skupinovým 
vodovodem po trase Hřebečná – Pernink – Vodojem Perninský vrch. Vodovod v Nových Hamrech je rozdělen do tří tlakových pásem. 
Pro zásobování sídla Jelení navrhuje ÚP samostatný zdroj vody s úpravnou, čerpací stanicí a vodojemem. 
b) K zajištění rozvoje zásobování obou sídel vymezuje ÚP příslušné veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury. 
c) ÚP prověřil kapacity stávajících hlavních tras vodovodů ve vztahu k nárůstu rozvojových ploch v sídle Nové Hamry. Vzhledem 
k předpokládanému nárůstu trvalých obyvatel i rekreantů v obci jsou stávající páteřní rozvody do rozvojových ploch vyhovující podle 
požadavků na jednotlivých větvích. 
 ÚP navrhuje v sídle Jelení nové páteřní vodovodní řady jako VPS. 
d) Sekundární rozvody uvnitř jednotlivých funkčních území jsou navrženy spolu s podrobným návrhem v rámci územních studií. 
Posílení stávajících řadů v sídle Nové Hamry z důvodu větší spotřeby vody nevyžaduje samostatné vymezení trasy v rámci ÚP. 
e) Hlavním zdrojem pitné vody pro sídlo Nové Hamry je vodovodní řad, který je veden do obce z vodojemu „Perninský vrch“ o 
velikosti 2x 70 m3, úroveň hladiny vody ve vodojemu 997,00 m.n.m. Přivaděč je napojen na stávající litinové vodovodní řady obce. 
Historické zdroje vody jsou odstaveny a jsou využitelné jako záložní zdroje. Jedná se o vrtanou studnu NH2 s vydatností 2 l/s, 
umístěnou v severní části sídla nad komunikací, dalším záložním zdrojem pro zásobování vodou Nových Hamrů je prameniště pod 
Borovým vrchem napojené na vodojem s kapacitou 60 m3 a výškami vodní hladiny 745,00 – 748,00 m.n.m., posledním záložním 
zdrojem je jímání vody z Bílého potoka v severní části sídla spolu s úpravnou vody a malým vodojemem. Pro dokončení hlavní sítě 
vodovodních řadů je navržena VPS - VT15 - Nové Hamry – vodovodní řad 1. část. 
f) Hlavním zdrojem pitné vody pro sídlo Jelení je navržený samostatný zdroj vody odebírané z Bukovského potoka s úpravnou 
vody, čerpací stanicí a vodojemem o objemu 2 x 50 m3 na kótě 883,00 m.n.m. Vodojem je navázán na nový gravitační vodovodní řad 
s jedním tlakovým pásmem. K zajištění rozvoje vodovodní sítě v sídle vymezuje ÚP příslušné veřejně prospěšné stavby technické 
infrastruktury. 
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VT02  Plocha pro technickou infrastrukturu (TI) určená pro výstavbu jímání, úpravu a čerpání pitné vody do vodojemu Jelení. 
VT03  Plocha pro technickou infrastrukturu (TI). Plocha pro výstavbu vodojemu. 
VT16 Jelení – vodovodní výtlačný řad z úpravny do vodojemu. 
VT17 Jelení – vodovodní řad 1. část. 
VT18 Jelení – vodovodní řad 2. část. 
g) Stávající litinové zásobní vodovodní řady v sídle Nové Hamry mají DN 80 a 100 mm a zůstanou zachovány. Na vodovodních 
řadech jsou umístěny požární hydranty.  
h) Zdrojem požární vody v sídle Jelení je navržená požární nádrž napájená z potoka Černá voda. Nádrž je navržena jako VPS 
VT04 - Plocha pro technickou infrastrukturu (TI). Plocha pro výstavbu požární nádrže. 
ch) Rozptýlené rekreační objekty v okrajových částech obou sídel budou i nadále využívat důležité lokální stávající studny 
individuálního zásobování. 
 Kanalizace. 
i) Systém založené oddílné kanalizace zůstane v sídle Nové Hamry zachován. Pro čištění odpadních vod je v Nových Hamrech 
navržena centrální ČOV, která nahradí stávající lokální a domovní ČOV, septiky a žumpy. ÚP vymezuje potřebnou plochu Z05-TI pro 
novou ČOV, která se nachází v jižním okraji obce. ČOV je navržena na mechanicko - biologický systém čištění, proces čištění 
odpadních vod bude v tzv. SBR systému (Sequencing Batch Reactor), přístup k ČOV bude po obslužné areálové ploše, která je 
napojena na komunikaci II/220. Odtok vyčištěné vody bude do koryta říčky Rolava. 
j)  Odvedení dešťových vod bude přednostně řešeno povrchovými příkopy nebo stávající dešťovou kanalizací. Dešťové vody 
budou sváděny nejkratší trasou do recipientu. V případě rušení ploch, které umožňují vsakování vody, budou nové objekty rozvojových 
ploch vybaveny nádržemi  s retenčním objemem. Retenční objem bude takové velikosti, aby byla zajištěna velikost povrchového odtoku, 
která odpovídá původnímu srážko-odtokovému vztahu předmětné plochy. Přepady z těchto nádrží mohou být napojeny do dešťové 
kanalizace, otevřených příkopů nebo vodotečí. 
k) Pro vedení splaškové i dešťové kanalizace jsou vymezeny vhodné veřejné a dopravní plochy. Kanalizační řady dešťové 
kanalizace v Nových Hamrech budou i nadále zaústěny do Rolavy a Bílého potoka. K zajištění rozvoje kanalizační sítě vymezuje ÚP 
příslušné veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury. 
VT01  Plocha pro technickou infrastrukturu (TI) určená pro výstavbu čistírny odpadních vod. 
VT05 Nové Hamry - splašková kanalizace 1. část a přepad z ČOV do vodoteče. 
VT07 Nové Hamry - splašková kanalizace 2. část. 
VT08 Nové Hamry - splašková kanalizace 3. část. 
VT09 Nové Hamry - splašková kanalizace 4. část. 
VT10 Nové Hamry - splašková kanalizace 5. část. 
l) V sídle Jelení je navržen systém oddílné kanalizace. Samostatné malé ČOV jsou zaústěny do veřejných splaškových stok a 
vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do potoka Černá voda. Veškeré dešťové vody jsou odváděny přirozeným způsobem volně po 
povrchu území. Pro vedení splaškové i dešťové kanalizace jsou vymezeny vhodné veřejné a dopravní plochy. K zajištění rozvoje 
kanalizační sítě vymezuje ÚP příslušné veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury. 
VT11  Jelení – kanalizace 1. část. 
VT12  Jelení – kanalizace 2. část. 
VT13  Jelení – kanalizace 3. část. 
 
1d.4.2 Zásobování energiemi (elektrická energie a plyn) 
 Koncepce zásobování elektrickou energií 
a) Koncepce zásobování obou sídel se v ÚP nemění. Nové Hamry jsou zásobovány elektrickou energií z rozvodného systému 22 
kV, který je veden z transformovny 110/22 kV Ostrov a do sídla přichází ze dvou směrů přes Nejdek a Pernink. Na hlavní rozvodné 
vedení 22 kV je napojena soustava 9 transformačních stanic TS 22/0,4 kV, ze kterých je NN rozvodná síť vedena venkovním i 
kabelovým rozvodem. Jelení je zásobováno elektrickou energií z rozvodného systému 22 kV vedeného z transformovny 110/22 kV 
Rotava. Na přívodní vedení od jihozápadu je napojena 1 trafostanice.  
b) Systém zásobování elektrickou energií je v současné době funkční a vyhovující s mírnou rezervou na klíčových trafostanicích. 
Celý systém může být posílen na výkonu trafostanic i vedení, případně vybudováním nových trafostanic, pokud bude v souvislosti 
s rozvojem území třeba. ÚP značkou vymezuje doporučené umístění nových trafostanic v obou sídlech. 
c) Zálohování systému zásobování elektrickou energií v Nových Hamrech je zajištěno propojením venkovních vedení 22kV a 
přívodem ze dvou samostatných vedení 22 kV.  
d) Nové trasování venkovních vedení 22kV se navrhuje pouze v sídle Jelení, kde je navržena doporučená trasa pro vedení VN 
kabelové rozvodné sítě jako VPS VT25 Jelení – VN kabelové vedení do nové trafostanice a VT26 Jelení – trafostanice. Stávající trasy 
ve stabilizovaných územích jsou vyhovující a přizpůsobeny současné potřebě. 
e) Nárůst spotřeby elektrické energie ve stabilizovaných i rozvojových územích je kryt posílením výkonu na stávajících 
trafostanicích a doplněním nových transformačních stanic na kabelových rozvodech 22kV v místech soustředěné spotřeby. 
 Koncepce zásobování plynem. 
a) Základní koncepce vytápění budov a přípravy TUV lokálními zdroji na plyn a dřevo se v ÚP nemění. Zdroje na plyn jsou 
preferovány. 
b) V místech koncentrované spotřeby tepla pro vytápění a ohřev TUV je přednostně využito nových menších zdrojů lokálně 
centralizovaného systému zásobování teplem na zemní plyn. ÚP nenavrhuje žádnou novou konkrétní plochu pro soustavu ani stavbu 
centrálního vytápění. Navrhované aktivity v nových zastavitelných plochách obce jsou řešeny individuálně s důrazem na ekologicky 
přípustné palivo. 
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c) Zásobování Nových Hamrů plynem je zajištěno ze středotlaké sítě přivedené ze sousedního katastru Pernink.  
d) Zásobování plynem v sídle Jelení je zajištěno navrhovaným STL řadem, VPS VT20, přivedeným podél komunikace II/220 
z Nových Hamrů. 
e) ÚP nenavrhuje podrobnou plynofikaci dalších konkrétních rozvojových ploch. Úprava a další rozšířování místní sítě v již 
plynofikovaném sídle je v souladu s ustanovením tohoto odstavce.  
1d.4.3 Telekomunikace 
 Současná koncepce pevné ani mobilní telekomunikační sítě se v obou sídlech nemění a je určena především jejich 
provozovateli. Telekomunikační služby zajišťuje stávající úložná metalická kabelizace veřejné sítě elektronických komunikací, jejíž 
technická životnost není v současné době nijak reálně omezena. Celé spádové území obce Nové Hamry napojeno na telekomunikační 
ústřednu Nejdek. Primární napojení obce je zajištěno úložným kabelem o kapacitě 150 metalických párů vedeným z Nejdku od léčebny 
dlouhodobě nemocných podél silniční komunikace přes místní část Tisová. Tento primární kabel je ukončen síťovým rozvaděčem 
situovaným naproti železničnímu nádraží, z kterého je dále vybudována hvězdicová síť úložných kabelů napojujících jednotlivé 
účastnické rozvaděče rozmístěné prakticky po celém zastavěném území obce. 
a)  primární systémy zajišťující telekomunikační služby pevné účastnické přístupové sítě a signály mobilních operátorů jsou 
stabilizované a předpokládá se, že se měnit nebudou. 
b) navrhovaná rozvojová území pro zástavbu je možné lokálně dle konkrétních podmínek napojit na stávající kabelová 
telekomunikační vedení. Po vyčerpání stávající kapacity v pevné kabelové přístupové síti je možné další telekomunikační služby 
realizovat buď prostřednictvím mobilních sítí, nebo rozšířením stávající pevné sítě.  
c) ÚP zachovává 2 současné telekomunikační převáděcí stanice. Pro nové stanice ÚP plochy nevymezuje. 
1d.4.4 Nakládání s odpady 
 Současná koncepce likvidace odpadů se nemění. 
a) Tuhý komunální odpad je i nadále shromažďován v odpadových nádobách a odvážen ke zneškodnění mimo řešené území.  
b) Separované části odpadu - sklo, plasty a papír se odváží k likvidaci mimo řešené území.  
c) Obdobně jako sběr separovaného odpadu je také organizován sběr nebezpečného odpadu. 
 
1e. Koncepce uspořádání krajiny. 
1e.1 Zásady uspořádání krajiny. 
 Plochy přírodní (NP) zajišťují vhodné podmínky pro ochranu přírody a krajiny. Při regulaci činností je prioritou ochrana přírody. 
V těchto plochách je přípustné provádět jakékoli zásahy jen se souhlasem a dle pokynů orgánů ochrany přírody.  
 Plochy zemědělské (NZ) jsou určeny především pro tržní rostlinnou zemědělskou produkci na zemědělském půdním fondu. 
V těchto plochách je přípustné provozovat lesnickou produkci a vodohospodářské zásahy jen v rozsahu, který nenaruší potřeby 
zemědělské produkce, a uplatňovat požadavky ochrany přírody a krajiny.  
 Plochy lesní (NL) jsou určeny především pro lesní hospodaření na plochách určených k plnění funkcí lesa. V těchto plochách 
je přípustné provozovat rostlinou zemědělskou produkci a vodohospodářské zásahy jen v rozsahu, který nenaruší potřeby lesního 
hospodářství, a uplatňovat požadavky ochrany přírody a krajiny.  
 Plochy smíšené nezastavěného území (NS) a plochy smíšené nezastavěného území – sportovní (NSs) jsou výrazně 
polyfunkční část krajiny, ve které nelze nebo není nutno stanovit převažující krajinnou funkci. Ve všech plochách, zónách jsou přípustné 
„základní krajinné funkce“, to je funkce zemědělské a lesnické produkce, vodohospodářské a ochrany přírody. Tyto plochy nejsou v ÚP 
dále děleny a zahrnují v sobě polohy krajinné, sportovní a rekreační. 
 Vymezení ploch. 
a) Plochy přírodní (NP) jsou vymezeny na plochách všech kategorií ÚSES. 
b) Plochy zemědělské (NZ) jsou vymezeny na plochách, které budou trvale užívány k tržní zemědělské produkci na orné půdě 
 nebo trvalých travních porostech. 
c) Plochy lesnické (NL) jsou vymezeny na plochách lesní půdy dle katastru nemovitostí. 
d) Plochy smíšené nezastavěného území (NS) a plochy smíšené nezastavěného území – sportovní (NSs) ve všech výše 
uvedených polohách vytvářejí přirozenou zónu přechodu urbanizovaného území do krajiny, dále jsou vymezeny na plochách 
umožňujících různé formy rekreace v krajině a mohou být takto specifikovány i plochy pro případná extenzívní sportoviště přírodního 
charakteru. Plochy smíšené nezastavěného území s možností výhledové urbanizace jsou vymezeny rozptýleně v malém plošném 
rozsahu v některých částech řešeného území. 
 
1e.2 Plochy nezastavěného území dle způsobu využití. 
 Plošné uspořádání území stanoví ÚP v grafické příloze č. N-2 - Hlavní výkres, v němž je celé území obce členěno na plochy 
s rozdílným způsobem využití. ÚP vymezuje v nezastavěném území plochy těchto druhů: 
 1. plochy přírodní      NP 
 2. plochy zemědělské      NZ 
 3. plochy lesní      NL 
 4. plochy smíšené nezastavěného území    NS  
 5. Plochy smíšené nezastavěného území – sportovní  NSs 
 6. plochy vodní a vodohospodářské    W 
 7. plochy dopravní infrastruktury silniční     DS 
 
 Pro každý druh plochy jsou stanoveny funkce a druhy staveb a zařízení, které jsou v ní přípustné, nepřípustné nebo 
podmíněně přípustné umisťovat. 
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1e.3 Územní systém ekologické stability- ÚSES. 
1e.3.1 Nadregionální ÚSES 
 Ve správním území obce se nachází dle ZÚR KK jeden prvek nadregionálního ÚSES, funkční nadregionální biokoridor – 
NRBK č. 1 Studenec - Božídarské rašeliniště. Jeho osa prochází lesy při státní hranici a je pro něj vymezena jeho ochranná zóna.  
1e.3.2 Regionální ÚSES  
 Ve správním území obce se nachází dle ZÚR KK jeden prvek regionálního ÚSES, funkční regionální biocentrum č. 10 110 
Chaloupky. RBC zasahuje do řešeného území pouze východním okrajem. 
 Původní regionální biokoridor č. RBK 1 procházející údolím Rolavy byl přeřazen beze změny trasy do místní úrovně (LBK 20). 
1e.3.3 Lokální ÚSES 
 Místní ÚSES z platného územního plánu byl prověřen a upraven v prostoru sídel Jelení a Nové Hamry tak, aby hranice prvků 
odpovídaly aktuálnímu stavu území a rozmístění stávající zástavby. Počet prvků a jejich rozmístění se nemění. Ve správním území obce 
se nachází následujících 18 lokálních biocenter (LBC) a 12 lokálních biokoridorů (LBK) - prvky lokálního ÚSES: 
a) Lokální biokoridory procházející územím obce (LBK) 
číslo  popis       funkčnost  
LBK1 spojuje LBC1, 18, 6 a 7      funkční 
LBK2 spojuje LBC1 a 2        funkční 
LBK3 spojuje LBC2 a 3 s LBK 1     navržený 
LBK4 spojuje LBC4 a LBK1     navržený 
LBK5 spojuje LBC5 a LBC4     navržený   
LBK6 spojuje LBC5 a LBK20     navržený 
LBK7 spojuje LBC10 s LBK1     navržený 
LBK8 spojuje LBC10 s LBK9     navržený 
LBK9 spojuje LBC11 s LBK20     navržený 
LBK10 spojuje LBC11 s k. ú. Potůčky    navržený 
LBK11 spojuje LBC13, 15 a 16 s LBK9    funkční 
LBK20 spojuje RBC10 110 s LBC17 a s k. ú. Nejdek   funkční 
b) Lokální biocentra zasahující správní území obce (LBC) 
číslo   název      funkčnost  
LBC1  U hranic      navržené 
LBC2  Malé jeřábí jezero     funkční 
LBC3  U drátů      navržené 
LBC4  Jelení vrch     navržené 
LBC5  Nad Chaloupkami     navržené 
LBC6  Nad silnicí     funkční 
LBC7  Soutok      navržené 
LBC8  Pod školkou     funkční 
LBC9  Dvorce      funkční 
LBC 10  Pod Hvězdou     funkční 
LBC11  Bučinská      funkční 
LBC12  Liščí vrch      funkční 
LBC13  U elektrovodu     funkční 
LBC14  Sedlo nad Sejfy     funkční 
LBC15  Vlčí díra      funkční 
LBC16  Pod chatami     funkční 
LBC17  Nad pilou      funkční 
LBC18  Jelení      funkční  
c) interaktivní prvky liniové a plošné územní plán nevymezuje. 
1e.3.4 významné krajinné prvky 
 Ve správním území obce se nenacházíí dle platných nadřazených dokumentací registrovaný významný krajinný prvek (VKP). 
VKP „ex lege“ jsou lesy, vodní toky, rašeliniště a údolní nivy. 
1e.3.5 území Natura 2000 a EVL 
 V řešeném území je vymezeno území Natura 2000, EVL CZ0414110 Krušnohorské plató. Jedná se o rozsáhlé území 
převážně lesních a luční komplexů a rašelinišť ve vrcholové části pohoří Krušné hory. 
 
1e.4 Opatření pro prvky ÚSES. 
 Navrhovaná opatření představují určité minimální zásady pro zajištění a udržení funkčnosti jednotlivých prvků. Zásady budou 
základním podkladem pro rozhodování orgánů státní správy a pro zpracování navazujících dokumentací.  
1e.4.1 Regionální biocentra 
Číslo biocentra:  RC 10110 Název: CHALOUPKY   Katastrální území: Jelení  
Biogeografický význam:  regionální biocentrum RBC   Funkčnost: funkční    
Charakteristika: Smrkový porost na svazích při kraji lesa (do obce zasahuje jen malá méně významná část biocentra) 
Vodohospodářský, krajinotvorný a ekostabilizační prvek. Návrh opatření: Přirozená obnova autochtonních smrčin s kultivací 
listnáčů (buk, klen) ve skupinách. Umělá obnova jen místními ekotypy. Postupně vyloučit introdukované dřeviny. 
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1e.4.2 Lokální biocentra 
 
Číslo biocentra:  LBC1 Název: U HRANIC    Katastrální území: Jelení  
Biogeografický význam: lokální biocentrum LBC    Funkčnost: navržené   
Charakteristika: Zbytky starých smrkových porostů (až 135 let) zčásti uznané ke sběru osiv – patrně autochtonní, místy s přirozenou 
obnovou na suchém hřbetu podél státní hranice i rašelinných pokleslinách na úpatí svahů. Vodohospodářský, genofondový, 
krajinotvorný a ekostabilizační prvek. 
Návrh opatření: Přirozená obnova autochtonních smrčin s kultivací listnáčů (buk, klen) ve skupinách. Umělá obnova jen místními 
ekotypy. Postupně vyloučit introdukované dřeviny. 
 
Číslo biocentra:  LBC2 Název: MALÉ JEŘÁBÍ JEZERO   Katastrální území: Jelení 
Biogeografický význam: lokální biocentrum LBC    Funkčnost: funkční    
Charakteristika: Porost klečovité blatky a okolní porosty smrku (až 140 let) většinou zřejmě autochtonního na hlubokých rašelinných 
glejích, místy i stará těžba rašeliny. Část chráněna jako přírodní rezervace v návaznosti na větší plochu NSG za hranicemi SRN (Kleine 
Cranichsee). Genofondový, vodohospodářský, krajinotvorný a ekostabilizační prvek. 
Návrh opatření: Z porostů kleče odstranit nárosty smrku (včetně okraj, obnova převážně přirozená s vyloučením introdukovaných 
dřevin a kultivace cizích proveniencí smrku. Neodvodňovat! 
 
Číslo biocentra:  LBC3 Název: U DRÁTŮ    Katastrální území: Jelení  
Biogeografický význam: lokální biocentrum LBC    Funkčnost: navržené   
Charakteristika: Zbytky kvalitních, patrně autochtonních smrkových porostů s přirozenou obnovou na zvlněných svazích kolem 
úzkého aluvia s potokem a silničkou u bývalých hraničních zátarasů. Vodohospodářský, genofondový, krajinotvorný a protierozní prvek. 
Návrh opatření: Převážně přirozená obnova autochtonního smrku, umělá obnova výhradně místními ekotypy s podílem listnáčů (buk, 
klen) na suchých lokalitách. Udržovat průtočnost vodoteče. Vyloučit introdukované dřeviny. 
 
Číslo biocentra:  LBC4 Název: JELENÍ VRCH    Katastrální území: Jelení  
Biogeografický význam: lokální biocentrum LBC    Funkčnost: navržené   
Charakteristika: Zbytky patrně autochtonních smrkových porostů s přirozenými nárosty na plochém hřbetu kolem lesní silničky. 
Vodohospodářský, genofondový, krajinotvorný, a ekostabilizační prvek. 
Návrh opatření: Převážně přirozená obnova smrku (autochtonního) s kultivací listnáčů (buk, klen) a vylepšením smrku (event. i 
borovice) vhodného místního ekotypu. Vyloučit introdukované dřeviny.   
 
Číslo biocentra:  LBC5 Název: NAD CHALOUPKAMI   Katastrální území: Jelení 
Biogeografický význam: lokální biocentrum LBC    Funkčnost: navržené   
Charakteristika: Zbytky autochtonních smrkových porostů místy s nálety na plochém hřbetu kolem svážnice s očkem hluboké rašeliny 
(se zakrslými nárosty smrku) nad hranou prudkého svahu se zářezem drobné vodoteče. Vodohospodářský, genofondový, krajinotvorný, 
a protierozní prvek. 
Návrh opatření: Převážně přirozená obnova kvalitního smrku s kultivací listnáčů (buk, klen) a umělou obnovou výhradně místními 
ekotypy s vyloučením introdukovaných dřevin (včetně modřínu). Zachovat bezlesou mokřinu s kališti.   
 
Číslo biocentra:  LBC6 Název: NAD SILNICÍ    Katastrální území: Jelení  
Biogeografický význam: lokální biocentrum LBC    Funkčnost:  funkční  
Charakteristika: Zbytky kvalitních, patrně autochtonních smrkových porostů, zčásti uznaných ke sběru osiva, na prudkém svahu nad 
silnicí v úžlabí Slatinného potoka. Místy až bohaté různověké nárosty. Genofondový, krajinotvorný, a protierozní prvek. 
Návrh opatření: Převážně přirozená obnova kvalitního smrku, umělá obnova pouze místními ekotypy s příměsí listnáčů (buk, klen) 
event. i jedle.  Vyloučit introdukované dřeviny.  
 
Číslo biocentra:  LBC7 Název: SOUTOK     Katastrální území: Jelení 
Biogeografický význam: lokální biocentrum LBC    Funkčnost:  navržené 
Charakteristika: Zbytky kvalitních patrně autochtonních porostů smrku s různověkými nárosty a bezlesé mezery se zrašeliňujícími 
prameništi (místy balvanité terasy) ve spodní části svahu nad Slatinným potokem u soutoku s Rolavou. Vodohospodářský, krajinotvorný, 
estetický a protierozní prvek. 
Návrh opatření: Zachovat kvalitní autochtonní smrk přirozenou obnovou i kultivací pouze místních kvalitních ekotypů. Skupinové 
výsadby listnáčů (buk, klen) event. i jedle a borovice) s vyloučeným introdukovaných dřevin. 
 
Číslo biocentra:  LBC8 Název: POD ŠKOLBKOU    Katastrální území: Nové Hamry 
Biogeografický význam: lokální biocentrum LBC    Funkčnost:  funkční  
Charakteristika: Kvalitní, patrně autochtonní, staré smrkové porosty místy s bohatým nárostem smrku z náletu ve svahu nad Rolavou 
včetně podmáčeného úžlabí s rašelinným očkem. V travnatých enklávách místy nárosty smrku. Genofondový, vodohospodářský, 
krajinotvorný a ekostabilizační prvek. 
Návrh opatření: Převážně přirozená obnova kvalitního smrku ve skupinách, obnovit listnáče (buk, klen) event. i jedli a borovici, 
vyloučit introdukované dřeviny i kultivaci nevhodných proveniencí smrku. Zachovat travnaté mezery bez náletu dřevin.  
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Číslo biocentra:  LBC9 Název: DVORCE     Katastrální území: Nové Hamry  
Biogeografický význam: lokální biocentrum LBC    Funkčnost:  funkční  
Charakteristika: Travnatá plocha kolem bývalých statků se 2 chalupami se zahradami, 2 rybníčky u skupiny rumišť, současnými i 
bývalými cestami včetně alejí dřevin, mokřinami až rašelinným okem včetně okrajů okolního lesa. Jednotlivé mohutné staré listnáče.  
Vodohospodářský, krajinotvorný, estetický a ekostabilizační prvek. 
Návrh opatření: Zachovat a udržovat rybníčky, mokřiny a rašeliny, pečovat o dřevinný doprovod cest a mezí včetně nutné 
obnovy vhodných druhů. Zachovat i jednotlivé solitéry (i hloučky) dřevin v loukách a u chalup. Obnovit pravidelnou sklizeň louky nebo 
pastvu. Vyloučit introdukované dřeviny. 
 
Číslo biocentra:  LBC10 Název: POD HVĚZDOU    Katastrální území: Nové Hamry 
Biogeografický význam: lokální biocentrum LBC    Funkčnost:  funkční  
Charakteristika: Zbytky starých autochtonních smrkových porostů (až 155 let), na místy velmi prudkých svazích. Genofondový, 
krajinotvorný a estetický prvek. 
Návrh opatření: Převážně přirozená obnova kvalitního autochtonního smrku, uměle obnovit ve skupinách buk, klen, event. jedli i 
borovici. 
 
Číslo biocentra:  LBC11 Název: BUČINSKÁ    Katastrální území: Nové Hamry 
Biogeografický význam: lokální biocentrum LBC    Funkčnost:  funkční  
Charakteristika: Zbytky starých (až 160 let) smrkových porostů (autochtonních) místy s nárosty z přirozené obnovy na mírných 
svazích plochého vrcholu a rašelinném ložisku v terénní pokleslině u lesní silničky a loučky s potůčkem. Genofondový, krajinotvorný a 
estetický prvek. 
Návrh opatření: Preferovat přirozenou obnovu autochtonního smrku, umělé výsadby pouze místní provenience smrku, zajistit i 
příměs buku, klenu i jedle, vyloučit introdukované dřeviny. 
 
Číslo biocentra:  LBC12 Název: LIŠČÍ VRCH    Katastrální území: Nové Hamry 
Biogeografický význam: lokální biocentrum LBC    Funkčnost:  funkční  
Charakteristika: Ložisko hluboké vrchovištní rašeliny na náhorní plošině s různověkými, silně mezernatými porosty smrku a klečovité 
borovice bažinné, včetně specifické flóry. Genofondový, vodohospodářský, krajinotvorný a ekostabilizační prvek. 
Návrh opatření: Zachovat především porost kleče (i výsadbou v mezerách bez náletů), redukovat nárosty smrku (i v okrajích) v 
porostech kleče, vyloučit introdukované dřeviny i nevhodné cizí provenience smrku. Neodvodňovat! 
 
Číslo biocentra:  LBC13 Název: U ELEKTROVODU    Katastrální území: Nové Hamry 
Biogeografický význam: lokální biocentrum LBC    Funkčnost:  funkční  
Charakteristika: Zbytky starých smrkových porostů se zbytky klečovité blatky na plochém hřbetu. Genofondový, vodohospodářský, 
krajinotvorný a ekostabilizační prvek. 
Návrh opatření: Obnova výhradně místními ekotypy smrku, event. kultivovat klečovitou blatku, zachovat drobné volné plochy s kališti.  
 
Číslo biocentra:  LBC14 Název: SEDLO NAD SEJFY   Katastrální území: Nové Hamry 
Biogeografický význam: lokální biocentrum LBC    Funkčnost:  funkční  
Charakteristika: Podmáčené až rašelinné (vrchovištní) plochy v plochém sedle, zčásti travnaté až mechovité, zčásti kryté zakrslými 
různověkými nárosty smrku i olší. Vodohospodářský, genofondový, krajinotvorný a estetický prvek. 
Návrh opatření: okrajové části šetrně využívat jako trvalé travní porosty, centrální část ponechat spontánnímu vývoji. Neodvodňovat! 
 
Číslo biocentra:  LBC15 Název: VLČÍ DÍRA    Katastrální území: Nové Hamry 
Biogeografický význam: lokální biocentrum LBC    Funkčnost:  funkční  
Charakteristika: Zbytky starých (patrně autochtonních) smrkových porostů, místy s bohatými různověkými nárosty i mezerami na 
prudkých svazích. Vodohospodářský, genofondový, krajinotvorný a estetický prvek. 
Návrh opatření: Preferovat přirozenou obnovu autochtonního smrku, umělé výsadby pouze místní provenience smrku, zajistit příměs 
buku, klenu i jedle, vyloučit introdukované dřeviny. 
 
Číslo biocentra:  LBC16 Název: POD CHATAMI    Katastrální území: Nové Hamry 
Biogeografický význam: lokální biocentrum LBC    Funkčnost:  funkční  
Charakteristika: Různověký smrkový porost uznaný ke sběru osiva, místy mezerovitý s tarasy kamenných snosů, místy až 
zamokřený i zrašeliněný s drobnými očky rašelin, přecházející výše do travnatých porostů, místy až rašelinných s terénními stupni, 
tarasy a drobným potůčkem s dřevinným doprovodem. Vodohospodářský, genofondový a estetický prvek. 
Návrh opatření: Preferovat přirozenou obnovu kvalitního smrku s doplněním výsadbou listnáčů (buk, klen, jasan, olše) i jedle. 
Zachovat mokřiny i rašeliny bez porostu, udržovat dřevinný doprovod kamenných snosů a mezí. Travní plochy soustavně kosit (1-2 
sečné louky) s event. alternativní pastvou. Vyloučit introdukované dřeviny, nerozšiřovat lesní půdu na úkor luk a pastvin. 
 
Číslo biocentra:  LBC17 Název: NAD PILOU    Katastrální území: Nové Hamry 
Biogeografický význam: lokální biocentrum LBC    Funkčnost:  funkční  
Charakteristika: Nepravidelné různověké porosty smrku i olše s vtroušenými modříny, borovicí, bukem, klenem aj. dřevinami na úpatí 
svahu Tisovského vrchu (Stráž) - místy silně podmáčené, jinde balvanité. Okrajově zasahuje i do travnatých porostů s nárosty dřevin.  
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Vodohospodářský, genofondový a estetický prvek. 
Návrh opatření: Obnova pouze místními ekotypy s přiměřeným zastoupením listnáčů, event. i jedle.  Vyloučit introdukované dřeviny.  
 
Číslo biocentra:  LBC18 Název: JELENÍ     Katastrální území: Jelení 
Biogeografický význam: lokální biocentrum LBC    Funkčnost:  funkční  
Charakteristika: Členité ploché úžlabí nad břehem Slatinného potoka s prameništi, mokřinami i rašelinnými oky a potůčkem v 
zanedbaných travních porostech místy i s bývalými cestami a rumišti s doprovodem roztroušených dřevin až k okraji lesa. 
Vodohospodářský, krajinotvorný a genofondový prvek. 
Návrh opatření: Travní plochy obnovit (kosení, pastva) bez úmyslné změny druhové skladby. Vyloučit chemizaci a narušování 
půdního povrchu. Udržovat rozptýlenou zeleň, ale nezalesňovat. 
 
1e.4.3 Nadregionální biokoridory 
 
Číslo biokoridoru: NRBK1    Název - spojnice: Studenec - Božídarské rašeliniště 
Průběh:   lesními porosty   Funkčnost: funkční   
Návrh opatření:  Obnova pouze místními ekotypy s přiměřeným zastoupením listnáčů, event. i jedle. Vyloučit introdukované dřeviny. 
 
1e.4.4 Lokální biokoridory 
Číslo biokoridoru:  LBK1   Název - spojnice: LBC1, 18, 6 a 7  
Průběh:   údolí Slatinného potoka  Funkčnost: funkční   
Návrh opatření:  travní porosty šetrně využívat, zachovat a doplnit porosty dřevin, v lesních porostech obnova pouze místními ekotypy 
s přiměřeným zastoupením listnáčů, event. i jedle. Vyloučit introdukované dřeviny. 
 
Číslo biokoridoru:  LBK2   Název - spojnice:  LBC1 a 2   
Průběh:   lesními porosty   Funkčnost: funkční   
Návrh opatření:  preferovat přirozenou obnovu pouze místními ekotypy s přiměřeným zastoupením listnáčů, event. i jedle. Vyloučit 
introdukované dřeviny. 
 
Číslo biokoridoru:  LBK3   Název - spojnice:  LBC2 a 3 s LBK 1 
Průběh:   úžlabím drobné vodoteče  Funkčnost:  navržený  
Návrh opatření:  preferovat přirozenou obnovu pouze místními ekotypy s přiměřeným zastoupením listnáčů, event. i jedle. Vyloučit 
introdukované dřeviny. Zachovat alespoň část travnatých ploch. 
 
Číslo biokoridoru:  LBK4   Název - spojnice:  LBC4 a LBK1   
Průběh:   úžlabím s drobnou vodotečí  Funkčnost: navržený   
Návrh opatření:  travní porosty šetrně využívat nebo ponechat spontánnímu vývoji, zachovat porosty dřevin, v lesních porostech 
preferovat přirozenou obnovu pouze místními ekotypy s přiměřeným zastoupením listnáčů, event. i jedle. Vyloučit introdukované dřeviny. 
 
Číslo biokoridoru:  LBK5   Název - spojnice: LBC4 a 5   
Průběh:   lesními porosty   Funkčnost: navržený 
Návrh opatření:  preferovat přirozenou obnovu, obnova pouze místními ekotypy s přiměřeným zastoupením listnáčů, event. i jedle.  
Vyloučit introdukované dřeviny. 
 
Číslo biokoridoru:  LBK6   Název - spojnice:  LBC5 a LBK20 
Průběh:   úžlabím s drobnou vodotečí  Funkčnost: navržený 
Návrh opatření:  preferovat přirozenou obnovu pouze místními ekotypy s přiměřeným zastoupením listnáčů, event. i jedle.  Vyloučit 
introdukované dřeviny. 
 
Číslo biokoridoru:  LBK7    Název - spojnice:  LBC10 s LBK1 
Průběh:   úžlabími vodotečí    Funkčnost: navržený  
Návrh opatření:  zachovat travní porosty s dřevinami, v lesních porostech obnova pouze místními ekotypy s přiměřeným zastoupením 
listnáčů, event. i jedle. Vyloučit introdukované dřeviny. 
 
Číslo biokoridoru:  LBK8    Název - spojnice:  LBC10 s LBK9 
Průběh:   úžlabím s drobnou vodotečí a lesními porosty Funkčnost: navržený  
Návrh opatření:  zachovat travní porosty s dřevinami, v lesních porostech obnova pouze místními ekotypy s přiměřeným zastoupením 
listnáčů, event. i jedle. Vyloučit introdukované dřeviny. 
 
Číslo biokoridoru:  LBK9    Název - spojnice:  LBC11 s LBK20 
Průběh:   úžlabím Bílého potoka   Funkčnost: navržený  
Návrh opatření:  zachovat travní porosty s dřevinami, v lesních porostech obnova pouze místními ekotypy s přiměřeným zastoupením 
listnáčů, event. i jedle. Vyloučit introdukované dřeviny. 
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Číslo biokoridoru:  LBK10    Název - spojnice:  LBC11 s k. ú. Potůčky 
Průběh:   lesními porosty    Funkčnost: navržený  
Návrh opatření:  preferovat přirozenou obnovu pouze místními ekotypy s přiměřeným zastoupením listnáčů, event. i jedle.  Vyloučit 
introdukované dřeviny. 
 
Číslo biokoridoru:  LBK11    Název - spojnice:  LBC13, 15 a 16 s LBK9 
Průběh:   úžlabím vodoteče ve Vlkovském údolí  Funkčnost: funkční  
Návrh opatření:  travní porosty šetrně využívat, zachovat porosty dřevin, v lesních porostech obnova pouze místními ekotypy s 
přiměřeným zastoupením listnáčů, event. i jedle. Vyloučit introdukované dřeviny. 
 
Číslo biokoridoru:  LBK20    Název - spojnice:  RBC10 110 s LBC17 a k. ú. Nejdek 
Průběh:   údolí Rolavy    Funkčnost: funkční 
Návrh opatření:  travní porosty šetrně využívat, zachovat porosty dřevin, v lesních porostech obnova pouze místními ekotypy s 
přiměřeným zastoupením listnáčů, event. i jedle. Vyloučit introdukované dřeviny. 
 
1e.5 Opatření ke zvyšování retenční schopnosti území. 
 Územní plán nevymezuje konkrétní opatření ke zvyšování retenční schopnosti území.  
 
1e.6 Plochy změn v nezastavěném území. 
 Územní plán, kromě již výše uvedených ploch změn v krajině, nevymezuje další plochy nezastavěného území, kde se 
předpokládá významnější změna jejich současného využití. 
 
1e.7 Prostupnost krajiny. 
 Silnice, účelové komunikace, polní a lesní cesty, které vymezuje územní plán jako samostatné plochy silniční dopravy (DS), 
zajišťují základní prostupnost krajiny. Nelze je proto bez náhrady zrušit, lze však upravit jejich trasu za podmínky propojení výchozích 
bodů. 
 
1f. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
 Vysvětlivky k některým pojmům 
a) zábavní zařízení Zábavním zařízením se rozumí dále vyjmenovaná zařízení – taneční sály, diskotéky, pornografická kina, 
 erotické salóny, účelové erotické bary, účelové sportovní bary a sexshopy. 
b) kulturní zařízení  Kulturním zařízením se rozumí všechna kulturní zařízení s výjimkou těch, která jsou pod písmenem a) 
 vyjmenována jako zábavní zařízení. 
c) veřejné ubytování Veřejným ubytováním se rozumí ubytování v hotelech, motelech, penzionech apod. 
d) nerušící zařízení Nerušícím zařízením se rozumí zařízení, které svým provozem (např. hlukem, prachem, zápachem, 
 vibracemi apod.) neomezuje ostatní přípustné funkce nad míru přípustnou právními předpisy. 
 
1f.1 Plochy pro bydlení v bytových domech (hromadné)    BH 
Hlavní využití – bydlení ve vícepodlažních bytových domech. 
Přípustné využití - v této ploše je dále přípustné umísťovat: 
1. nerušící zařízení maloobchodu a služeb 
2. zařízení veřejného ubytování a doprovodného stravování 
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat: 
1. ostatní funkce výše neuvedené, zejména všechny druhy výrobních, skladových nebo chovatelských činností, veškerá zábavní 
zařízení, která svým velkým objemem,  hlukem, prachem, exhalacemi nebo jinými vlivy negativně ovlivňují kvalitu a hygienická kriteria 
prostředí. 
Podmínky prostorového uspořádání - Pro tyto plochy se stanoví maximální počet nadzemních podlaží – 2 + podkroví, minimální 
procento ozelenění - 30 %. 
 
1f.2 Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (individuální) BI 
Hlavní využití - rodinné bydlení v nízkopodlažní zástavbě s rodinnými domy, obytnými a užitkovými zahradami. 
Přípustné využití - v této ploše je dále přípustné umísťovat: 
1. rodinné domy se zahradami a s drobnými zařízeními okolí nerušící vedlejší zemědělské výroby 
2. ostatní stavby pro bydlení 
3. vestavěná zařízení administrativní, kulturní, sportovní a zdravotnická splňující podmínky prostorového uspořádání 
4. zařízení veřejného stravování do 30 míst 
5. ostatní zařízení maloobchodu do 100 m2 prodejní plochy 
6. zařízení služeb do 5 zaměstnanců a do objemu přepravy 5 t nebo 20 m3 v jednom dni celkem 
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat: 
1. malé rekreační objekty do 50 m2 zastavěné plochy jako samostatné stavby 
2. ostatní funkce výše neuvedené, zejména všechny druhy výrobních, skladových nebo chovatelských činností, veškerá zábavní 
zařízení, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo jinými vlivy negativně přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) 
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zasahují pozemky souseda a ovlivňují kvalitu a hygienická kriteria prostředí. Dále jsou nepřípustné dopravní terminály a centra 
dopravních služeb apod. 
Podmínky prostorového uspořádání - Pro tyto plochy se stanoví maximální výška zastavění (hřeben střechy) 12 metrů nad okolním 
terénem a minimální procento ozelenění - 65 %. U svažitých pozemků se sklonem vyšším než 15% se výška počítá od vyšší strany 
terénu. 
 
1f.3 Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci   RI 
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny stavbám pro individuální rodinnou rekreaci. 
Přípustné využití - v těchto plochách je přípustné umísťovat: 
1. individuální rekreační objekty o zastavěné ploše minimálně 50 m2 a maximálně 80 m2 
2. jednotlivé rekreační zahrady  
Podmínky prostorového uspořádání - Pro tyto plochy se stanoví maximální výška zastavění (hřeben střechy) 8 metrů nad okolním 
terénem a minimální procento ozelenění 80 %.  
 
1f.4 Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci   RH 
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny stavbám a zařízením pro hromadnou rekreaci, kempy, veřejná tábořiště, autocamping. 
Přípustné využití - v těchto plochách je přípustné umísťovat: 
1. pozemky dalších staveb a zařízení, která s hromadnou rekreací souvisejí a jsou s ní slučitelná (např. stravovací zařízení 
veřejného charakteru, informační a turistické služby, veřejná hygienická zařízení apod.)  
2. objekty a stavby pro sport a relaxaci (např. hřiště apod.) pro veřejné využití 
3. veřejná prostranství 
4. rekreační louky a veřejná zeleň 
5. prvky územního systému ekologické stability  
6. stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury – místní a účelové komunikace, apod. a vedení a stavby 
technické infrastruktury pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití 
7. stezky pro pěší a pro rekreační sport 
8. vodní plochy, vodní toky  
Podmíněně přípustné využití - v těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat: 
1. plochy parkovacích stání pro osobní automobily za podmínky, že parkovací plochy jsou určeny pouze pro hlavní využití pro 
zařízení hromadné rekreace 
2. stavby a zařízení pro maloobchod, které zvyšují využitelnost ploch rekreace, za podmínky, že svou funkcí, charakterem a 
rozsahem odpovídají významu území 
3. stavby a zařízení pro bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitelů, správců budov, či areálu a byty zaměstnanců 
4. liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována 
funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití 
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umisťovat: 
1. stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně přípustném využití. 
Podmínky prostorového uspořádání - Pro tyto plochy se stanoví maximální počet nadzemních podlaží – 2 + podkroví, maximální 
procento zastavění pozemku 20%, minimální procento ozelenění pozemku - 65 %. Pro tyto plochy se stanoví maximální výška zastavění 
(hřeben střechy) 13 metrů nad okolním terénem, u svažitých pozemků se sklonem vyšším než 15% se výška počítá od vyšší strany 
terénu.  
 
1f.5 Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru    RN 
Hlavní využití – Plochy pro rekreační louky, přírodní veřejná tábořiště a přírodní travnatá hřiště bez nároků na trvalé stavby a terénní 
úpravy. 
Přípustné využití - V těchto plochách je přípustné umisťovat stavby a provádět zásahy naplňující její celkové funkční zaměření: 
1. pouze stavby přípustné v nezastavěném území (v souladu s ustanovením §18 odst. 5, stavebního zákona v platném znění)  
2. udržovat a vytvářet trvalou vegetaci bez hospodářského významu  
3. realizovat terénní vyvýšeniny a vyhlídky jen do 10m2 plochy a 5m výšky 
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné: 
1. provádět liniové stavby technické infrastruktury za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně 
přípustného využití.  
2. provádět liniové stavby dopravní infrastruktury - polní a lesní cesty dle ČSN 73 6109 a ČSN 73 6108. 
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat: 
1. ostatní funkce, opatření, činnosti a stavby výše neuvedené 
Podmínky prostorového uspořádání - pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška přípustného objektu s jedním nadzemním 
podlaží nepřesáhne 4,5 m nad okolním terénem. 
Další podmínky prostorového využití:  
1. veškeré činnosti v území nesmějí mít negativní vliv (přímý, či nepřímý) na přírodní ekosystémy, např. na biodiverzitu, přirozený 
vývoj ekosystémů, vodní režim, půdní kryt, migraci; nesmějí negativně ovlivňovat krajinu a krajinný ráz 
2. bude udržen přírodní charakter prostoru ploch rekreace, zpracovány podrobnější zásady pro dlouhodobou prosperitu ploch a 
minimalizovány zpevněné plochy 
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3. pokud je třeba umístit jiné stavby pro obsluhu území sloužícího rekreaci, musí být plochy vymezeny jako zastavěné území, 
respektive zastavitelné plochy 
 
1f.6 Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury    OV 
Hlavní využití - zařízení různých druhů občanského vybavení s převahou nekomerčního charakteru: 
1. správní úřady, poštovní úřady, archivy, celní úřady, hasičské záchranné sbory, policie apod. 
2. zařízení kulturní, vzdělávací, spolková a církevní (kina, knihovny, kanceláře a shromažďovací prostory politických stran, svazů,  
spolků, prostory pro církve apod.) 
3. zařízení zdravotnictví (zdravotní střediska, sdružené ordinace, jesle, ústavy apod.) 
4. zařízení školství (mateřské a základní školy, umělecké školy, domovy mládeže, internáty apod.) 
5. zařízení sociální péče (domovy pro matky s dětmi, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, azylové domy, domy 
 sociálních služeb apod.) 
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat: 
1. zařízení obchodů 
2. zařízení nevýrobních služeb 
3. zařízení veřejného ubytování 
4. zařízení veřejného stravování 
5. doprovodná dopravní a technická zařízení 
6. vestavěné služební byty 
Podmíněně přípustné využití - v těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat: 
1. zábavní zařízení v odstupu min. 100 metrů od staveb s funkcí školství nebo staveb církevních  
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umisťovat: 
1. ostatní funkce výše neuvedené. 
Podmínky prostorového uspořádání - pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění nepřesáhne výšku okolní 
stávající obytné zástavby v okruhu 50 m od hranice funkční plochy o 5,0 m. Anténní stožáry na budovách se pro stanovení výšky 
neuvažují. 
 Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude 45 %. 
 
1f.7 Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední    OM  
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny pro následující zařízení občanského vybavení s převahou komerčního charakteru. 
1. administrativní budovy 
2. obchodní stavby a prodejny s potřebným skladovým zázemím 
3. zařízení veřejného i soukromého krátkodobého i dlouhodobého ubytování 
4. zařízení stravování 
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat: 
1. služby, jejichž vliv a činnost na těchto plochách včetně vyvolané dopravní obsluhy nebude narušovat sousední plochy nad 
 přípustné normy pro plochy bydlení  
2. privátní zařízení pro zdravotnictví (zdravotní střediska, sdružení ordinací, jesle, ústavy apod.) 
3. zařízení pro školství (mateřské školy, umělecké školy) 
4. privátní zařízení sociální péče (domovy pro matky s dětmi, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, azylové domy, 
5. domy sociálních služeb, chráněné bydlení apod.) 
5. zařízení sportovní provozované na komerčním základě, jejichž vliv a činnost na těchto plochách včetně vyvolané dopravní 
 obsluhy nebude narušovat sousední plochy nad přípustné normy pro plochy bydlení 
6. zařízení nevýrobních služeb 
7. doprovodné stavby technického zázemí 
8. plochy zeleně 
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat: 
1. Všechny druhy výrobních a skladových činností, chovatelských činností, které svým velkým objemem, hlukem, prachem, 
exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují a negativně ovlivňují kvalitu životního prostředí a 
překračují vůči okolním stavbám předepsané hodnoty a ukazatele z platných zákonů a prováděcích předpisů k nim. 
2. ostatní funkce výše neuvedené 
Podmínky prostorového uspořádání - pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění (hřeben střechy) nepřesáhne 
výšku okolní stávající obytné zástavby v okruhu 50 m od hranice funkční plochy o 5,0 m. Anténní stožáry na budovách se pro stanovení 
výšky neuvažují. Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 20 %. 
 
 
1f.8 Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  OS 
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především pro sportovní areály, hřiště a provozně související zařízení. 
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat: 
1. šatny a hygienická zařízení 
2. doprovodná zařízení pro ubytování a stravování 
3. vestavěné byty služební a majitelů zařízení 
4. souvislé plochy zeleně 
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Podmínky prostorového uspořádání – pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění (hřeben střechy) nepřesáhne 
výšku okolní stávající obytné zástavby o 5,0 m, a to v okruhu 50 m od hranice funkční plochy.  
 Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 40 %. 
 
1f.9 Plochy občanského vybavení – hřbitovy     OH 
Hlavní využití - Tyto plochy tvoří veřejná pohřebiště. 
Přípustné využití - V těchto plochách je přípustné umísťovat: 
1. plochy pro pohřbívání 
2. církevní zařízení 
3. smuteční síně 
4. doprovodné stavby technického zázemí 
5. plochy zeleně 
Podmínky prostorového uspořádání - Pro tyto plochy se stanoví maximální výška zastavění 10 metrů a minimální procento ozelenění 
(včetně ploch pro pohřbívání) - 80 %. 
 
1f.10 Plochy smíšené obytné - rekreační      SR 
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především stavbám a zařízením pro bydlení, občanské vybavení, pro zařízení zemědělské 
výroby, sklady, drobné a řemeslné výroby, služeb a zařízení hromadné rekreace. Jedná se o: 
1. rodinné domy se zahradami a s drobnými zařízeními okolí nerušící vedlejší zemědělské výroby 
2. doplňkové stavby pro chov domácího zvířectva u obytných domů 
3. ostatní stavby pro bydlení 
5. kulturní, církevní, sportovní zařízení 
6. zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování 
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat: 
1. zařízení drobné a řemeslné výroby 
2. vestavěné byty služební a byty majitelů zařízení 
3. doprovodná zařízení pro rekreaci a relaxaci 
4. souvislé plochy zeleně 
5. doplňující doprovodná veřejná prostranství 
6. doprovodná dopravní a technická zařízení 
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat: 
1. zábavní zařízení v odstupu min. 100 metrů od staveb s funkcí školství a církevní a od hřbitovů 
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat: 
1. rekreační objekty do 50 m2 zastavěné plochy 
2. Všechny druhy výrobních a skladových činností, chovatelských činností, které svým velkým objemem, hlukem, prachem, 
exhalacemi přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) narušují a negativně ovlivňují kvalitu životního prostředí a 
překračují vůči okolním stavbám předepsané hodnoty a ukazatele z platných zákonů a prováděcích předpisů k nim. 
3. ostatní stavby a zařízení výše neuvedená 
Podmínky prostorového uspořádání – pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění (hřeben střechy) nepřesáhne 
výšku okolní stávající obytné zástavby v okruhu 50 m od hranice funkční plochy o 5,0 m. 
 Zároveň pro tyto plochy se stanoví maximální počet nadzemních podlaží - 2 + podkroví s maximální výškou hřebene střechy 
13,0 m od okolního terénu, a minimální počet nadzemních podlaží 1 + podkroví s minimální výškou hřebene střechy 8,0 m nad 
sousedním terénem. Anténní stožáry na budovách se pro stanovení výšky neuvažují. 
 Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 35 %. 
 
1f.11 Plochy dopravní infrastruktury – silniční     DS 
Hlavní využití - Plochy silniční dopravy. 
1. hlavní silniční komunikace, to je silnice I., II., III. třídy a důležité místní komunikace C. a D. třídy, doplňková dopravní zařízení a 
plochy doprovodné a ochranné zeleně k těmto komunikacím. 
2. pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro 
autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, 
čerpací stanice pohonných hmot. 
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umístit: 
1. místní komunikace zklidněné a nemotoristické. 
2. plochy ostatních místních komunikací, které nejsou zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny 
součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, protihlukové stěny a plochy doprovodné a izolační zeleně.  
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat: 
1. stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním ani přípustném využití 
Podmínky prostorového uspořádání - Pro tyto plochy se stanoví maximální výška zastavění a minimální procento ozelenění takto: 
   max. výška zastavění v m   ozelenění % 
1. parkoviště  0  25  
2. řadové garáže  3,5  - 
3. dopravní zařízení  7,5  20 %  
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1f.12 Plochy dopravní infrastruktury – drážní     DZ 
Hlavní využití - Plochy drážní dopravy jsou určeny pro zajištění potřeb drážní dopravy.  
1. plochy drážní dopravy zahrnující zpravidla obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné 
 zeleně 
2. zařízení pro drážní dopravu, například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy  
3. pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov. 
Podmínky prostorového uspořádání – pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění (hřeben střechy) nepřesáhne 
výšku okolní stávající zástavby v okruhu 150 m o od hranice funkční plochy 5,0 m.  
 Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 0 %. 
 
1f.13 Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě    TI 
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny pro umísťování plošně rozsáhlejších zařízení: 
1. pro zásobování vodou 
2. pro čištění odpadních vod 
3. pro zásobování elektrickou energií 
4. pro zásobování plynem 
5. telekomunikací 
6. pro zásobování teplem z centrálních zdrojů 
Podmínky prostorového uspořádání – pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění (výška hřebene) nepřesáhne 
výšku okolní stávající zástavby v okruhu 50 m od hranice funkční plochy o 5,0 m. 
 Pro tyto plochy se nestanoví minimální procento ozelenění. 
 
1f.14 Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba   VD 
Hlavní využití – Tyto plochy jsou určeny pro plochy drobné výroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, jejichž 
negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu. 
Přípustné využití - v těchto plochách je dále přípustné umísťovat: 
1. plochy pro skladování a zpracování produktů a surovin prvovýroby, pro výrobní služby, pro činnosti spojené s provozováním 
sítí  technické infrastruktury včetně čerpacích stanic PHM a plochy komerční vybavenosti související s funkčním využitím plochy, 
vše  souběžně splňující základní podmínky hlavního využití. 
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat: 
1. plochy pro služební bydlení pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech 
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat: 
1. ostatní funkce výše neuvedené 
Podmínky prostorového uspořádání – pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění (hřeben střechy) nepřesáhne 
výšku okolní stávající zástavby v okruhu 50 m od hranice funkční plochy o 5,0 m.  
 Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude 15 %. 

 
1f.15 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň    ZV 
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny pro udržovanou veřejně přístupnou zeleň, jako jsou parky, sady, zahrady apod. využívané 
hlavně pro odpočinek a relaxaci. 
Přípustné využití - V těchto plochách je přípustné umísťovat: 
1. pěší cesty, cyklistické stezky a stezky pro koně 
2. jednotlivé dětské herní prvky  
3. drobný parkový mobiliář (lavičky, veřejné osvětlení, odpadkové koše apod.) 
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat: 
1. jednotlivé drobné přízemní stavby (např. altány, pomníky, sochy) do 30m2 zastavěné plochy, související s funkcí těchto ploch. 
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat: 
1. ostatní funkce a stavby výše neuvedené 
 
1f.16 Plochy zeleně soukromé a vyhrazené     ZS 
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především pro zeleň soukromou a vyhrazenou. V plochách se umísťují: 
1. plochy pro drobné zelinářství, sadařství apod. 
2. okrasná, užitková a přírodní zeleň 
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat: 
1. skleníky, bazény, terasy a zpevněné plochy pro rekreační využití 
2. dětské herní prvky 
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umístit: 
1. jednotlivé drobné přízemní stavby (např. altány) do 30m2 zastavěné plochy, související s danou funkcí těchto ploch. 
 Celková výměra zastavěné plochy všech staveb hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití nesmí přesáhnout 
5,0 % pozemku funkční plochy. 
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat: 
1. ostatní funkce a stavby výše neuvedené 
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1f.17 Zeleň  – přírodního charakteru      ZP 
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především pro významné plochy zeleně v sídlech udržované v přírodě blízkém stavu pro 
průchod ÚSES zastavěným územím. 
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat: 
1. okrasnou a přírodní zeleň 
2. pěší stezky a cyklotrasy 
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umístit: 
1. jednotlivé drobné přízemní stavby (např. altány) do 30m2 zastavěné plochy, související s danou funkcí těchto ploch. 
 Celková výměra všech staveb přípustného využití nesmí přesáhnout 30m2 na každých 2.500m2 plochy. 
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat: 
1. ostatní funkce a stavby výše neuvedené 
 
1f.18 Plochy vodní a vodohospodářské      W 
Hlavní využití - Plochy zajišťující kostru vodního režimu v zastavěném i nezastavěném území, krajinotvorné, přírodní a bioklimatické 
funkce. Tyto plochy zahrnují i související plochy zeleně (břehové, doprovodné, ochranné, rákosin apod.). 
Přípustné využití - V těchto plochách je přípustné přiměřeně k velikosti plochy: 
1. provozovat rybářskou výrobu a ostatní rybochovné aktivity 
2. provádět vodohospodářské zásahy 
3. umisťovat stavby technických součástí vodních ploch a toků (hráze, výpusti, přepady apod.) 
4. umisťovat stavby mostů a lávek, kotvišť apod. 
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat: 
1. ostatní funkce a stavby výše neuvedené 
 
1f.19 Plochy zemědělské       NZ 
Hlavní využití - Tyto plochy jsou vymezeny především za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití. Plochy 
zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném 
území, stavby pro pastevectví apod. (silážní žlaby, přístřešky pro dobytek). 
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat: 
1. a provozovat lesnickou výrobu a vodohospodářské zásahy jen v rozsahu, který nenaruší potřeby zemědělské výroby, a bude 
uplatňovat požadavky ochrany přírody a krajiny. 
2. okrasnou a přírodní zeleň 
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umístit: 
1. doplňkové stavby zemědělské výroby (např. polní hnojiště, zařízení pro uskladnění píce nebo siláže, přístřešky pro dobytek 
apod.) jednotlivě do 500m2 zastavěné plochy a 1 nadzemního podlaží a doplňkové stavby pro lesní hospodářství (např. skládky dřeva, 
lesní seníky apod.) jednotlivě do 200m2 zastavěné plochy a do výšky zastavění 6 metrů. 
2. jednotlivé drobné přízemní stavby do 30m2 zastavěné plochy, které jsou určeny pro obslužná zařízení přípustného funkční 
využití těchto ploch. Celková výměra všech staveb dle tohoto bodu nesmí přesáhnout 1,5% pozemku funkční plochy. 
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat: 
1. ostatní funkce a stavby výše neuvedené 
 
1f.20 Plochy lesní – hospodářské, ochranné a zvláštního určení   NL 
Hlavní využití - Plochy lesní jsou určeny především pro lesní hospodaření na plochách určených k plnění funkcí lesa.  
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné: 
1. provozovat rostlinou zemědělskou výrobu a vodohospodářské zásahy jen v rozsahu, který nenaruší potřeby lesního 
hospodářství, a bude uplatňovat požadavky ochrany přírody a krajiny. 
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat: 
1. doplňkové stavby pro lesní hospodářství (např. skládky dřeva, lesní seníky apod.) jednotlivě do 500m2 zastavěné plochy a do 
2 nadzemních podlaží a doplňkové stavby rostlinné zemědělské výroby (např. polní hnojiště, zařízení pro uskladnění píce nebo siláže, 
přístřešky pro dobytek apod.) jednotlivě do 200m2 zastavěné plochy a výšky zastavění 4 metrů. 
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat: 
1. ostatní funkce a stavby výše neuvedené 
 
1f.21 Plochy přírodní        NP 
Hlavní využití - Plochy přírodní zajišťují optimální podmínky pro zvýšenou ochranu přírody a krajiny. Při regulaci činností je prioritou 
ochrana přírody. Plochy přírodní zahrnují zpravidla pozemky národního parku, pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti, 
pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit a pozemky biocenter. 
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat: 
1. ostatní funkce, opatření, činnosti a stavby nesouvisející s hlavním využitím 
 
1f.22 Plochy smíšené nezastavěného území     NS 
Hlavní využití – Plochy obsahují polyfunkční část krajiny, se zaměřením na tvorbu a dlouhodobé zachování kvalitní kulturní krajiny. 
Plochy jsou funkčně nevyhraněné s indexem několika funkcí, plochy jednotlivých funkcí nevyžadují jejich samostatné vymezení. 
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Přípustné využití - V těchto plochách je přípustné umisťovat stavby a provádět zásahy naplňující její celkové funkční zaměření: 
1. změny dřevinné skladby porostů ve prospěch geograficky původních dřevin  
2. udržovat a vytvářet trvalou vegetaci bez hospodářského významu  
3. udržovat a vytvářet drobné vodní toky a plochy  
4. zakládat a udržovat prvky územního systému ekologické stability  
5. vytvářet terénní vyvýšeniny a vyhlídky jen do 10m2 plochy a 5m výšky 
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné: 
1. provádět liniové stavby technické infrastruktury  
2. provádět liniové stavby dopravní infrastruktury - polní a lesní cesty dle ČSN 73 6109 a ČSN 73 6108. 
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat: 
1. ostatní funkce, opatření, činnosti a stavby výše neuvedené 
 
1f.23 Plochy smíšené nezastavěného území - sportovní    NSs 
Hlavní využití – Plochy obsahují polyfunkční část krajiny, se zaměřením na tvorbu a dlouhodobé zachování kvalitní kulturní krajiny. 
Plochy jsou vymezeny pro sportovní funkce v krajině s omezením staveb (dle §18, odst. 5 SZ v platném znění) – lyžařské sjezdové tratě 
s nezbytným technickým zařízením, lyžařské běžecké tratě, areál lanových sportů, přírodní travnatá hřiště. 
Přípustné využití - V těchto plochách je přípustné umisťovat stavby a provádět zásahy naplňující její celkové funkční zaměření: 
1. změny dřevinné skladby porostů ve prospěch geograficky původních dřevin  
2. udržovat a vytvářet trvalou vegetaci bez hospodářského významu  
3. udržovat a vytvářet drobné vodní toky a plochy  
4. zakládat a udržovat prvky územního systému ekologické stability  
5. vytvářet terénní vyvýšeniny a vyhlídky jen do 10m2 plochy a 5m výšky 
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné: 
1. provádět liniové stavby technické infrastruktury za podmínky, že souvisí s hlavním využitím 
2. provádět liniové stavby dopravní infrastruktury - polní a lesní cesty dle ČSN 73 6109 a ČSN 73 6108. 
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat ostatní funkce, opatření, činnosti a stavby výše neuvedené 
 
1g.1 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a 
 bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
1g.1.1 Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury. 
VD1 K05 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha pro vybudování klíčové místní komunikace zajišťující přístup 
do  stávajících a hlavních rozvojových ploch Nových Hamrů. 
VD2 K16 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha pro rozšíření stávající obslužné cesty a pro vybudování nové 
 části místní přístupové komunikace. 
VD3 K27 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha pro úpravu stávající Y-křižovatky. 
VD4  K21 – DS Dopravní infrastruktura silniční (DS). Plocha pro vybudování nové části místní přístupové komunikace 
 k vodojemu 
1g.1.2 Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury. 
VT01  Z05 – TI  Plocha pro technickou infrastrukturu (TI) určená pro výstavbu čistírny odpadních vod. 
VT02  Z61 – TI  Plocha pro technickou infrastrukturu (TI) určená pro výstavbu jímání, úpravu a čerpání pitné vody do 
   vodojemu Jelení. 
VT03  Z59 – TI  Plocha pro technickou infrastrukturu (TI). Plocha pro výstavbu vodojemu. 
VT04  Z49 – TI  Plocha pro technickou infrastrukturu (TI). Plocha pro výstavbu požární nádrže. 
 Liniové VPS pro které postačí zřízení věcného břemene. 
VT05  Nové Hamry - splašková kanalizace 1. část a přepad z ČOV do vodoteče. 
VT07  Nové Hamry - splašková kanalizace 2. část. 
VT08  Nové Hamry - splašková kanalizace 3. část. 
VT09  Nové Hamry - splašková kanalizace 4. část. 
VT10  Nové Hamry - splašková kanalizace 5. část. 
VT11  Jelení – kanalizace 1. část. 
VT12  Jelení – kanalizace 2. část. 
VT13  Jelení – kanalizace 3. část. 
VT15  Nové Hamry – vodovodní řad 1. část 
VT16  Jelení – vodovodní výtlačný řad z úpravny do vodojemu. 
VT17  Jelení – vodovodní řad 1. část. 
VT18  Jelení – vodovodní řad 2. část. 
VT20  Plynovodní řad NTL Nové Hamry – Jelení. 
VT21  Plynovodní řad NTL Jelení, 2. část. 
VT25  Jelení – VN kabelové vedení do nové trafostanice. 
VT26  Jelení – trafostanice. 
1g.1.3 Veřejně prospěšná opatření – přírodní dědictví / ÚSES. 
VU1 VPO č. U102 RBC č. 10 110  Chaloupky 
VU2 VPO č. U107 NRBK č. 1  Studenec – Božídarské rašeliniště 
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1g.2 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ploch pro asanaci, pro které lze práva 
 k pozemkům a stavbám vyvlastnit i uplatnit předkupní právo. 
 ÚP nevymezuje. 
 
1h. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v 
 čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších 
 údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona. 
P01 Z54 – OV  Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV). Lokalita pro obnovení souboru církevní stavby a 
   funkčního okolí. 
 Předkupní právo je zřizováno ve prospěch obce Nové Hamry v katastrálním území Jelení na následujících pozemcích a 
 stavebních parcelách: 
 ppč.  m2 druh pozemku  současný vlastník   
 578/1 993 ostatní plocha  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha3 
 st. 1 367 zastavěná plocha a nádvoří Římskokatolická farnost Nejdek, náměstí Karla IV. 175, 362 21 Nejdek 
 
1i. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 Stavebního zákona. 
 V územním plánu nejsou stanovena kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona. 
 
1j. Rozsah dokumentace návrhu. 
 Textová část návrhu ÚP obsahuje 34 stran textu včetně titulní stránky, identifikačních údajů a obsahu. 
 Grafická část návrhu ÚP obsahuje 5 výkresů: 
 N1  Výkres základního členění území     1 : 5 000 
 N2 Hlavní výkres       1 : 5 000  
 N3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1 : 5 000 
 N4 Výkres koncepce veřejné infrastruktury – doprava   1 : 5 000 
 N5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury – technická infrastruktura  1 : 5 000 
 
2. Textová část, díl 2. 
2a. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho 
 prověření. 
 ÚP tyto plochy nevymezuje. 
 
2b. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování. 
2b.1 Plochy přestavby.       ÚP je nenavrhuje. 
2b.2 Zastavitelné plochy. 
Z08 – BI  Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské. 
Z18 – OM Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední. 
Z22 – BI, SR Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské, plochy smíšené obytné rekreační. 
Z26 – SR  Plochy smíšené obytné rekreační. 
Z27 – BI  Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské. 
Z45 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci. 
Z47 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci. 
Z57 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci. 
 Lhůta pro pořízení územních studií, schválení jejich využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se 
stanovuje na dobu 4 let od nabytí účinnosti územního plánu. 
2b.3 Ostatní území. 
 ZÚR KK vymezují na území obce Nové Hamry plochu nadmístního významu cestovního ruchu, rekreace a sportu č. 14 
Nové Hamry. Plocha je určena pro výstavbu rekreačního a sportovního střediska pro zimní i letní využívání, zejména pro výstavbu 
sjezdových drah a doprovodné infrastruktury v jednom z jádrových území rekreace v Krušných. Rozsah a způsob využití uvedené plochy 
je stanoven v „Územní studii horských oblastí“, která byla pořízena KÚ KK, odborem regionálního rozvoje v 11 / 2012. Dokument je 
zaevidována v evidenci územně plánovací činnosti ÚÚR Brno. 
  
2c. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách 
jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9.  ÚP nevymezuje.  
 
2d. Stanovení pořadí změn v území (etapizace).    ÚP nestanovuje. 
 
2e. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. 
         ÚP nevymezuje. 
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Odůvodnění územního plánu Nové Hamry 

 
 Obsah textové části odůvodnění územního plánu: 
 (příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. hlava II. odstavec 1)  – dále jen Příloha II/1. 
 (příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)    – dále jen Příloha č. 5. 
 
 Kapitola            strana 
 Základní zkratky použité v textu.         3 
O.1 Východiska zpracování územního plánu.        3 
   O.1.1 Důvody pro pořízení a postup pořizování územního plánu.      3 
   O.1.2 Podklady.           4 
   O.1.3 Využitelnost koncepcí předchozí ÚPD a ÚPP.       5 
 
O.a Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu 
 s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.    (Příloha II/1a) 5 
   O.a1 Soulad s politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1.     5 
   O.a2 Soulad s územně plánovací dokumentací kraje – ZÚR KK      5 
 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR KK. 
   O.a3 Význam a funkce obce v systému osídlení        6 
   O.a4 Rozvoj širších vztahů a koordinace územních vazeb       6 
 
O.b Údaje o splnění zadání územního plánu a splnění pokynů pro zpracování návrhu.  (Příloha II/1b) 8 
  
O.c Komplexní zdůvodnění přijatého řešení.      (Příloha II/1c) 9 
   O.c1 Urbanistická koncepce rozvoje území, rozvoje a ochrany jeho hodnot, využití ploch   9 
 O.c1.1 Rozvojové předpoklady území, kulturní hodnoty, přírodní hodnoty, omezení a limity  10 
 O.c1.2 Funkční uspořádání         11 
 O.c1.3 Plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) a rodinnou rekreaci (RI)    12 
 O.c1.4 Výroba a skladování – (VL, VD)        13 
 O.c1.5 Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní studií    13 
   O.c2 Plochy s rozdílným způsobem využití        14 
 O.c2.1 Základní koncepce         14 
 O.c2.2 Odůvodnění vymezení plochy s jiným způsobem využití než stanoví  
  § 4 až 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  14 
 O.c2.3 Vymezení zastavěného území        15 
   O.c3 Obyvatelstvo, bydlení (BH, BV, SV)         15 
   O.c4 Veřejná infrastruktura          15 
 O.c4.1 Občanská vybavenost (OV, OS, OM, OH)       15 
 O.c4.2 Dopravní infrastruktura (DS), silniční doprava, doprava v klidu,  
  cyklistická a turistická doprava        15 
 O.c4.3 Technická infrastruktura (TI), vodní toky a odvodnění, zásobování vodou, odkanalizování, 
  zásobování elektrickou energií, zásobování teplem, zásobování plynem, telekomunikace  16 
 O.c4.4 Veřejná prostranství (PV), veřejná zeleň (ZV)      22 
   O.c5 Koncepce uspořádání krajiny, ochrana přírody, krajinná ekologie, nerostné suroviny     22 
 O.c5.1 Rozvojové předpoklady, přírodní hodnoty, ochrana přírody, plochy zemědělské a lesů (NZ, NL) 22 
 O.c5.2 Odůvodnění navrženého uspořádání krajiny, funkční plochy (NS, ZS, ZP)   23 
 O.c5.3 Územní systém ekologické stability (ÚSES, NP)      23 
 O.c5.4 Vodní a vodohospodářské plochy (W, WX)       25 
   O.c6 Koncepce ochrany životního prostředí.        25 
 O.c6.1 Ovzduší           25 
 O.c6.2 Povrchové a podzemní vody        25 
 O.c6.3 Kanalizace          25 
 O.c6.4 Hluk a vibrace          25 
 O.c6.5 Půda a horninové prostředí        26 
 O.c6.6 Odpady           26 
 O.c6.7 Radonové riziko          26 
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O.d Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, informace o stanovisku  
 k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.     (Příloha č. 5, Příloha II/1d)  
 Řešení kapitoly O.d není zadáním ÚP požadováno.       26 
   O.dA Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí.      
   O.dB Vyhodnocení vlivů ÚP na území Natura 2000.     
   O.dC Vyhodnocení vlivů ÚP na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů v ÚAP.    
   O.dD Předpokládané vlivy na výsledky analýz silných stránek, slabých stránek, příležitostí  
 a hrozeb v území.        
   O.dE Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování.     
   O.dF Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí.    
 
O.e  Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na ZPF a PUPFL. (Příloha II/1e)   26 
   O.e1 Řešené území           26 
   O.e2 Zásady plošného vyhodnocení         26 
   O.e3 Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa       27 
   O.e4 Odnětí zemědělského půdního fondu        28 
   O.e5 Tabulková část (tabulky umístěny z praktických důvodů na závěr odůvodnění)    36 
 
O.2 Vyhodnocení dokumentace územního plánu.  (§ 53 zák. č.183/2006 Sb.- Stavební zákon - SZ) 36 
   O.2.1 Soulad návrhu ÚP s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1. (§ 53 SZ, odst.4a) 36 
   O.2.2 Soulad návrhu ÚP s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  (§ 53 SZ, odst.4a) 36 
   O.2.3 Soulad s cíly a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu architektonických  
 a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území (§ 53 SZ, odst.4b) 36 
   O.2.4 Soulad s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů (§ 53 SZ, odst.4c) 36 
   O.2.5 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, a se stanovisky dotčených orgánů podle  
 zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů   (§ 53 SZ, odst.4d) 36 
   O.2.6 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území    (§ 53 SZ, odst.5b) 37 
 Není zadáním ÚP požadováno. 
   O.2.7 Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, 
 jak bylo zohledněno       (§ 53 SZ, odst.5c,5d) 37
 Není pro ÚP relevantní. 
   O.2.8 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby  
 vymezení zastavitelných ploch      (§ 53 SZ, odst.5f)  37 
 
O.3 Ochrana obyvatelstva.          37 
O.4 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.       38 
O.5  Vyhodnocení připomínek.         38 
O.6 Rozsah dokumentace.          38 
 
Tabulka „ Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond “.  39 
 
O.7 Poučení.           41 
 
Příloha č. 1 Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání.   Stran 1 - 20 
Příloha č. 2 Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání.   Stran 1 - 6 
  Připomínky ostatních uplatněných dle § 50 odst. 3 SZ 
Příloha č. 3 Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání, DO, soused. obce, NOÚP Strana 1 - 8 
Příloha č. 4 Vyhodnocení výsledků projednání návrhu po veřejném jednání dle § 53, odst. 1  Strana 1 
Příloha č. 5 Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání dle § 53, odst. 1  Strana 1 - 3 
Příloha č. 6 Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP podle dle § 53, odst. 2    Strana 1  
Příloha č. 7 Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po opakovaném veřejném jednání   Strana 1 - 11 
 
 
 Obsah grafické části odůvodnění územního plánu: 
 (příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. hlava II. odstavec 2) – dále jen Příloha II/2. 
 O1  Koordinační výkres       1 : 5 000  
 O2  Výkres širších vztahů       1 : 50 000 
 O3  Výkres předpokládaného záboru půdního fondu    1 : 5 000 
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  Základní zkratky použité v textu. 
 
Zkratka.  Plné znění textu. 
CZT  Centrální zdroj tepla, centrální zásobování teplem. 
DOS  Dotčené orgány státní správy. 
ČOV  Čistírna odpadních vod. 
ČSOV  Čerpací stanice odpadních vod. 
EU  Evropská unie. 
KK  Karlovarský kraj. 
KN  Katastr nemovitostí. 
KÚ KK Krajský úřad Karlovarského kraje. 
LÚSES  Lokální územní systém ekologické stability. 
OP  Příslušné ochranné pásmo. 
ORP  Obec s rozšířenou působností. 
OZV  Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu obce Nové Hamry. 
P+R  Doplňující průzkumy a rozbory. 
PUPFL  Pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1. 
SZ   Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 
TTP  Trvalé travní prosty. 
ÚAP  Územně analytické podklady zpracované dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění.  
ÚPD  Územně plánovací dokumentace. 
ÚPP  Územně plánovací podklad. 
ÚPN SÚ  Územní plán sídelního útvaru Nové Hamry. 
ÚP  Územní plán Nové Hamry. 
ÚS  Územní studie. 
ÚSES  Územní systém ekologické stability. 
VPO  Veřejně prospěšná opatření. 
VPS  Veřejně prospěšné stavby. 
ZPF  Zemědělský půdní fond. 
ZÚ  Zastavěné území. 
ZÚR KK  Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 2010. 
 
O.1 Východiska zpracování územního plánu. 
O.1.1 Důvody pro pořízení a postup pořizování územního plánu. 
 Úvodní informace. 
 Stávající Územní plán sídelního útvaru Nové Hamry (ÚPN SÚ) byl Zastupitelstvem obce Nové Hamry (dále jen ZO) schválen 
usnesením ZO ze dne 25. 11. 1999, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Nové Hamry č. 1/1999, která 
nabyla účinnosti dne 26. 11. 1999.  
 Usnesením ZO byla dne 9. 6. 2004 schválena Změna č. 1 ÚPN SÚ, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou 
vyhláškou č. 1/2005, která nabyla účinnosti dne 1. 4. 2005.  
 Usnesením ZO byla dne 13. 10. 2004 schválena Změna č. 2 ÚPN SÚ, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou 
vyhláškou č. 11/2004, která nabyla účinnosti dne 1. 12. 2004. 
 Usnesením ZO byla dne 14. 9. 2005 schválena Změna č. 3 ÚPN SÚ, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou 
vyhláškou č. 4/2005, která nabyla účinnosti dne 12. 10. 2005,  
 Usnesením ZO byla dne 22. 4. 2009 schválena Změna č. 4, která nabyla účinnosti dne 18. 6. 2009. 
 Usnesením ZO byla dne 30. 1. 2008 schválena Změna č. 5, která nabyla účinnosti dne 27. 2. 2008. 
 Usnesením ZO byla dne 18. 4. 2011 schválena Změna č. 6/2007, která nabyla účinnosti dne 25. 5. 2011. 
 
 Hlavní důvody pro pořízení nového ÚP jsou: 
--- v současnosti platný ÚPN SÚ byl zpracován podle legislativy a metodiky, která je vzhledem k dnešním potřebám nevyhovující.  
--- dle §188 zákona č.183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je třeba do 31. 12. 2015 starou územně 
 plánovací dokumentaci podle tohoto zákona upravit, jinak pozbývá platnosti, nebo pořídit a vydat územně plánovací 
 dokumentaci novou. 
--- vytvořit pro celé správní území obce platný aktuální územně plánovací dokument s vymezením maximální možné plochy 
 nových rozvojových území. 
--- záměr pořízení Územního plánu Nové Hamry schválilo Zastupitelstvo obce dne 18. 4. 2011 usnesením č. 87/4/4.11. 
--- územním plánem Nové Hamry bude řešeno celé správní území obce Nové Hamry, které je tvořeno katastrálním územím Nové 
 Hamry a Jelení u Nových Hamrů. 
 
 Postup při pořízení ÚP. 
 Zastupitelstvo obce Nové Hamry o pořízení územního plánu rozhodlo dne 18. 4. 2011. Zpracováním územního plánu byl 
pověřen ing. arch. Petr Martínek. Pořizovatelem byl Magistrát města Karlovy Vary, odbor úřad územního plánování a stavební úřad. 
 Na základě územně analytických podkladů a doplňujících P+R, a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování ve znění pozdějších předpisů a stavebním řádu a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
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plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění, bylo vypracováno a projednáno zadání UP. 
Projednávání zadání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou (vyvěšeno po dobu 30 dnů v době od 1. 10. do 30. 10. 2008) a dokumentace 
byla jednotlivě zaslána všem sousedním obcím, dotčeným organům a krajskému úřadu. Na základě vyhodnocení uplatněných 
požadavků, podnětů a připomínek upravil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zadání do konečné podoby.  Upravené zněni 
zadáni UP bylo schváleno ZO dne 18. 4. 2012 pod usnesením č. 253/10/4.12.  
 Dnem 1. 1. 2013 vešla v platnost novela stavebního zákona č. 350 / 2012 Sb. Na činnosti ukončené před novelou navázal 
pořizovatel novými činnostmi ve znění po novele. 
 V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo oznámeno společné jednání o návrhu územního plánu, které se konalo dne 
12. 3. 2013 v zasedací místnosti Magistrátu města Karlovy Vary. V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona a s § 172 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyzval pořizovatel dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska nejpozději do 
30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit své připomínky. Lhůta k uplatnění stanovisek a připomínek 
dotčených orgánů, sousedních obcí a krajského úřadu uplynula dnem 11. 4. 2013.  
 Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona oznámil veřejnou vyhláškou možnost nahlédnutí do návrhu územního 
plánu a vyzval k uplatnění připomínek ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 15. 2. 
2013, doručena byla 15. dnem, tj. 2. 3. 2013. Lhůta pro uplatnění připomínek byla stanovena do 1. 4. 2013.  
 Po dobu od 15. 2. do 12. 4. 2013 umožnil pořizovatel nahlížet do návrhu územního plánu na adresách Obecní úřad Nové 
Hamry, Nové Hamry 274, 362 21 Nejdek 1 a Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, odbor úřad územního 
plánování a stavební úřad, 4. patro, č. dveří 434, a dále v elektronické podobě na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary – 
www.mmkv.cz (záložka územní plánování – pořizování územních plánů a změn územních plánů). 
 Dne 1. 10. 2013 byl návrh společně s připomínkami a stanovisky v souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona předložen 
Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje k posouzení z hlediska koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad ve svém 
stanovisku ze dne 29. 10. 2013 pod č.j. 1056/RR/13-2 konstatoval, že z hlediska koordinace širších územních vztahů a souladu 
s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebyly zjištěny rozpory. 
 K návrhu ÚP bylo doručeno nesouhlasné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany přírody a krajiny, Magistrátu města 
Karlovy Vary, s vymezením plochy K05. Úřad územního plánování MM KV svolal dne 26. 6. 2013 jednání ve věci pokusu o kompromisní 
řešení. Na základě závěrů tohoto jednání bylo dne 27. 9. 2013 provedeno místní šetření. Dohody nebylo dosaženo, přesto pořizovatel 
opět požádal odbor OŽP MMKV o přehodnocení svého stanoviska.  
 Vzhledem k tomu, že ani po opakovaných jednáních nezměnil dotčený orgán OŽP MMKV své stanovisko, požádal pořizovatel 
v souladu s čl. 5 odst. 3 písm. a) Organizačního řádu Magistrátu města o řešení sporu v této věci. Opatřením ze dne 23. 2. 2014 vyslovil 
tajemník MMKV se záměrem vymezení plochy K05-DS nesouhlas. 
 Pořizovatel společně s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání po společném jednání a zpracoval požadavky na 
úpravu návrhu ÚP 2. 4. 2014. Požadavky byly zastupitelstvem Obce Nové Hamry projednány a odsouhlaseny dne 4. 6. 2015 usnesením 
č. 569/25/06.14. 
 Na základě prověření a posouzení úpravy s veřejným zájmem, vlivy na obecně chráněné zájmy a se stanovisky dotčených 
orgánů dospěl pořizovatel k závěru, že návrh změny lze veřejně projednat. 
 Řízení o upraveném a posouzeném návrhu ÚP spojené s veřejným projednáním zahájil pořizovatel v souladu s ustanovením § 
52 stavebního zákona oznámením veřejnou vyhláškou na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary (vyvěšeno od 22. 10. do 9. 12. 
2014 ), na úřední desce Obecního úřadu Nové Hamry (vyvěšeno od 22. 10. do 8. 12. 2014) a také způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Návrh ÚP byl k nahlédnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup, v kanceláři pořizovatele a na Obecním úřadě Nové Hamry. 
Veřejné projednání se konalo dne 1. 12. 2014 v restauraci Hotelu Schwarz  v Nových Hamrech. O průběhu projednání byl proveden 
záznam.  
 Při veřejném projednání byly uplatněny proti návrhu ÚP námitky a připomínky (viz kap. O.4 a O.5), na jejichž základě byl návrh 
upraven a v souladu s § 52 stavebního zákona projednán v opakovaném veřejném jednání. 

Pořizovatel oznámil v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou zahájení opakovaného řízení o návrhu 
Územního plánu Nové Hamry, které se konalo dne 10. 9. 2015 v restauraci Hotelu Schwarz  v Nových Hamrech. Veřejná vyhláška byla 
vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary (vyvěšeno od 3. 8. 2015 do 17. 9. 2015), na úřední desce Obecního úřadu 
Nové Hamry (vyvěšeno od 3. 8. 2015 do 17. 9. 2015) a také způsobem umožňující dálkový přístup. Dále byl návrh k nahlédnutí, 
v kanceláři pořizovatele a na Obecním úřadě Nové Hamry. V rámci opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Nové 
Hamry konaného dne 10. 9. 2015 poučila pořizovatelka přítomné o možnosti podání námitky a připomínky dle § 52 stavebního zákona, 
dále upozornila, že námitky a připomínky lze písemně podávat nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání, tj. do 17. 10. 2015. 

Ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Nové Hamry a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval pořizovatel dle § 53 odst. 1 
stavebního zákona návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Pořizovatel 
v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona vyzval dne 26. 10. 2015 dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán, aby k nim 
uplatnily stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení. 

Pořizovatel v souladu s § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona přezkoumal návrh územního plánu z hledisek uvedených v odst. 4 
a doplnil odůvodnění územního plánu o části uvedené v odst. 5 stavebního zákona. 

Upravený Územní plán Nové Hamry byl poté spolu s jeho odůvodněním předložen v souladu s § 54 odst. 1 stavebního zákona 
Zastupitelstvu obce Nové Hamry, které jej, jako orgán příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona na základě usnesení č. 
159/8/12/15 ze dne 9. 12. 2015 vydává v samostatné působnosti formou opatření obecné povahy poté, co pořizovatel přezkoumal 
soulad návrhu ÚP Nové Hamry zejména s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly 
územního plánování, požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů. 
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O.1.2 Podklady. 
a) digitální katastrální mapa správního území obce. 
b) digitální tabelární údaje KN o jednotlivých pozemcích poskytnuté obcí. 
c) základní mapy ČR 1 : 10 000 (Český úřad geografický a kartografický). 
d) státní mapy 1 : 5 000 – odvozené (Český úřad geografický a kartografický). 
e) ZÚR KK 2010 dle zdrojů KÚ KK. 
f) Doplňující P+R v podrobnosti ÚAP zpracované autory návrhu ÚP. 
g) Zadání ÚP schválené Zastupitelstvem obce Nové Hamry. 
h) Terénní průzkumy. 
ch) Aktualizované ÚAP ORP Karlovy Vary (k datu 31. 12. 2010). 
i) Informační portály státních veřejnoprávních institucí různých úrovní přístupné pro občany ČR. 
j) Informační portály samosprávných institucí různých úrovní přístupné pro občany ČR. 
k) Internetové portály a vyhledávače s doplňujícími informacemi a grafickými mapovými podklady. 
l) Informační portály občanských sdružení, neziskových organizací a ostatních zájmových uskupení přístupné pro občany ČR. 
m) Metodické pokyny a formuláře KÚ Karlovarského kraje vztahující se k územnímu plánování. 
n) Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1. 
 
O.1.3 Využitelnost koncepcí předchozí ÚPD a ÚPP. 
 Koncepce převážné většiny jednotlivých funkčních složek platného ÚPN SÚ a jeho následných změn je do návrhu nového ÚP 
převzata beze změn. To se týká zejména katastrálního území Jelení, na kterém byl schválen ÚPN SÚ v roce 2011. Převzaté koncepce 
v obou řešených katastrech jsou upraveny zejména v rozsahu a funkci nových rozvojových ploch. Koncepce ÚSES je z platné ÚPD 
využitelná, ale je částečně aktualizovaná s ohledem na ZÚR KK a platnou metodiku vymezování jednotlivých prvků ÚSES. Zásady 
dopravní a technické veřejné infrastruktury jsou návrhem ÚP převzaté a doplněné o potřebné plochy v navrhovaných územích. 
 
O.a Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací 
 dokumentací vydanou krajem. 
O.a1 Soulad s politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1. 
 Návrh ÚP je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1.  
 Návrh ÚP je zpracován v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje. 
 Správní území obce nespadá do žádné z vymezených rozvojových oblastí. Nejbližší rozvojová oblast je OB12 – rozvojová 
oblast Karlovy Vary jižně od řešeného území. 
 Správní území obce nespadá do žádné z vymezených rozvojových os. Nejbližší rozvojová osa je OS7 - rozvojová osa Ústí nad 
Labem– Chomutov–Karlovy Vary–Cheb–hranice ČR/Německo (–Bayreuth) vedoucí jižně od řešeného území.  
 Správní území obce nespadá do žádné z vymezených specifických oblastí. 
 Správní území obce neleží na žádném koridoru a ploše dopravní infrastruktury. 
 Správní území obce neleží na žádném koridoru technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů. 
 Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1 nevyplývají konkrétní požadavky pro zpracování ÚP. 
 
O.a2 Soulad s územně plánovací dokumentací kraje – ZÚR KK 2010. 
 Návrh ÚP je v souladu se všemi  relevantními ustanoveními textové i výkresové části územně plánovací dokumentací vydané 
krajem – ZÚR KK 2010. Návrh ÚP neobsahuje výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR KK. 
1. Správní území obce je součástí specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu vymezené ZÚR KK 2010 jako SR6 
Jáchymovsko a Nejdecko. V ZÚR KK 2010 jsou stanoveny základní požadavky pro územní plánování v této oblasti. Ve specifických 
oblastech rekreace a cestovního ruchu budou zajištěny územní předpoklady pro: 
- dlouhodobé zachování a aktivní rozvoj potenciálů cestovního ruchu a rekreace, to je zvláště přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území, 
- zkvalitnění služeb ve sféře cestovního ruchu a rekreace a jejich propojení s nabídkou lázeňských služeb na území kraje, 
- podporu rozšíření nabídky služeb v oblasti tzv. měkkého lázeňství a rekreace (např. agroturistika), 
- lokalizaci nových sportovních a sportovně rekreačních zařízení (areály zimních sportů, golfová hřiště, apod.), 
- koordinaci zájmů plynoucích z překryvu vymezení jiných specifických oblastí. 
2. Část správního území obce na katastru Jelení je dále součástí specifické oblasti krajinných hodnot a ochrany přírody 
vymezené ZÚR KK 2010 jako SK6 Krušnohorské hřebeny. Vymezení specifických oblastí krajinných hodnot a ochrany přírody má za 
cíl stabilizovat a chránit před narušením prostory s vysokou kvalitou přírodní složky. V ZÚR KK jsou stanoveny základní požadavky pro 
územní plánování v této oblasti. Ve specifických oblastech krajinných hodnot a ochrany přírody budou zajištěny územní předpoklady pro: 
- zajištění ochrany krajinného rázu a kvality krajinného prostředí, 
- propojení ochrany přírody a krajinných hodnot s nabídkou v oblasti rekreace a relaxace v krajině, 
- koordinaci využití území v případě lokalizace nových velkoplošných sportovních a sportovně rekreačních zařízení (areály 
 zimních sportů, golfová hřiště, pod.) při zohlednění významu krajinného rázu, 
- koordinaci zájmů plynoucích z překrytí vymezení jiných specifických oblastí při zohlednění významu krajinného rázu. 
 Vymezení specifických oblastí deklaruje, kde je dlouhodobě nezbytné z hlediska celokrajských územních souvislostí – při 
dodržení zásad obecné ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, respektování kulturních a civilizačních hodnot území – 
hospodářský rozvoj a stabilizaci sociální soudržnosti podporovat důrazněji. 
 ÚP posoudil reálné možnosti rozvoje obce v deklarovaných sférách a stabilizoval současné, případně navrhl nové potřebné 
rozvojové plochy pro naplnění funkcí podmiňujících požadovaný udržitelný rozvoj v území. ÚP posoudil stav a možnosti dalšího rozvoje 
veřejné technické a dopravní infrastruktury a k potřebnému rozvoji navrhl příslušné funkční plochy a VPS.  
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 ÚP navrhl rozvojové plochy technické infrastruktury pro výstavbu ČOV v Nových Hamrech a pro výstavbu zdroje pitné vody a 
vodojemu v Jelení. Tyto stavby jsou významným krokem ke zkvalitnění životního prostředí v obou sídlech. 
 Zpracovatel ÚP posoudil veškeré navrhované záměry ve specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu v souladu 
s požadavky ZÚR KK, a do ÚP nenavrhuje žádné funkční plochy a stavby, které by byly v rozporu s ustanoveními ZÚR KK kapitoly 5.2. 
 Zpracovatel ÚP posoudil veškeré navrhované záměry ve specifické oblasti krajinných hodnot a ochrany přírody v souladu 
s požadavky ZÚR KK, a do ÚP nenavrhuje žádné funkční plochy a stavby, které by byly v rozporu s ustanoveními ZÚR KK kapitoly 8.2. 
3. ZÚR KK vymezují na území obce Nové Hamry plochu nadmístního významu cestovního ruchu, rekreace a sportu č. 14 
Nové Hamry, která je lokalizována západně od Nových Hamrů. Plocha je určena pro výstavbu rekreačního a sportovního střediska pro 
zimní i letní využívání, zejména pro výstavbu sjezdových drah a doprovodné infrastruktury v jednom z jádrových území rekreace v 
Krušných horách (dostupnost zajištěna po komunikaci II/220). Rozsah a způsob využití uvedené plochy je stanoven v územně 
plánovacím podkladu „Územní studie horských oblastí“ (2012). Konkrétní požadavky této studie jsou zapracovány do návrhu ÚP. 
4. ÚP zapracoval a zpřesnil VPO vyplývající z požadavků ZÚR KK takto: 
--- U. 10  RBC 391  Rolava se nenachází ve správním území obce Nové Hamry. 
--- U. 563  RBK 20121  K1-Potůčky se nenachází ve správním území obce Nové Hamry. 
--- U.102  RBC 10110  Chaloupky je zpřesněn v ÚP. 
--- U.107  NRBK 1   Studenec – Božídarské rašeliniště je zpřesněn v ÚP. 
 
O.a3 Význam a funkce obce v systému osídlení 
 Obec je důležitou součástí územně pravidelného osídlení v údolích Krušných hor a významným centrem letní a zimní 
rekreace. 
 Základní regionální, subregionální, urbanistické a ostatní významné prostorové vazby řešeného správního území vykazují 
dlouhodobou stabilitu a neprodělaly v posledních letech významnější změny. Obec je převážně stabilizovaným územím s potřebnými 
vazbami a zázemím, odpovídajícím její současné velikosti. 
 Stávající i navrhované územní a funkční struktura obce umožňuje využívat její hlavní rekreační potenciál. Přítomnost 
rekreačních objektů individuelní a hromadné rekreace je základním zdrojem pracovních příležitostí, doplněným drobnými provozovnami 
živnostníků. 
 Z hlediska regionální spádovosti zůstává nejdůležitější vazba na město Nejdek jako mikroregionální i subregionální centrum.  
 Obec disponuje kvalitními rozvojovými plochami pro bydlení a rekreaci s dobrou terénní konfigurací pro možnost budoucí 
zástavby. 
 ÚP se zohledněním výše uvedených skutečností posiluje veškeré základní i nadstavbové funkce obce a spoluvytváří 
předpoklady pro další udržitelný rozvoj obce jako významného prvku osídlení v regionu. 
O.a4 Rozvoj širších vztahů a koordinace územních vazeb 
O.a4.1 Charakteristika současného stavu 
 Charakteristika současného stavu je podrobně popsána v dokončených doplňkových Průzkumech a rozborech, které 
předcházely zpracování Zadání ÚP. Z těchto P+R vybíráme jenom některé podstatné základní faktografické údaje. 
--- V obci jsou evidovány nemovité kulturní památky: 
a) Kostel svatého Jana Nepomuckého    č. 40094/4-965 
b) Venkovská usedlost čp. 78     č. 19505/4-4046 
--- V řešeném správním území obce jsou prvky neregionálního a regionálního ÚSES výše uvedené. 
--- V řešeném správním území obce jsou prvky lokálního ÚSES, podrobněji uvedené v P+R. 
--- V řešeném správním území obce je vymezeno území Natura 2000, EVL CZ 0414110 – Krušnohorské plató o rozloze 
 11 779,59 ha. 
--- V katastru Jelení se nachází přírodní rezervace Malé jeřábí jezero. 
--- V řešeném území byl vyhlášen přírodní park Jelení vrch (viz. popis v P+R). 
--- V Nových Hamrech se nachází památný strom Javor na Hofbergu s č. 102531.  
--- V řešeném správním území obce jsou deklarovány lesy hospodářské, ochranné a lesy zvláštního určení s ochranným pásmem 
 50m. 
---- V grafické části ÚP jsou vyznačeny hranice biochor, převzatých z územně analytických podkladů. Jedná se o rozhraní biochor 
 6PR, 5SR, 6ZR. 
--- Dopravně je řešené území obsluhováno automobilovou dopravou. Dopravní obsluhu území zajišťuje síť komunikací II. a III. 
třídy a navazujících místních komunikací. Pěší a cyklistická doprava na řešeném území má turistický charakter. Řešeným územím 
prochází významné turistické značené trasy a značené cyklistické trasy.  
 V řešeném území jsou vyhlášena následující ochranná pásma související s dopravní infrastrukturou: 
a) silnice II. třídy I/220     ochranné pásmo = 15 m 
b) silnice III. třídy č. 2189, 2208, 2209   ochranné pásmo = 15 m 
--- Nejbližší mezinárodní letiště je v Karlových Varech. Z polohy tohoto letiště nevznikají pro řešené území OP. 
--- Sídlo Nové Hamry má 1 ČOV. V sídle Jelení ČOV není. Splašková kanalizace v Nových Hamrech je gravitační do ČOV, není 
však založena na celém urbanizovaném území. Ochranné pásmo ČOV je 50m. V ostatních částech Nových Hamrů a Jelení jsou lokální 
žumpy, septiky a malé domovní ČOV s přepadem do vodoteče, případně drenážních podmoků. 
--- Dešťová kanalizace na části území Nových Hamrů je zaústěna do nejbližší vodoteče. 
--- Hlavním zdrojem pitné vody pro Nové Hamry je vodovodní řad z vodojemu na Perninském vrchu. Ostatní původní zdroje obce 
jsou záložní. V sídle Jelení není veřejný vodovod rozveden. Zdroje vody jsou lokální studny. 
--- Řešené území se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné hory. 
--- V řešeném území jsou vyhlášena následující ochranná pásma související s vodním hospodářstvím v krajině - OP I. a II. stupně 
přírodního zdroje povrchové a podzemní pitné vody v katastru Nové Hamry.  
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--- Řešené území leží ve vodním útvaru 14121000 Rolava po soutok s tokem Nejdecký potok. Z hlediska podzemních vod území 
spadá do vodního útvaru podzemních vod 6110 Krystalinikum Smrčin západní části Krušných hor. 
--- Katastry obou obcí leží v povodí III. řádu Ohře po Teplou, povodí II. řádu řeky Ohře a v povodí I. řádu řeky Labe. 
---  Záplavové území bylo vymezeno na toku Rolava pro Q100, Q20, a Q5. 
--- Aktivní zóna záplavového území byla vymezena na toku Rolava v jižní části katastru obce Nové Hamry. 
--- pro možnost výkonu správy vodního toku stanovuje zákon ČNR č. 254 / 2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů šířku 

manipulačního pruhu na 6 m od břehové čáry u drobného vodního toku a na 8 m u významného vodního toku. 
--- Obec je zásobována elektrickou energií z rozvodného systému 22 kV. Na hlavní rozvodné vedení 22 kV je napojena soustava 
transformačních stanic TS 22/0,4 kV, ze kterých je NN rozvodná síť vedena venkovním i kabelovým rozvodem. 
 V řešeném území jsou vyhlášena následující ochranná pásma související s energetickou soustavou: 
a) venkovní vedení VN 22-35 kV   ochranné pásmo = 7m (10m) 
b) TS – trafostanice      ochranné pásmo = 7m  
--- Zásobování plynem v Nových Hamrech je zajištěno ze středotlaké sítě, která je přivedena ze sousedního katastru Nejdek. 
Technický stav a kapacita připojení je vyhovující včetně potřebné rezervy pro budoucí rozvoj. Jelení není na STL plyn napojeno. 
 V řešeném území jsou vyhlášena následující ochranná pásma související s rozvodem plynu: 
a) STL a NTL plynovody     ochranné pásmo = 1 m na obě strany 
d) pro regulační stanice plynu STL/NTL    ochranné pásmo 4 m na všechny strany půdorysu 
--- Telekomunikační služby zajišťuje stávající úložná metalická kabelizace veřejné sítě elektronických komunikací, jejíž technická 
životnost není v současné době nijak reálně omezena. Primární napojení obce je zajištěno úložným kabelem o kapacitě 150 metalických 
párů vedeným z Nejdku. Ochranné pásmo telekomunikačních vedení je 1,0 m od kraje kabelu. V Nových Hamrech je umístěno 1 
telekomunikační vysílací zařízení. 
--- Doplňkové informace charakterizují současný stav území. 
a) Tuhý komunální odpad je odvážen ke zneškodnění mimo území obce na řízenou skládku.  
b) BPEJ a třídy ochrany ZPF - pozemky I. a II. třídy ochrany vymezují v území plochu cca 26,67 ha 
c) Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti nejsou registrovány. 
d) Téměř celé území se nachází na plochách s rizikem vysokého radonového indexu v podloží, pouze urbanizované území a 
rozvojové plochy jsou s přechodným radonovým indexem podloží – viz mapa v P+R. 
e) Katastrem obce Nové Hamry prochází železniční trať Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt č. 142, se zastávkou v Nových 
Hamrech. Ochranné pásmo železnice je 60,0 m, ochranné pásmo vlečky je 30,0 m. 
f) V Nových Hamrech je v současné době 7 lyžařských vleků. 
g) V Nových Hamrech je veřejné pohřebiště s ochranným pásmem 100 m. 
h) Na řešeném území se nacházejí poddolovaná území – jedná se o pozůstatky předchozí důlní činnosti: 
 1. Rolava východ - těženo po r. 1945, 
 2. Jelení - těženo do 19. století, 
 3. Nové Hamry – Čihadlo, 
 4. Nové Hamry – Borový vrch pod evidenčním číslem 314, 358, 372, 389. 
ch) V řešeném území se nachází stará důlní díla (1411 Sv. Jan, 4876 štola 1, 13987 Jelení hlava 2 štola, 14290 U štoly, 15827 Sv. 
 Jiří). 
O.a4.2 Navrhovaný rozvoj širších vztahů a koordinace územních vazeb. 
 Základní regionální vztahy a vazby mají v současné době stabilitu, a zůstanou proto bez zásadních změn i v dohledné 
budoucnosti. Rozvoj území je navržen bez definované etapizace s dostatečným nárůstem stávající urbanistické struktury území. Území 
obce se bude i nadále přiměřeně rozvíjet ve vztahu k blízkému centru Nejdek.  
 Funkce rekreačního venkovského sídla s dobrým rozvojovým potenciálem do budoucnosti zůstane zachována.  
 ÚP vymezuje v urbanistické struktuře stávající i nové plochy pro dostatečný rozvoj bydlení, občanské vybavenosti všeho 
druhu, rozvoj individuelní a hromadné rekreace i cestovního ruchu, obchodu, rozvoj různých forem drobného podnikání, tradičních 
řemesel, a to zejména stanovením vhodných rozvojových území a pravidel pro umísťování těchto aktivit v obci i v krajině v koordinaci s 
ochranou přírody a krajiny. 
 ÚP zachovává historicky založené a urbanisticky vymezené členění zastavěného území. 
 Pro potřebné změny vnitřní struktury sídla jsou v návrhu doplněny přestavbové plochy v malém rozsahu, vně ZÚ jsou navrženy 
nové zastavitelné plochy pro různé funkční využití tak, aby vhodně doplňovaly a zejména rozvíjely do budoucna stávající strukturu 
v oblasti bydlení a rekreace. 
 V rámci vymezení nových zastavitelných ploch jsou navrženy plochy, na kterých je podmínkou zpracování územní studie. 
 Na území obce není navržena žádná rozvojová plocha, koridor a přestavbová plocha, které by měly být řešeny podrobným 
regulačním plánem. 
 K zásadám urbanistické koncepce území patří aktivní ochrana a rozvoj hodnot v území. Na území obce budou chráněny 
urbanistické a územní hodnoty týkající se zejména přírodních ploch. 
 Uspořádání krajiny. 
 ÚP zachovává současný systém ÚSES a navrhuje v menším rozsahu úpravy a další doplňující prvky a plochy tohoto systému. 
 V ÚP nejsou navrženy nové plošně i významem velké krajinné zásahy. ÚP potvrzuje současné uspořádání hlavních krajinných 
prvků. Ve vnitřní urbanistické struktuře stávajícího ZÚ jsou umístěny plochy veřejné i soukromé zeleně. 
 Technická infrastruktura TI. 
 Technická infrastruktura obce nepokrývá celé ZÚ v dostatečném rozsahu a nenapojuje navrhovaná rozvojová území. ÚP proto 
navrhuje nové konkrétní páteřní trasy jednotlivých nových zařízení TI. V rozvojových územích bude TI řešena jako součást těchto území. 
 ÚP zachová na území dosavadní systém likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného i nadměrného odpadu. 
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 Doprava DS. 
 ÚP zachovává stávající systém dopravní infrastruktury na komunikacích všech kategorií v širších i vnitřních vztazích.  
 Obslužné komunikace uvnitř funkčních ploch budou řešeny zároveň s nimi a nejsou zvlášť vymezeny. 
 ÚP navrhl nové důležité místní komunikace, které jsou klíčové pro dopravní obsluhu stávajících i rozvojových ploch a 
vymezuje pro ně potřebné funkční plochy. 
 Plochy stávajících volně stojících garáží, které jsou funkčně spjaty s plochami bydlení a sousedí s nimi, přiřazuje ÚP tyto 
 plochy k prioritní funkci bydlení. 
 Občanské vybavení OV. 
 ÚP rozlišuje několik druhů ploch občanského vybavení. Jako plochy veřejné infrastruktury jsou sledovány pouze plochy 
občanského vybavení veřejného charakteru. 
OV – občanské vybavení - veřejná infrastruktura. ÚP stabilizuje beze změny a nerozšiřuje další plochy. 
OS - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. ÚP stabilizuje stávající plochy v řešeném území a navrhuje nové plochy ve 
vazbě na stávající. 
OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední. ÚP stabilizuje stávající plochy a navrhuje další plochy této funkce 
směřující k posílení zejména funkce rekreace individuelní i hromadné. 
OH - občanské vybavení hřbitovů. ÚP stabilizuje stávající plochu v řešeném území. 
 
 Veřejná prostranství PV, ZV. 
 ÚP jsou vymezena převážně již funkční veřejná prostranství s veřejnou zelení a plochy s funkcí veřejné zeleně. ÚP navrhuje 
další plochy s těmito funkcemi jako rozšíření stávajících sportovních a rekreačních aktivit.  
 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. 
 ÚP definuje plochy pro VPS, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit - veřejně prospěšné stavby dopravní a 
technické infrastruktury.  
 ÚP definuje trasy pro VPS, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit - veřejně prospěšné liniové stavby technické 
infrastruktury. VPO jsou převzatá ze ZÚR KK. 
 ÚP definuje plochy pro VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit - veřejně prospěšná opatření – přírodní 
dědictví prvků ÚSES. 
 ÚP definuje plochu pro VPS, pro kterou lze uplatnit předkupní právo: 
P01 Z54 – OV  Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV). Lokalita pro obnovení souboru církevní stavby a 
funkčního okolí. 
 ÚP nenavrhuje žádnou VPS ani VPO k zajištění obrany a bezpečnosti státu. 
 ÚP nenavrhuje VPS ani VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit i uplatnit předkupní právo. 
 ÚP nenavrhuje žádné plochy asanací. 
 ÚP nenavrhuje žádné aktivity v zájmu zlepšení ochrany státu. Do ÚP je zapracována koncepce civilní ochrany na území obce 
a to v rozsahu vyhlášky č.380/2002 Sb., §20.  
 Ostatní hlediska ovlivňující širší vztahy a koordinaci územních vazeb. 
 Z hlediska ochrany veřejného zdraví jsou do grafické části ÚP zapracována příslušná ochranná pásma. 
 Z hlediska ochrany ZPF a PUPFL ÚP vyhodnocuje předpokládané důsledky navrženého rozvoje území na půdní fond dle 
platné legislativy. 
 
O.b Údaje o splnění zadání územního plánu a splnění pokynů pro zpracování návrhu. 
 Naplnění podmínek a požadavků zadání ÚP podle jednotlivých hlavních kapitol. 
a) Požadavky vyplývající z PÚR ČR, ve znění Aktualizace č.1, ZÚR KK a dalších širších územních vztahů. 
 Požadavky jsou návrhem ÚP splněny. (viz. předchozí kapitoly odůvodnění). 
b) Požadavky na řešení vyplývající z ÚAP. 
 ÚP v souladu zejména s analytickou částí ÚAP stabilizuje ve všech vhodných plochách silní stránky řešeného území, zejména 
velmi kvalitní přírodní podmínky a dobré podmínky pro rozvoj rekreace všeho druhu a bydlení. Zároveň navrhované rozvojové plochy 
vytváří základnu pro budoucí realizaci zadáním uváděných příležitostí. 
 Pro posílení slabých stránek vytváří ÚP základní územní předpoklady vymezením dostatečných ploch. Jejich funkční naplnění 
přesahuje rámec možností ÚP, a bude především závislé na rozvoji rekreace, turistického ruchu a na demografickém rozvoji obce, který 
je hlavním generátorem potřeb v oblasti služeb a drobného podnikání. 
 ÚP je navržen tak, aby hrozby uvedené v zadání ÚP a v analytické části P+R nemohly být naplněny, přestože se jedná o 
hrozby, které lze návrhem ÚP řešit pouze částečně tím, že pro uskutečnění hrozeb nebudou vymezeny potřebné plochy. Zabránit 
naplnění konkrétních hrozeb je věcí dalších legislativních postupů v celém procesu využívání území. 
 ÚP respektuje výchozí územní limity vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí. 
c) Požadavky na rozvoj území obce. 
 ÚP vymezuje jednotlivé funkční plochy, VPS a VPO s cílem vytvořit proporcionální podmínky pro rozvoj všech základních pilířů 
udržitelného rozvoje území. Jednotlivé funkční plochy by měly zajistit stabilizaci a rozvoj ekonomického, sociálního a environmentálního 
pilíře v dostatečném rozsahu i v případě dočasného vychýlení některého z těchto pilířů. Například při rychlejším krátkodobém nárůstu 
bydlení oproti potřebným službám a občanské vybavenosti. Spektrum navrhovaných funkčních ploch je schopné pokrýt předpokládané 
požadavky jednotlivých pilířů na rozvoj. 
 Zpracovatelé ÚP prověřili a v maximální možné míře zapracovali do návrhu ÚP rozvojové plochy z platného Územního plánu 
sídelního útvaru Nové Hamry a jeho platných změn. 
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 V návrhu ÚP jsou zapracovány další záměry a podněty obce, fyzických a právnických osob, uplatněné v požadavcích na 
rozvoj v P+R, a které nejsou v rozporu s požadavky, zásadami a limity, ověřenými doplňujícími průzkumy a rozbory a dalšími požadavky 
uvedenými v tomto zadání. 
 V následných kapitolách odůvodnění je zhodnocení zastavěného území včetně vymezení ploch rozvojových a plochy pro 
přestavbu. V jednotlivých tematických kapitolách odůvodnění je relevantně zpracováno posouzení urbanistické, architektonické a 
stavebně technické hodnoty zastavěného území a navrhovaných rozvojových ploch. 
 Zpracovatelé ÚP prověřili následující studie zaregistrované na Ústavu územního rozvoje a na KÚ KK: 
--- Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji – I. etapa Krušné hory (KBL 2011). 
--- Analýza Krušnohorské lyžařské magistrály na území Karlovarského kraje (2011). Podklad pro zpracování aktualizace ZÚR KK. 
--- Územní studie horských oblastí (2012). 
 Uvedené koncepční materiály nevyvolávají žádné konkrétní potřeby a požadavky na samostatné, případně specifické funkční 
plochy, VPS a VPO, které by bylo nutné do ÚP samostatně vymezovat, případně zapracovat jinou doplňkovou formou.  
 ÚP respektuje vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení. 
d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny). 
 Plnění požadavků na urbanistickou koncepci a na koncepci uspořádání krajiny je podrobně řešeno v následujících kapitolách. 
Zpracovatelé ÚP uplatnili při návrhu obou těchto koncepcí zadáním požadované nástroje včetně zákonného vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití. Formální zpracování celého ÚP je v souladu se zněním Minimálního standardu pro zpracování územních plánů 
(MINIS 2.2.). 
 
e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury. 
 Požadavky na řešení veřejné infrastruktury jsou v jednotlivých segmentech (doprava, voda, kanalizace, plyn, elektrická 
energie, zásobování teplem, telekomunikační síť) promítnuty do návrhu VPS a VPO. Konkrétní řešení s potřebnými kapacitními údaji o 
jednotlivých médiích jsou uvedeny v samostatných kapitolách specielních profesí. 
 ÚP územně stabilizuje stávající areály a nemovitosti občanského vybavení veřejného charakteru. 
 ÚP respektuje stávající a vymezuje nová veřejná prostranství. 
f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území. 
 ÚP dostupnými prostředky chrání kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty v území v souladu se zákonnými 
ustanoveními obecně platnými. Tato ustanovení není třeba zvlášť vyjmenovávat a pro jejich dodržování vytvářet zvláštní podmínky nad 
rámec zákonného zpracování ÚP. 
 Ochrana přírodních hodnot je v návrhu ÚP plně zohledněna dle požadavků zadání. 
g) VPS, VPO a asanace. 
 ÚP navrhuje potřebné VPS a VPO v souladu s platným ÚPN SÚ, požadavky vyšší ÚPD a požadavky obce. 
h) Ostatní požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 
 V návrhu ÚP posoudil zpracovatel relevantní požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů uvedené v kapitolách h.1) – h.6) a 
zapracoval je do odpovídajících kapitol textové i grafické části. Kapitoly ochrany ZPF a PUPFL jsou zpracovány v souladu s metodickým 
pokynem ministerstva zemědělství ČR. 
i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území. 
 Zpracovatel návrhu ÚP posoudil jednotlivé střety zájmů a problémů v území zejména s ohledem na ochranu přírodních hodnot, 
ochranu ZPF a s ohledem na celkovou koncepci ochrany životního prostředí v kvalitní horské krajině. Z ÚP byly vypuštěny kolizní a 
kontraproduktivní záměry na rozšíření rozvojových ploch v nevhodných lokalitách. Ostatní požadavky této části zadání byly 
odpovídajícím způsobem zohledněny v návrhu jednotlivých kapitol ÚP. 
j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby. 
 Požadavky zadání jsou do návrhu ÚP zapracovány. Hranice ZÚ je vymezena v souladu se stavebním zákonem v platném 
znění. Všechny navrhované plochy jsou vymezeny jako plochy zastavitelného území s příslušnými regulacemi. Zastavitelným plochám 
jsou stanoveny podmínky prostorové regulace s ohledem na efektivní využití a charakter území. V ÚP je stanovena míra maximálního 
zastavění pozemků, navržena ochrana veřejných prostranství a obrana před živelným nekoncepčním zastavováním těchto ploch. 
Hodnotná část krajiny je vymezena jako nezastavitelné území. 
 Součástí odůvodnění ÚP je vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch dle § 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona v platném znění. 
 V textové části ÚP je uvedena charakteristika navržených ploch zastavitelných území. ÚP nevymezuje zastavitelné plochy 
větší nebo rovné 10 ha. 
k) Požadavky na vymezení území pro prověření územní studií. 
 V návrhu ÚP jsou určeny plochy, jejichž využití je podmíněno zpracováním a projednáním územní studie. 
 Požadavky obsažené v bodech l), m), n), a o) jsou odpovídajícím způsobem v návrhu ÚP zohledněny. 
 Závěr. 
 ÚP naplnil věcné i formální podmínky a požadavky zadání ÚP s následujícími odlišnostmi: 
1. ÚP na základě odborného posouzení nenavrhuje konkrétní protierozní opatření. Při zpracování návrhu ÚP nevyplynuly 
konkrétní požadavky na vymezení ploch a koridorů pro protierozní opatření. 
2. ÚP nestanovuje další směry urbanizace formou územních rezerv. Navrhované rozvojové plochy a stabilizované urbanizované 
plochy jsou vymezeny v dostatečném rozsahu, aby zajistily předpokládaný očekávaný rozvoj obce zejména v oblasti rekreace, 
cestovního průmyslu a bydlení.  
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O.c Komplexní zdůvodnění přijatého řešení. 
O.c1. Urbanistická koncepce rozvoje území, rozvoje a ochrany jeho hodnot, využití ploch. 
 Cílem urbanistické koncepce je koordinace zájmů a vztahů v území z hlediska funkčního využití ploch, socioekonomických 
vztahů, koordinace zájmů a vztahů z hlediska prostorové kompozice vlastní lokality i širších vztahů, zájmů ochrany přírody, kulturního 
dědictví a ochrany priorit a potenciálů využití územních oblastí. V tomto smyslu územní plán stanovuje rozvojové plochy obce a určuje 
jejich možné využití a prostorové uspořádání.  
 Umístění nových rozvojových funkčních ploch vychází ze současné urbanistické situace a z koncepce založené předchozím 
platným ÚPN SÚ. Rozvojové plochy v obou sídlech jsou situovány jako kontaktní plochy navazující na stabilizované plochy stejného 
funkčního využití. Do koncepce ÚP jsou prioritně zařazeny volné plochy uvnitř ZÚ a plochy přestavbové.  
 Pokud jsou v ÚP navrženy rozvojové plochy bez přímého kontaktu se ZÚ, je to pouze v případech, kdy je navrženy obnova 
v místech doložené historické zástavby, která byla v minulých desetiletích narušena. Navrhované pozemky jsou v takových případech 
vedeny v evidenci KÚ většinou jako ostatní plochy, případně zbořeniště a zastavěné plochy a nádvoří. Podmínkou pro využití těchto 
ploch je konkrétní záměr vlastníků obnovit původní půdorys obce na základě možností současného využití. 
 Funkční čistota struktury obou částí urbanizovaného území je sice místy narušena menšími funkčně nevhodnými plochami, ale 
v rozhodující míře je každá funkční zóna překvapivě homogenní. Koncepce jednotlivých zón proto nebude narušena vkládáním 
nevhodných funkcí, které by hlavní funkci a plné využití zóny omezovaly a negativně ovlivňovaly její faktory rozvoje. Nové rozvojové 
plochy jsou navázány na stávající (pokud možno stejné nebo podobné struktury), a jsou směrovány do širšího spektra funkcí - ploch pro 
rozvoj a stabilizaci bydlení a rekreace, drobné podnikání, dopravu, pro rozvoj území s možností polyfunkčního využití více funkčních 
složek s vyloučením bydlení a v neposlední řadě do ploch pro veřejnou i soukromou zeleň. 
 Z prostorového hlediska je nutno dbát při aplikaci ÚP na zachování kontextuálního měřítka staveb, hladiny a charakteru 
zástavby.  
 Cílem řešení ÚP je nalezení vyvážené míry podrobnosti jevů na straně jedné a dosažení rozumné míry zobecnění využití 
ploch a rámcových prostorových regulativů vztažených ke kódům využití na straně druhé. Takové nastavení regulativů přispívá do 
budoucna k podpoře stejnorodé struktury zástavby a činností v rámci vymezených ploch a v případě dodržení stanovených podmínek 
omezuje riziko střetů mezi plochami rozdílného způsobu využití, což je jedním z hlavních cílů regulace územního rozvoje sídla. 
O.c1.1 Rozvojové předpoklady území, kulturní hodnoty, omezení a limity. 
 Urbanistická koncepce ÚP vychází z mnoha primárních základních a sekundárních neměnných a nesnadno ovlivnitelných 
faktorů. K primárním faktorům náleží zejména: 
a)  geomorfologie a hydrologie řešeného území  
b)  stávající rostlinný kryt, rozložení lesů, luk a orné půdy, rozmístění kvalitních přírodních prvků v krajině a funkční ÚSES 
c)  stávající urbanistická a funkční struktura osídlení vzniklá historickým vývojem  
d)  tranzitní trasy hlavních komunikací a inženýrských sítí, které jsou obtížně přeložitelné  
 Základní limity využití území a kulturní hodnoty jsou uvedeny v kapitole charakteristika současného stavu. Základní rozvojové 
předpoklady území, zejména ty, které lze vyjádřit početně tabulkově, jsou podrobně uvedeny již v doplňujících P+R. Urbanistická 
koncepce navazuje na P+R, jejich analytickou část a respektuje příslušné limity využití území vyplývající z právních předpisů. 
 Rozvojové předpoklady - obyvatelstvo. 
 Aktuální údaje o počtu obyvatel uvádí k datu 31. 12. 2010 počet 322 obyvatel. Statistické údaje signalizují stabilizaci počtu 
obyvatel v posledních 5-ti letech a tendencí mírného nárůstu od roku 1980. Důležitou demografickou charakteristikou je věková skladba 
obyvatel, která je pro stabilizaci osídlení obce příznivá. Převládá značný podíl obyvatelstva v produktivním věku, průměrný věk se však 
rovnoměrně pomalu zvyšuje. Místní populace má prozatím příznivé věkové složení a dosud i mírné přirozené přírůstky obyvatelstva, 
snižované však nežádoucím odlivem mladých lidí. Tato kvalitativní výměna při zachování stejného počtu obyvatel dlouhodobě vykazuje 
nepříznivý pokles indexu vzdělanosti populace. Velmi malý % podíl vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných obyvatel je 
nejnepříznivějším faktorem jak v demografické, tak i v ekonomické sféře.  
 Pokud jde o předpokládané tendence přirozeného vývoje populace, očekávají se obecné trendy, byť s určitým zpožděním s 
mírným zhoršováním věkové struktury. Bude narůstat podíl obyvatel poproduktivního věku na úkor segmentu do 14 ti let při relativně 
stabilním počtu obyvatel věku produktivního. 
 Dosavadní zkušenosti z prognózování vývoje počtu trvalých obyvatel (případně dalších demografických charakteristik) ukazují, 
že ve většině případů je reálný vývoj méně progresivní než v odhadech územního plánu. Za příznivý se pokládá takový vývoj, kdy 
nedochází k výrazným extrémům - prudkému nárůstu či poklesu počtu obyvatel, vzniku zářezů a vln ve věkové struktuře apod. 
Vzhledem k tomu, že demografické chování je ovlivňováno velkým množstvím často neodhadnutelných faktorů, je nutné výhledové 
počty obyvatel pokládat jen za směrné.  
 Návrh ÚP počítá s předpokladem, že rozhodujícím faktorem pro další dlouhodobý vývoj počtu trvale žijících obyvatel nebude 
přirozená měna. V krátkodobém horizontu může být vývoj částečně ovlivněn setrvačností dobíhající populační vlny. Pokud jde o 
tendence přirozené reprodukce „následuje“ místní populace obecné trendy, byť s určitým zpožděním a při zachování relativně mladé 
věkové struktury. Zásadní změny a zejména zvraty v populačním vývoji řešeného území může způsobit pouze dlouhodobá trvalá 
migrace, a to ve smyslu „zisků“ i „ztrát“. Za předpokladu, že nebude docházet k přirozenému odpadu bytových jednotek v bytových i 
rodinných domech a zároveň bude kompletní využití všech budoucích rozvojových ploch pro bydlení včetně smíšených, dá se očekávat 
cílový stav v počtu trvale žijících obyvatel obce kolem 322 + přírůstek 198 osob. Předpokládaný cílový stav po naplnění rozvojových 
ploch je 520 trvale žijících obyvatel. Vedle trvalých obyvatel jsou v řešeném území přítomni denní návštěvníci využívající potenciál 
zejména letní a zimní rekreace. Jejich přítomnost výrazně ovlivňuje počty osob v řešeném území, a následné zvýšení nároků zejména 
na komerční druhy občanské vybavenosti, zatímco nároky na veřejnou občanskou vybavenost a ostatní funkční složky nejsou tak velké.  
 V současné době je poměr osob vyjíždějících z obce k osobám přijíždějícím 132/34 (cca 4/1), tedy výrazně převládají osoby z 
obce vyjíždějící.  
 Obec má v tomto spektru podmínek s přihlédnutím k souhrnu faktorů s rozhodujícím vlivem na udržitelný rozvoj území příznivé 
podmínky a dobré předpoklady pro další trvalou existenci. 
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 Rozvojové předpoklady – přírodní podmínky. 
 Velmi podrobný popis geomorfologie, geologie a hydrogeologických poměrů je v průzkumech a rozborech platného ÚPN SÚ a 
v doplňkových P+R, které jsou jedním z výchozích podkladů pro zpracování ÚP, a kde je možné případné podrobné údaje dohledat. Pro 
úplnost a orientaci v souvislostech podmínek a návrhu ÚP jsou do odůvodnění převzaty pouze základní údaje.  
 Ovzduší v obci (plynné i tuhé emise) není negativně ovlivňováno ani malými ani středními průmyslovými subjekty, ale pouze 
některými lokálními zdroji tepla ještě na tuhá paliva. 
 Znečištění od lokálních zdrojů tepla v jednotlivých objektech se v poslední době snížilo přechodem na topné médium plyn.  
 Většina území se nachází na plochách s vysokým radonovým indexem pozemku. Jedná se zejména o plochy neurbanizované. 
Zastavitelná území se nachází v převážné míře na plochách s přechodným radonovým indexem. Hodnoty jsou převzaty ze sledovaných 
dostupných statistických údajů realizovaných staveb a z prognózních map celostátní sítě. 
 Odpadové hospodářství je v obci řešeno centrálně na základě smluvních vztahů s firmami na likvidaci směsného i 
separovaného odpadu. V obci jsou umístěny kontejnery na separovaný odpad pro papír, sklo, pet lahve, kartony a plasty. Směsný 
odpad je odvážen na základě smluvních vztahů obce a oprávněné firmy a je ukládán na centrální skládku.  

Na řešeném území se nenachází žádná stará ekologická zátěž.  
 Aktivní divoké skládky na území obce nejsou zaznamenány. 
 Dle údajů GEOFONDU Praha se v k.ú. Jelení nachází zrušené CHLÚ lok. č. 1121 CN cín-wolframová ruda, SN cín-kov. 
Současné evidenční číslo 11770000. 
 Z hlediska zemědělství se jedná o území málo významné. Podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastru je jen 7.9 %, tj. 
197 ha, z toho 99,1 % tvoří trvalé travní porosty (196 ha). Jedná se o málo produkční půdy 5., 4. a 3. třídy ochrany ZPF. 
 Ze standardních kategorií přírodních hodnot (VKP, MZCHÚ, Natura 2000, památný strom) se v řešeném katastru nachází 
památný strom „Javor na Hofbergu“, dále přírodní rezervace Malé jeřábí jezero a EVL Krušnohorské plató. V řešeném území byl 
vyhlášen přírodní park Jelení vrch. 
 Z klimatického hlediska jsou Krušné hory řazeny do chladné oblasti s průměrnou roční teplotou 4 - 5 stupňů, ve vegetačním 
období (duben až září) 8 - 10 stupňů. Roční průměr srážek je kolem 1000 mm. Směr větru se v průběhu roku mění, v létě převažují větry 
severní, v zimě západní. Základní ukazatele jsou přehledně uvedeny v následující tabulce. 
 

Klimatická oblast CH7 
Počet letních dnů 10-30 
Počet dnů s prům. teplotou 10°C a více 120-140 

Počet mrazových dnů 140-160 
Počet ledových dnů 50-60 
Průměrná teplota v lednu v °C -3 až -4 
Průměrná teplota v dubnu v °C 4 až 6 

Průměrná teplota v červenci v °C 15 až 16 
Průměrná teplota v říjnu v °C 6 až 7 
Počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 až 130 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 500 až 600 
Srážkový úhrn v zimním období 350 až 400 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 až 120 
Počet dnů jasných 150 až 160 
Počet dnů zatažených 40 až 50 

 
 Podíl lesů z celkové výměry katastru tvoří 84,2 %, což je 2115 ha (dle ÚAP). Území leží v lesní oblasti Krušné hory, z hlediska 
souborů lesních typů převládají kyselé bukové smrčiny, dále se zde vyskytují kyselé jedlové smrčiny, podmáčené jedlové smrčiny a 
ojediněle vlhké bukové smrčiny. Plošně nejrozšířenějším lesním společenstvem EVL Krušnohorského plató jsou podmáčené smrčiny 
různé reprezentativnosti, stáří a intenzity obhospodařování. Stupeň přirozenosti lesních porostů je pro k.ú. Nové Hamry 3,23 a pro k.ú. 
Jelení 4,1. 
 Rozvojové předpoklady – kulturní hodnoty.   V řešeném území jsou nemovité kulturní památky: 
a) Kostel svatého Jana Nepomuckého    č. 40094/4-965 
b) Venkovská usedlost čp. 78     č. 19505/4-4046 
O.c1.2 Funkční uspořádání. 
 Plochy pro bydlení v bytových domech (BH) jsou vymezeny pouze na malé ploše a zahrnují bydlení v bytových domech 
poválečné výstavby. 
 Funkční plochy pro bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI) pro výstavbu převážně izolovaných rodinných 
domů s přípustným hospodářským zázemím jsou vymezeny na většině ploch obce určených pro bydlení. Stávající i navrhované plochy 
pro tuto formu bydlení jsou umístěny v různých částech obce ve vazbě na stávající plochy kolem hlavních komunikací, hlavní rozvojová 
plocha je umístěna v jihovýchodní poloze spolu s rozvojovou plochou smíšené rekreace. Malá část stávajících ploch je umístěna 
v krajních polohách obce při výjezdech kolem komunikací. Plochy vznikly postupnou transformací rekreačního bydlení na bydlení 
trvalého charakteru. Plochy tohoto typu bydlení tvoří stěžejní podíl na trvalém bydlení v obci. Plochy jsou v převážné míře dopravně 
dobře dostupné, případně jsou navrženy nové komunikace. 
 Stávající i navrhované funkční plochy rekreace individuelní (RI) tvoří významný podíl pro naplnění rekreační funkce obce. 
Jedná se zejména o kompaktní rozsáhlé východní území v Nových Hamrech a rozvolněnou zástavbu podél komunikací včetně 
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izolované zástavby volně v krajině. Dopravní dostupnost většiny těchto ploch je uspokojivá, avšak na mnoha místech nesplňuje potřebné 
parametry, a to zejména v koncových polohách východního rekreačního komplexu. Pro dopravní dostupnost stabilizovaných stávajících 
rekreačních ploch jsou v ÚP navrženy potřebné dopravní plochy. ÚP navrhuje nové rozvojové plochy tohoto typu v malém rozsahu pro 
konkrétní záměry vlastníků pozemků v přímé vazbě na stávající rekreační plochy. Nové izolované plochy pro tuto formu rekreace nejsou 
navrženy. 
 Pro rozvoj rekreace hromadné (RH) jsou vymezeny nové rozvojové plochy v sídle Jelení. Rekreace hromadná zde tvoří základ 
pro naplnění hlavní rekreační funkce sídla s minimálním obsazením trvalým bydlením.  
 Pro rekreační pobyt v kontaktním území se zastavitelnými plochami rekreace hromadné v sídle Jelení jsou navrženy nové 
rekreační plochy přírodního charakteru (RN).  
 V sídle Nové Hamry jsou zastoupeny rozptýleně podél komunikací plochy smíšené obytné rekreační, ve kterých se střídají 
rekreační objekty s RD trvalého bydlení. Tato funkční plocha je pro vnitřní strukturu urbanizovaného území sídla typická a bude i nadále 
pro rozvoj preferována. Proto jsou v ÚP navrženy nové rozvojové plochy území smíšeného obytného rekreačního (SR) v kontaktních 
plochách se stávajícím urbanizovaným územím. Plochy této funkce představují do budoucna hlavní rozvojový potenciál pro rekreaci 
v sídle Nové Hamry. 
 Dle skutečného umístění, převážně s koncentrací v urbanizovaném centru obce, jsou vymezeny funkční plochy současného 
občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV). Nové plochy s přímým funkčním zařazením pro občanské vybavení jsou navrženy 
pouze v sídle Jelení pro realizaci souboru církevní stavby. Předpokládá se, že případné stavby občanského vybavení budou součástí 
plochy smíšené obytné rekreační. Tento návrh je proveden s ohledem na skutečnost, že hlavní funkce občanského vybavení (OV) jsou 
v obci stabilizovány a plochy pro případný rozvoj jsou dostatečné. Zároveň se počítá s možností provozování některých funkcí občanské 
vybavenosti na komerčním základě. 
 Plochy pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) jsou v současné době umístěny převážně 
v urbanizovaném centru obce a tvoří základ pro hromadnou a individuelní letní a zimní turistiku. Ve vazbě na stávající komerční plochy 
občanského vybavení a v úzkém napojení na sjezdové lyžařské tratě jsou navrženy nové rozvojové plochy OM. Další rozvojové plochy 
OM jsou navrženy v prolukách urbanizovaného území pro konkrétní záměry výstavby komerčních zařízení občanské vybavenosti (např. 
dům s pečovatelskou službou apod.). 
 Do funkčních ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) jsou zahrnuty plochy hřiště, dětského 
hřiště a ostatní provozní plochy se sportovními areály související. Nové plochy přímo určené této funkci jsou navrženy v sídle Nové 
Hamry pro rozšíření stávajících sportovních ploch. V budoucnu potřebné nové plochy mohou být realizovány ve smíšených územích. 
Sportovní plochy malého rozsahu sloužící potřebám ploch pro bydlení jsou zahrnuty v plochách obytných. 
 Občanské vybavení - hřbitovy (OH) stávající je umístěno v centrální části ZÚ Nových Hamrů. 
 Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) - komunikace, reprezentované silnicemi a místními komunikacemi, tvoří prvky 
prostupující jak krajinou, tak sídlem. Hlavní komunikace jsou vymezeny jako samostatné funkční plochy dopravní infrastruktury (jejich 
dlouhodobé zachování je v územním plánu závazné). ÚP navrhuje potřebné plochy dopravní infrastruktury pro zajištění dopravní 
obslužnosti stávajících i navrhovaných zastavitelných ploch. Rozhodující navrhované důležité komunikace jsou zařazeny jako VPS 
dopravní infrastruktury. Doplňující ostatní komunikace jsou vymezeny jako plochy veřejných prostranství (PV). Rozsáhlejší plochy 
dopravní infrastruktury nejsou dále členěny a zahrnují parkoviště a řadové garáže. V případě, že garáže slouží výhradně pro obytné 
plochy s nimi bezprostředně sousedící, jsou plochy garáží zahrnuty do území pro bydlení. Nové plochy dopravní infrastruktury pro 
realizaci hromadných garáží se nenavrhují.  
 Plochy dopravní infrastruktury železniční (DZ) jsou v území dlouhodobě stabilizované a nové plochy se nenavrhují.  
 Jako funkční plochy stávající technické infrastruktury inženýrské sítě (TI) jsou určeny plochy stávajících ČOV, čerpacích stanic, 
transformoven VN a ostatních zařízení na inženýrských sítích místního i regionálního významu. Nové plochy technické infrastruktury 
jsou vymezeny pro rozšíření stávajících zařízení a plochy pro nová zařízení – ČOV a vodohospodářské stavby, případně trafostanice, 
regulační stanice plynu apod. Pokud se jedná o veřejně prospěšné stavby, je jejich poloha přesně definována. Ostatní plochy technické 
infrastruktury jsou případně vymezeny orientačně a jejich poloha není závazná. 
 V ZÚ v centru sídla Nové Hamry je stávající stabilizovaná plocha drobné a řemeslné výroby (VD), ve které jsou umístěny 
drobné podnikatelské aktivity. Nové funkční plochy VD územní plán nevymezuje. Případné provozovny pro nerušící drobnou a 
řemeslnou výrobu je možné umístit ve smíšených územích, nebo v obytných územích. 
 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) jsou plochy veřejné udržované sídelní zeleně náležející k veřejným 
kulturním plochám obvykle ve spojení s plochami veřejných prostranství. Nové plochy veřejné zeleně jsou ÚP navrženy ve spojení 
s plochami sportovními, případně bezprostředně navazují jiné veřejné plochy.  Monofunkční plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) 
jsou vymezeny ve spojení se zahradami a zelenými plochami na pozemcích soukromých vlastníků, jsou relativně větších rozměrů a 
nelze je funkčně přiřadit k hlavní funkci, např. bydlení apod. ÚP stabilizuje stávající plochy a nové nenavrhuje. Plochy zeleně přírodního 
charakteru (ZP) jsou stávající plochy malého rozsahu, které umožní průchod prvkům ÚSES zastavěným územím. Nové plochy nejsou 
v ÚP vymezeny. 
 Monofunkční plochy vodní a vodohospodářské (W) zahrnují stávající vodní plochy různého charakteru. Nové vodní plochy ÚP 
nevymezuje. Vodní plochy menšího rozsahu mohou být součástí míšených území. 
 Plochy zemědělské  (NZ) - kvalitní plochy zemědělského půdního fondu jsou vymezeny jako plochy zemědělské. Všechny tyto 
plochy mají z hlediska budoucích změn územního plánu vysokou stabilitu. Plochy zemědělské tvoří malý podíl na celkových 
nezastavitelných plochách řešeného území. Stávající plochy jsou ÚP chráněny a stabilizovány, některé zastavitelné plochy dle platného 
ÚPN SÚ, které nejsou perspektivní k budoucímu zastavění, jsou zpět vráceny do zemědělských ploch. 
 Plochy lesa s převažujícími lesy zvláštního určení jsou vymezeny jako plochy lesní (NL). Zahrnují kromě převažujících lesů 
zvláštního určení i lesy hospodářské a ochranné. Nové lesní plochy se nenavrhují. 
 Jednoznačně vymezené plochy biocenter a biokoridorů všech kategorií jsou vymezeny jako plochy přírodní (NP). Jedná se o 
nejstabilnější přírodní zóny v celém řešeném území. 
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 Plochy přírodní (NP) jsou vymezeny na plochách všech kategorií ÚSES a tvoří významnou funkční složku v uspořádání krajiny 
v celém řešeném území. Podrobnější popis stávajících i upravovaných ploch přírodních s prvky ÚSES je uveden v dalších kapitolách 
odůvodnění. 
 Plochy smíšené nezastavěného území (NS) a plochy smíšené nezastavěného území – sportovní (NSs) ve všech výše 
uvedených polohách vytvářejí přirozenou zónu přechodu urbanizovaného území do krajiny, dále jsou vymezeny na plochách 
umožňujících různé formy rekreace v krajině a mohou být takto specifikovány i plochy pro případná extenzívní sportoviště přírodního 
charakteru. Plochy smíšené nezastavěného území s možností výhledové urbanizace jsou vymezeny rozptýleně v malém plošném 
rozsahu v některých částech řešeného území. 
 
O.c1.3 plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH), rodinnou rekreaci (RI) a plocha smíšená obytná rekreační (SR).  
 Podíl ploch pro hromadnou rekreaci je v obci malý. V obci jsou v současné době vhodná veřejná zařízení pro přechodné 
ubytování turistů, ale jejich kapacita neodpovídá zvýšené poptávce v zimních a letních měsících a do budoucna uvažovanému významu 
obce v systému rekreace. Horské hotely a penziony jsou převážně umístěny ve funkčních plochách komerční občanské vybavenosti 
(OM) a v těchto plochách budou i nadále rozvíjeny v sídle Nové Hamry. Kapacitní ubytování turistů v soukromí není přesně statisticky 
podchyceno, ale tvoří rovněž důležitou složku v segmentu poskytovaných služeb rekreantům. Kapacitní vhodná zařízení pro hromadnou 
pobytovou rekreaci a cestovní ruch navrhuje ÚP zejména v sídle Jelení jako hlavní funkční plochy. Tyto plochy jsou doplněny vhodnými 
sportovně rekreačními aktivitami a nezbytným provozním a technickým zázemím. Kapacitní vhodná zařízení pro hromadnou pobytovou 
rekreaci a cestovní ruch mohou být dále umístěna ve stabilizovaných i rozvojových plochách smíšeného území, případně v plochách 
občanské komerční vybavenosti. Vedle toho je existence ubytovacích zařízení cestovního ruchu přípustná téměř ve všech ostatních 
stabilizovaných funkčních plochách, regulována je v podstatě jen přípustná velikost nebo konkrétní umístění v rámci funkční plochy. 
 Rozšíření kapacity lůžek pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu bude přímo souviset s nárůstem poptávky a rozvojem 
atraktivnosti celého regionu pro vícedenní a dlouhodobou turistiku. Současná konfigurace faktorů ovlivňujících turistický průmysl 
v kombinaci s polohou obce zakládá velmi dobré předpoklady pro vícedenní turistické pobyty spojené s pěší a cyklistickou rekreací 
s dalšími venkovskými aktivitami, v menším rozsahu s agroturistikou, sportovním rybařením a případně dalšími formami kolektivní 
rekreace, které nejsou v současné době více rozvinuté. Rovněž malý, ale plynulý rozvoj lze do budoucna očekávat v dalších formách 
rekreačních pobytů, (např. ozdravné pobyty. 
 Rodinná rekreace (RI) tvoří významný podíl v segmentu osob pravidelně přijíždějících do obce, zejména v letních a zimních 
měsících. Na plochách rodinné rekreace bylo statisticky evidováno v roce 2001 25 bytů sloužících pro rodinnou rekreaci a jejich počet 
v posledním desetiletí pravidelně narůstal až na odhadovaný počet 42 bytů v roce 2012. 
 Stavby a zařízení pro rekreaci individuelní, rodinnou i hromadnou je možné umístit i v plochách smíšených obytných 
rekreačních (SR). U ploch smíšených obytných rekreačních převládá nízkopodlažní zástavba RD trvalého bydlení v kombinaci s 
venkovskými chalupami pro individuelní a rodinnou rekreaci a stavbami pro hromadnou rekreaci o omezené kapacitě lůžek. Nové 
rozvojové plochy tohoto typu jsou vymezeny zejména v sídle Nové Hamry jako nejvhodnější druh funkční plochy odpovídající současné i 
plánované struktuře osídlení obce. Pro jednotlivé funkční plochy jsou provedeny základní odhady počtu rekreantů, turistů a ostatních 
návštěvníků obce. Níže uvedené odhady se opírají o odhady a vývoj ve stejných nebo podobně strukturovaných obcích v celé oblasti 
západočeského regionu.  
 Rekreace je vedle trvalého bydlení druhou základní funkcí v zastavěném území obce. ÚP vymezuje následující stabilizované 
funkční plochy, které jsou přímo určeny pro rekreaci, případně ve kterých je rekreace jednou z přípustných funkcí. 
 název funkční plochy označení výměra v ha  rekreace (odhad) 
 Plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI 11,0231  110 
 Plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH 0,3703    22 
 Plochy smíšené obytné rekreační SR 5,7477    87 
 Plochy občanského vybavení s ubytováním OM 0,7586    36 
 Celkem  17,8997  255 
 Celkem tedy vymezuje 17,6502 ha stabilizovaných funkčních ploch s možností pro různé formy rekreace. 

ÚP navrhuje následující rozvojové funkční plochy, které jsou určeny pro rekreaci, případně ve kterých je rekreace jednou z hlavních 
funkcí. 

 název funkční plochy označení výměra v ha  rekreace (odhad osob) 
 Plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI 0,7007  7 
 Plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH 6,6621  340 
 Plochy smíšené obytné rekreační SR 4,2716  61 
 Plochy občanského vybavení s ubytováním OM 2,0916  83 
 Celkem  13,726  491 
 Celkem tedy vymezuje 13,726 ha pro rozvojové funkční plochy s možností různých forem rekreace. 
 Výše uvedené přehledy představují odhady maximálního počtu přechodně ubytovaných osob v různých druzích rekreačních 
zařízení v obou sídlech správního území obce. Odhadovaná cílová kapacita při realizaci všech rozvojových ploch spolu se stávajícími 
stabilizovanými plochami je 746 osob. Předpokládané kapacity přechodně ubytovaných osob V přehledu nejsou uvedeni jednodenní 
neubytovaní turisté, kteří generují rovněž některé požadavky na veřejnou i komerční občanskou vybavenost, minimálně v nárocích na 
stravovací služby, parkování a prodejny běžného sortimentu. 
 Pro odhad předpokládaného nárůstu počtu rekreantů, turistů a ostatních návštěvníků jsou použity průměrné ukazatele 
stanovené na základě současného stavu v sídle a porovnané se statistickými údaji o obcích obdobné velikosti. Rozvolněná zástavba 
individuelní a rodinné rekreace v privátních rekreačních objektech v obcích horského typu vykazuje statistické hustoty od 9,7 do 18,9 
obyvatel na 1 hektar. Stávající hustota v Nových Hamrech se pohybuje na dolní statistické hranici 11,4 osoby/1 ha. Pro plochy 
hromadné rekreace a plochy komerčních ubytovacích zařízení je hustota odvislá zejména od počtu podlaží v ubytovacích domech. 
V horských oblastech s podlažností do 2.NP + podkroví se hustota statisticky pohybuje od 43 do 136 osob/1 ha. Stávající hustota 
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v Nových Hamrech se odhaduje z kapacity stávajících hotelů a penzionů na cca 106 osob/1ha. U ploch smíšených rekreačních převládá 
nízkopodlažní zástavba RD v kombinaci s venkovskými chalupami pro individuelní rekreaci, doplněné objekty pro hromadné 
nízkokapacitní ubytování. Současná odhadnutá hustota rekreantů v těchto územích je 8,5 osoby/1ha. 
 Pro potřeby návrhu ÚP uvažujeme s následujícími průměrnými kapacitami: 
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci do 10 osob/1ha 
Plochy staveb pro hromadnou rekreaci do 55 osob/1ha 
Plochy smíšené obytné rekreační do 16 osob/1ha 
Plochy občanského vybavení s ubytováním do 45 osob/1ha 
 Kapacita ploch pro hromadnou rekreaci v Jelení je odhadnuta samostatně na základě podrobnější studie zástavby, která 
předcházela návrhu ÚP. Na rozvojových plochách RH se uvažuje s maximální denní kapacitou 340 přechodně ubytovaných osob 
(rekreantů). 
 
O.c1.4 Výroba a skladování – (VD). 
VD Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba. Stávající plochy jsou vymezeny v centru obce Nové Hamry v ploše 
 0,3163 ha. ÚP nenavrhuje nové rozvojové plochy. Další malá zařízení pro výrobu a zejména služby výrobního charakteru 
 mohou být umístěna ve stabilizovaných i rozvojových plochách území smíšeného obytného rekreačního, případně obytného 
 pro bydlení městské a příměstské. 
O.c1.5 Plochy, ve kterých je podmínkou prověření změn územní studií.  
Z08 – BI  Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské. 
Z18 – OM Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední. 
Z22 – BI, SR Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské, plochy smíšené obytné rekreační. 
Z26 – SR  Plochy smíšené obytné rekreační. 
Z27 – BI  Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské. 
Z45 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci. 
Z47 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci.  
Z57 – RH  Plochy pro hromadnou rekreaci. 
 Lhůta pro pořízení územních studií, schválení jejich využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se 
stanovuje na dobu 4 let od nabytí účinnosti územního plánu. 
 
O.c2 Plochy s rozdílným způsobem využití. 
O.c2.1 Základní koncepce. 
 ÚP člení území obce na část nezastavěnou (neurbanizovanou) – krajinu, a část zastavěnou a zastavitelné plochy 
(urbanizovanou) – sídlo. Celé řešené území je bezezbytku rozčleněno do ploch s rozdílným způsobem využití. ÚP vymezuje plochy 
těchto druhů: 
 

Základní bilance funkčních ploch ÚP Nové Hamry 

značka funkční využití ploch dle platné verze minis. návrh stav 

BH bydlení v bytových domech 0,0998 0,0752 
BI bydlení v rodinných domech - městské a příměstské 11,4437 18,1854 
RI plochy staveb pro rodinnou rekreaci 0,7007 11,0231 
RH plochy staveb pro hromadnou rfekreaci 6,6621 0,3703 
RN rekrece na plochách přírodního charakteru 6,8892 0,0000 
OV občanské vybavení veřejná infrastruktura 0,1663 0,4572 
OM občanské vybavení komerční zařizení malá a střední 2,0916 0,7586 
OS občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení 0,6848 0,8098 
OH občanské vybavení hřbitovy 0,0000 0,5479 
SR smíšené obytné rekreační 4,2716 5,7477 
DS dopravní infrastruktura silniční 4,2204 27,6600 
DZ dopravní infrastruktura železniční 0,0000 5,3614 
TI technické infrastruktura  inženýrské sítě 0,4355 0,0685 
VD výroba a skladování drobná a řemeslná výroba 0,0000 0,3163 
ZV veřejná prostranství veřejná zeleň 1,4503 0,2061 
ZS zeleň soukromá a vyhrazená 0,0000 1,6777 
ZP zeleň přírodního charakteru 0,0000 0,1479 
W plochy vodní a vodohospodářské 0,3409 11,4474 
NZ plochy zemědělské 0,0000 104,1891 
NL plochy lesní (lesy hospodářský) 0,0000 233,2466 
NL plochy lesní (lesy ochranné) 0,0000 3,4670 
NL plochy lesní (lesy zvláštního určení) 0,0000 1681,2047 
NP plochy přírodní 4,5244 219,3493 
NS plochy smíšené nezastavěného území 0,0000 112,3040 

NSs plochy smíšené nezastavěného území - sportovní 17,8679 10,3572 

 celkem ha 61,8492 2448,9292 

 
Řešené území celkem ha 2510,7784 
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 Pro každý typ plochy jsou stanoveny funkce a druhy staveb a zařízení, které je v ní přípustné, nepřípustné nebo podmíněně 
přípustné umisťovat. Pro každý typ plochy jsou stanoveny základní podmínky ochrany krajinného rázu, tj. podmínky prostorového 
uspořádání – regulace výšky zástavby a intenzity využití pozemků v plochách. 
 Druhy ploch s rozdílným využitím – s výjimkou ploch zeleně soukromé a vyhrazené (ZS), plochy veřejných prostranství – 
veřejné zeleně (ZV) a plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) – odpovídají požadavkům vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. 
 
O.c2.2 Odůvodnění vymezení plochy s jiným způsobem využití než stanoví § 4 až 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
 požadavcích na využívání území. 
 V ÚP byly nad rámec výčtu ploch s rozdílným způsobem využití uvedeným v §§ 4–19 vyhlášky č.501/2006 Sb., doplněny další 
funkční plochy: 
 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) a plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) - mají funkci sídelní zeleně ve 
smyslu požadavku přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Dle tohoto požadavku je třeba v rámci urbanistické koncepce vymezit systém 
veřejné sídelní zeleně. Hlavním účelem vymezení těchto ploch je stabilizace přírodní složky v ZÚ, vytvoření předpokladů pro průchod 
interakčních prvků, nebo přímo prvků ÚSES přes ZÚ. Zároveň tyto plochy slouží k bezprostřední krátkodobé rekreaci obyvatel. Jedná se 
o plochy s vysokým podílem vegetačního porostu v ZÚ, případně se ZÚ sousedící, kde je nezbytné stabilizovat a posílit charakter 
přírodního prostředí uvnitř a na kraji sídla. Do systému této zeleně patří i alejová stromořadí a doprovodná zeleň podél komunikací a 
vodotečí procházející ZÚ. V ÚP jsou tyto plochy stabilizovány rozptýleně v centru obce. 
 Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) navazují na plochy zastavěné převážně rodinnými domy a funkčně s nimi souvisí. 
Jejich velikost a umístění však neumožňuje přiřazení do funkčních ploch s různými formami bydlení. Plochy jsou nezastavitelné a 
vhodným způsobem doplňují další typy ploch zeleně uvnitř sídla.  
 
O.c2.3 Vymezení zastavěného území.  
 V ÚP je hranice zastavěného území vymezena zpracovatelem v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. 
Zastavěné území je vymezeno k datu 1. 4. 2015 v grafické příloze na výkresech č. N1, N2, N4, N5, O1, O3, a zaujímá plochu celkem 
48,3532 ha. 
 
O.c3 Obyvatelstvo, bydlení (BH, BI, SR). 
 Bydlení je základní funkcí v zastavěném území obce. ÚP vymezuje následující stabilizované funkční plochy, které jsou přímo 
určeny pro bydlení, případně ve kterých je bydlení jednou z přípustných funkcí. 
 název funkční plochy označení výměra v ha  trvalí obyvatelé 
 Plochy pro bydlení v bytových domech hromadné BH 0,0752   
 Plochy pro bydlení v RD městské a příměstské BI 18,1854   
 Plochy smíšené obytné rekreační SR 5,7477   
 Celkem  24,0083  322  
 Celkem tedy vymezuje 24,0083 ha stabilizovaných funkčních ploch s možností pro bydlení. 

ÚP navrhuje následující rozvojové funkční plochy, které jsou určeny pro bydlení, případně ve kterých je bydlení jednou z hlavních funkcí. 

 název funkční plochy označení výměra v ha  trvalí obyvatelé  
 Plochy pro bydlení v bytových domech hromadné BH 0,0998    16 
 Plochy pro bydlení v RD městské a příměstské BI 11,4437  138 
 Plochy smíšené obytné rekreační s možností b.j. SR 4,2716    44 
 Celkem  15,8151  198  
 Celkem ÚP vymezuje 15,8151 ha rozvojových funkčních ploch s možností pro bydlení. 
 Pro odhad předpokládaného nárůstu počtu obyvatel jsou použity průměrné ukazatele stanovené na základě současného stavu 
v sídle a porovnané se statistickými údaji o obcích obdobné velikosti. Rozvolněná zástavba bydlení v RD v obcích horského typu 
vykazuje statistické hustoty od 11,4 do 24,5 obyvatel na 1 hektar. Stávající hustota v Nových Hamrech se pohybuje na dolní statistické 
hranici 12,9 osob/1 ha. Pro plochy bydlení v bytových domech je hustota odvislá zejména od počtu podlaží v domech. V horských 
oblastech s podlažností do 3.NP + podkroví se hustota statisticky pohybuje od 126 do 183 obyvatel/1 ha. Stávající hustota v Nových 
Hamrech je cca 161 osob/1ha. U ploch smíšených obytných rekreačních převládá nízkopodlažní zástavba RD v kombinaci s 
venkovskými chalupami pro individuelní rekreaci doplněné objekty pro hromadné nízkokapacitní ubytování. Současná odhadnutá 
hustota trvale žijících obyvatel v těchto územích je 12,5 osoby/1ha. 
 Pro potřeby návrhu ÚP uvažujeme s následujícími průměrnými kapacitami: 
Plochy pro bydlení v bytových domech hromadné do 120 osob/1ha 
Plochy pro bydlení v RD městské a příměstské do 12 osob/1ha 
Plochy smíšené obytné rekreační s možností b.j. do 11 osob/1ha 
Plochy hromadné rekreace s možností bydlení do 10 osob/1ha 
 Kapacita trvalého bydlení v plochách hromadné rekreace v Jelení je odhadnuta na základě podrobnější studie zástavby, která 
předcházela návrhu ÚP. Na rozvojových plochách RH se uvažuje s maximálním počtem 72 trvale bydlících osob. 
 Kapacita trvalého bydlení v plochách hromadné rekreace v Nových Hamrech je odhadnuta. Na rozvojových plochách RH se 
uvažuje s maximálním počtem 8 trvale bydlících osob. 
 Předpokládaný cílový přírůstek trvalých obyvatel obce generuje postupnou potřebu umístění nové veřejné vybavenosti, 
případně plošné rozšíření stávající (školství, zdravotnictví, sociální služby, ochrana obyvatelstva apod.) v rámci správního území obce. 
Stávající plošné kapacity jsou dostatečné do odhadovaného nárůstu cca o 120 obyvatel maximálně. Při překročení současného počtu 
obyvatel o cca 120 bude třeba některé složky občanské vybavenosti posílit. Rozšíření, případné vybudování nových zařízení občanské 
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vybavenosti může být realizováno v rámci již vymezených funkčních ploch, nebo v rámci polyfunkčních smíšených území a v území 
specifickém. 
 Základní komerční vybavenost obce bude kryta nabídkou a poptávkou v rámci možností daných regulativy využití pozemků 
v jednotlivých funkčních plochách. Potřeby vyšší vybavenosti kryje sousední spádové město Nejdek, případně krajské město Karlovy 
Vary. 
 
O.c4 Veřejná infrastruktura. 
O.c4.1 Občanská vybavenost (OV, OS, OM, OH). 
 Současná struktura občanské vybavenosti je s přihlédnutím k blízké poloze města Nejdek na dostatečné úrovni. Obec 
disponuje stabilizovaným základním vybavení pro uspokojení potřeb trvale žijících obyvatel, rekreantů i ostatních návštěvníků. V rámci 
navrhované koncepce rozvoje obce jsou přímo uplatněny nové plochy pro veřejnou občanskou vybavenost - sportovní plochy, a dále je 
navržena menší nová plocha pro kostel s okolím v Jelení. Pro občanské vybavení komerčního charakteru jsou navrženy dostatečné 
vhodné nové rozvojové plochy. Další malá zařízení občanské vybavenosti jak veřejné, tak komerční mohou být umístěna ve 
stabilizovaných i rozvojových plochách smíšeného využití.  
 ÚP vymezuje 0,4572 ha stabilizovaných samostatných funkčních ploch občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV), 
0,7586 ha (OM), 0,8098 ha (OS), 0,5479 ha (OH). 
 ÚP navrhuje doplnění plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) o plochu 0,6848 ha, novou plochu 
občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV, soubor kostela s okolím v Jelení) o výměře 0,1663 ha a nové plochy pro občanské 
vybavení komerčního charakteru o výměře 2,0916 ha. 
 
O.c4.2 Dopravní infrastruktura (DS), silniční, železniční doprava (DZ), doprava v klidu, cyklistická a turistická doprava. 
 Železniční doprava. 
 Tzv. Krušnohorský semmering se nazývá horská část železniční trati č. 142 Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt, která 
prochází katastrem obce Nové Hamry se stanicí Nové hamry. Na úseku z Nejdku do Perninku překonává vlak na patnácti kilometrech 
výškový rozdíl 365 m. Otočením do protisměru obloukem o poloměru 180 m se motorový vlak dostane až do nadmořské výšky 915 m n. 
m. Trať byla dokončena v roce 1899, vede krajinou Krušných hor a nabízí daleké výhledy do údolí říčky Rolavy. Stávající plochy dopravy 
železniční zůstávají stabilizovány a nové plochy nejsou ÚP navrhovány. Celková výměra plochy železniční dopravy je 5,3416 ha. 
Železniční doprava bude i nadále využívána stávajícím způsobem jak v osobní, tak v nákladní dopravě. Význam osobní dopravy posiluje 
v období zimní lyžařské sezóny. 
 Silniční doprava. 
 Základní koncepce jednotlivých složek dopravy zohledňuje důležité omezení, že v zimním období se plocha dopravní 
infrastruktury silniční zmenšuje téměř na ½ v důsledku sněhových barier kolem komunikací. Některé místní a účelové komunikace 
zejména v plochách rekreace rodinné jsou v zimním období neprůjezdné. S tímto sezónním prostorovým omezením je třeba při návrhu 
využití jednotlivých funkčních ploch počítat a plochy pro dopravu i dopravu v klidu navrhovat s dostatečnou velikostí. 
 Průjezdné silnice II. a III. třídy zajišťují dopravní obslužnost celého území. Přes řešené území prochází komunikace II. třídy 
II/220 vedoucí z Nejdku přes Nové Hamry a Jelení na hraniční přechod se SRN, a dále silnice III. třídy III/2189, III/2208, III/2209, které  
tvoří dohromady základní dopravní páteř obce s důležitým napojením směrem do sousedních obcí i ke hraničnímu přechodu se SRN. 
Nové plochy pro komunikace těchto tříd ÚP nevymezuje. 
 Místní komunikace základní a ostatní navazují na páteřní komunikace III. třídy a tvoří hustou sekundární dopravní síť 
obsluhující stávající urbanizované území i navrhované funkční plochy. Nově jsou navrženy četné místní komunikace, zajišťující potřebný 
přístup jak ke stávajícím, tak k rozvojovým plochám. 
 Místní komunikace bez vlastního katastrálně odděleného pozemku prochází přes pozemky s jinou funkcí, jsou pro dopravní 
strukturu obce důležité a zůstanou součástí jiných funkčních ploch. Nové plochy pro komunikace této kategorie ÚP nevymezuje. 
  Místní komunikace zklidněné – se navrhují v nových rozvojových plochách určených k bydlení. Územní plán nenavrhuje 
přesné trasy těchto komunikací. Trasy těchto komunikací se řeší v rámci územních studií jednotlivých území pro konkrétního 
objednatele.  
  Ostatní cesty nemotoristické – v rámci návrhu ÚP se nové nenavrhují. 
  Účelové zemědělské komunikace a komunikace mezi lesními pozemky (polní a lesní cesty) – jsou v návrhu ÚP součástí 
příslušných funkčních ploch.  
 Řešeným územím prochází v současnosti značené cyklotrasy. V rámci návrhu ÚP se nové nenavrhují. 
 Plochy dopravy v klidu představují významnou součást dopravní koncepce obce a tvoří parkovací odstavná stání pro vozidla 
lyžařů u dojezdů sjezdových tratí. ÚP stabilizuje tyto stávající plochy dopravy a navrhuje nové důležité rozvojové plochy pro parkování 
zimních návštěvníků lyžařského centra. Zároveň ÚP navrhuje nové plochy dopravy v klidu pro rozšíření stávajících malých ploch. 
Parkovací stání je plocha, která slouží k parkování vozidla např. po dobu nákupu, návštěvy, zaměstnání apod. Parkování krátkodobé je 
do 2 hodin trvání, nad 2 hodiny jde o parkování dlouhodobé. Odstavné stání slouží k odstavení vozidla v místě bydliště nebo sídla 
provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. Pro celé řešené území musí platit zásada, že investor každé stavby či 
provozovatel každé aktivity (hotel, sport, úřad, bydlení, průmyslový areál, sklady apod.), která vyvolala požadavky na dopravu v klidu, 
musí příslušné plochy pro ni zajistit mimo prostor veřejné komunikace, zpravidla na vlastním pozemku (ČSN 736110, Vyhláška MŽP 
č.502/2000 Sb.). Bytová výstavba realizována na samostatných pozemcích formou rodinných domů musí mít řešeno odstavování 
vozidel na svém pozemku. Parkování a odstavování vozidel v obytných okrscích je řešeno tak, že vedle ploch, které jsou realizovány na 
pozemcích jednotlivých obytných budov, je odstavování možné i na dalších veřejných parkovištích s ohledem na doporučenou 
docházkovou vzdálenost do 500 metrů. 
 Obec není postižena většími koloniemi řadových garáží. ÚP ani pro následné období nevymezuje samostatné plochy pro 
skupinovou výstavbu garáží. 
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 ÚP navrhuje technickou úpravu (rozšíření a zvýšení kapacity) stávající důležité přístupové komunikace do stávajících i 
navrhovaných jižních a jihovýchodních urbanizovaných území sídla Nové Hamry. Komunikace bude navržena v kombinaci se dvěma 
jízdními pruhy v maximálně možném rozsahu a jedním jízdním pruhem v minimálním rozsahu. Komunikace bude navržena bez 
chodníku s krajnicí na obou stranách. Vzhledem k důležitosti této dopravní stavby je navržena jako VPS – VD1. Úpravou této stávající 
komunikace bude zajištěn výrazně lepší přístup do nejdůležitější stávající rekreační oblasti sídla a rovněž zajištěn rozvoj v navrhovaných 
plochách pro rekreaci a bydlení. Jedná se o nejdůležitější rozvojové plochy obce. 
 Dále je ÚP navržena přístupová komunikace do stávajících a rozšiřovaných urbanizovaných území v severovýchodní části 
sídla Jelení. Komunikace procházející navrhovanými rozvojovými zastavitelnými plochami má dva jízdní pruhy s jednostranným 
chodníkem. Komunikace bude páteřním dopravním napojením hlavních urbanizovaných ploch sídla a napojením navrhovaného 
vodojemu pro celé sídlo. Komunikace je navržena jako VPS – VD4. V Jelení je rovněž navržena úprava křižovatky jako VPS – VD3. 
 Další dopravní plocha pro úpravu stávající komunikace o nevhodných parametrech je navržena ve východní části sídla Nové 
Hamry. Jedná se o důležitou komunikaci zajišťující dopravní napojení stávajících obytných ploch, která je navržena jako VPS – VD2. 
 ÚP vymezuje na řešeném území stávající plochy 27,660 ha pro silniční dopravu. 
 ÚP vymezuje na řešeném území nové plochy 4,2204 ha pro silniční dopravu. 
 
O.c4.3 Technická infrastruktura (TI), vodní toky a odvodnění, zásobování vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou energií, 
 zásobování teplem, zásobování plynem, telekomunikace. 
 Vodní toky a odvodnění území. 
 Řešené území leží ve vodním útvaru 14121000 Rolava po soutok s tokem Nejdecký potok. Severněji položené části sídla 
Jelení leží v povodí potoka Černá voda (Slatinný potok) a jeho levostranného přítoku Bukového potoka. Dva bezejmenné potoky jsou 
pravostrannými přítoky potoka Černá voda. Na potocích Černá voda a Bukový potok nejsou vyhlášena žádná záplavová území. Do 
jihozápadní části sídla Jelení zasahuje povodí vodárenského toku řeky Rolava. 
 Řešené území sídla Nové Hamry leží v povodí řeky Rolavy a jejího levostranného přítoku Bílého potoka. Na toku Rolava bylo 
dle vyhlášky 236/2002 Sb. vyhlášeno záplavové území, pro Q100 bylo vydáno 9. 7. 2004, pro Q20 platí ze dne vydání 9. 7. 2004, pro 
Q5 bylo vydáno v platnost dne 28. 6. 2007 a byla též vymezena aktivní zóna. Pro umístění staveb v aktivní záplavové zóně platí 
příslušná omezení a ustanovení § 67 odst. 1) a odst. 2) vodního zákona v platném znění, která je třeba při využití jednotlivých funkčních 
ploch beze zbytku respektovat. 
 Celé území obou katastrů leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Z hlediska podzemních vod 
území spadá do vodního útvaru podzemních vod 6110 Krystalinikum Smrčin západní části Krušných hor. 
 Odvod povrchových vod bude i nadále zajištěn povrchovými vodními toky, které jsou součástí ÚSES. Převažující část 
zastavěné části obce odvodňují příkopy, případně samostatné úseky dešťové kanalizace zaústěné do povrchových vodotečí. 
 Pro stávající vodní toky a vodní plochy se nenavrhují žádné změny. Budou i nadále sloužit jako recipienty srážkových vod 
z dnes zastavěných a rozvojových ploch. Řádnou údržbou koryta a břehových porostů bude udržován současný stav. Pro odvádění 
srážkových vod z nových rozvojových území doporučujeme vybudovat v rámci vlastních funkčních ploch dílčí stoky pro dešťovou 
kanalizaci se zaústěním do nejbližšího povrchového recipientu. 
 Výchozí statistické a prognózní údaje jako podklad pro výpočty spotřeb jednotlivých médií. 
 Počet trvale žijících osob k 31. 12. 2010       322 
 Předpokládaný nárůst počtu trvale žijících osob při 100% využití rozvojových ploch   198 
 Celkem           520 
 Počet stávajících sezónních rekreantů rodinné, individuální a hromadné rekreace   255 
 Předpokládaný nárůst počtu rekreantů rodinné, individuální a hromadné rekreace    491 
 při 100% využití rozvojových ploch (z toho Jelení 430 osob, Nové Hamry 265 osob) 
 Celkem           746 
 Počet trvale obydlených bytů - aktuální stav ze sčítání roku 2011     107 
 (51 BJ ve vlastním domě, 69 BJ v osob. vl., 15 BJ nájemních, 1 BJ družstevní) 
 (10 byt. domů, 58 RD) 
 Počet nových trvale obydlených bytů – odhadovaný výhled s ukazatelem 3,2 osoby/1 bytovou jednotku  65 
 Celkový očekávaný počet bytů po naplnění rozvojových ploch a přirozeném úbytku   172 
 Podíl obyvatel v TOB zásobovaných pitnou vodou z vodovodu (%) k 1.3.2001    97,8,0 % 
 Podíl obyvatel v TOB napojených na kanalizaci (%) k 1.3.2001     17,5 % 
 Podíl obyvatel v TOB napojených na plyn (%) k 1.3.2001      9,3 % 
 Počet obyvatel stálých v cílovém stavu, v trvale obydlených bytech - předpoklady   520 obyvatel 
  z toho  zásobovaných pitnou vodou z vodovodu     495 
   s plynem zavedeným do bytu        305 
   napojených na kanalizaci       420 
 
 Zásobování pitnou vodou obce Nové Hamry.  
 Zdrojem pitné vody je vodovod Hřebečná – Abertamy – Pernink – Horní Blatná. Pitná voda tohoto systému je čerpací stanicí 
v Perninku u nádraží dopravena do vodojemu Perninský vrch o objemu 2 x 70 m3. Úroveň hladiny vody ve vodojemu je  997,00 m n.m.  

Do obce Nové Hamry je veden vodovod z litinového potrubí DN 100 mm. Vodovod v obci Nové hamry má tři tlaková pásma a 
je napojen na stávající vodovodní rozvody v obci.  

Historické zdroje vody jsou odstaveny, ale jsou využitelné jako záložní zdroje. Jedná se o vrtanou studnu NH2 s vydatností 
2l/s, umístěnou v severní části sídla nad komunikací, dalším záložním zdrojem pro zásobování vodou Nových Hamrů je prameniště pod 
Borovým vrchem napojené na vodojem s kapacitou 60 m3, s výškami vodní hladiny 745,00 – 748,00 m.n.m., posledním záložním 
zdrojem je jímání vody z Bílého potoka v severní části sídla spolu s úpravnou vody a malým vodojemem.  
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Pro dokončení hlavní sítě vodovodních řadů je navržena VPS - VT15 - Nové Hamry – vodovodní řad 1. část. 
 Výpočet potřeby vody vychází z těchto podkladů: 
1. z platné legislativy- ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, vyhlášky č. 428/2001Sb. k provedení zákona o 
vodovodech a kanalizacích, v aktuálním znění – vyhlášky č. 120/2011 Sb., příloha č. 11.  
2. z rozboru potřeb a z očekávaného vývoje do budoucnosti. Počet obyvatel je kombinací výhledu dle ÚP a plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací obcí Karlovarského kraje. Do výpočtu jsou započteni i obyvatelé s takzvanou omezenou působností účastníci individuální 
rekreace, rodinné a hromadné rekreace.  
3. občanská vybavenost komerční povahy, tj. ubytovací a obchodní zařízení soukromých společností a fyzických osob všeho druhu a 
provozovny integrovaných služeb drobných živnostníků jsou do bilančního výpočtu rovněž započteny. 
 Občanská vybavenost veřejné povahy je rovněž do potřeby pitné vody započítána. 
 Ubytování v soukromí je započteno v trvale žijícím obyvatelstvu. 
 Sportovní zařízení sloužící veřejnosti není do bilancí započítáno. 
Lokální zdroje zásobování pitnou vodou mohou být dále využívány za podmínky splnění zákonných ustanovení nakládání s vodami. 
 Dle přílohy č. 11 prováděcí vyhlášky 428/2001, stávající zástavby a předpokládané výstavby dle podkladů návrhu územního 
plánu byla vypočtena roční potřeba pitné vody sídla  na objem 26 500 m3, denní množství (Q24) pak 72,6 m3. V níže uvedené tabulce 
jsou tyto objemy přepočteny na denní potřebu (Qd) a hodinové maximum (Qh):  
 

Průtok  m3.d-1 m3.h-1 l.s-1 

Q24  72,6 3,0 0,84 

kd 1,5    

Qd  108,9 4,5 1,3 

kh 2,6    

Qh  - 11,8 3,3 

 
 Zásobování pitnou vodou sídla Jelení. 
 Hlavním zdrojem pitné vody pro sídlo Jelení je navržený samostatný zdroj vody odebírané z Bukovského potoka s úpravnou 
vody, čerpací stanicí a vodojemem o objemu 2 x 50 m3 na kótě 883,00 m.n.m. Vodojem je navázán na nový gravitační vodovodní řad 
s jedním tlakovým pásmem. K zajištění rozvoje vodovodní sítě v sídle vymezuje ÚP příslušné veřejně prospěšné stavby technické 
infrastruktury. Komplex zásobování Jelení pitnou vodou je rozdělen na více VPS – VT02, VT03, VT16 - 18.  
 Systém zásobování obce pitnou vodou je v současné době vyhovující, nové zásobování sídla Jelení je navrženo v ÚP. Nové 
lokality určené k zástavbě budou napojeny na stávající síť jejím rozšířením, případně posílením na části stávající trasy. V sídle Nové 
Hamry je navržena nová část vodovodního řadu jako VPS – VT15. Vodovodní síť s navrženými úpravami je kapacitně vyhovující.  
Lokální zdroje zásobování pitnou vodou mohou být dále využívány za podmínky splnění zákonných ustanovení nakládání s vodami. 
 
 Kanalizace splašková a dešťová obec Nové Hamry. 
 Obec Nové Hamry má částečně vybudovanou oddílnou kanalizaci. Tento systém odkanalizování bude dále rozvíjen. 
 
 Splašková kanalizace. 
 V obci bude dále rozvíjen systém oddílné splaškové kanalizace. V dolní části obce, v její jižní části, je navržena centrální 
čistírna odpadních vod (ČOV). Nová kanalizace je navrhována od této ČOV vzhůru většinou místními komunikacemi. Nová kanalizace 
bude navrhována tak, aby bylo možné napojení stávajících domů i objektů nových rozvojových ploch. Kanalizace je určena pro odvedení 
pouze domovních splaškových vod. Předpokládá se hlavní řad od ČOV k hotelu Zívr a odtud podél Bílého potoka komunikací směrem 
Horní Blatná. Tato základní stoka umožní napojení stoky objektů podél komunikace směr Jelení, dále objektů pravého břehu Bílého 
potoka, odkanalizování severovýchodní části obce, zástavby směrem k Pevninskému vrchu. Na stávající kanalizaci budou napojeny 
objekty východní části obce. 
 Čistírna odpadních vod.  
 Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV. Koncepce čištění odpadních vod zahrnuje výstavbu hrubého předčištění 
následovaného biologickým stupněm ČOV. Navrhovaná technologie respektuje specifika lokality, mezi které lze zařadit proměnlivé 
zatížení ČOV během dne s minimem v nočních hodinách, nutnost značné flexibility provozu s možností přechodu na úsporný režim, 
požadavek plně automatického provozu s občasnou kontrolou funkce i postupné zvyšování počtu napojených obyvatel. 
 Biologický stupeň ČOV je navrhován na principu nízko zatěžované aktivace s biologickým odstraňováním dusíku. Systém je 
dimenzován pro zabezpečení procesu nitrifikace i při nízkých teplotách, které lze v horském prostředí očekávat. 
 Koncepce zpracování vyprodukovaného kalu je založena na jeho gravitačním zahuštění a aerobní stabilizaci. Po zahuštění a 
aerobní stabilizaci bude vyprodukovaný kal odvážen v tekutém stavu k další likvidaci. 
 Pro uvedené požadavky obce nové Hamry se jako nejvýhodnější jeví technologie diskontinuálního biologického čištění v 
reaktoru typu SBR doplněné vyrovnávací nádrží na přítoku surových odpadních vod a aerobní stabilizací vyprodukovaného biologického 
kalu. 
 Technologie čistírny odpadních vod je navrhována s ohledem na požadavky Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. v platném 
znění. Pro účely formulování budoucího vodohospodářského rozhodnutí jsou navrženy limity vypouštění pro odtok z nové čistírny 
odpadních vod. Limitní složení konečného odtoku respektuje požadavky specifikace na „nejlepší dostupné technologie“ pro danou 
velikost zdroje znečištění.  
 Návrhové hodnoty ukazatelů znečištění v odtoku z ČOV Nové Hamry do recipientu, říčky Rolava: 
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Ukazatel jednotka hodnota ”p” hodnota ”m” roční průměr 
CHSK mg.l-1 90,0 140,0 - 
BSK5 mg.l-1 20,0 35,0 - 
NL mg.l-1 30,0 45,0 - 
N-NH4 mg.l-1 - 20 12 

 
 Dešťová kanalizace. 
 Nově navrhované kanalizace jsou pro odvedení splaškových vod. Odvedení dešťových vod bude přednostně řešeno 
povrchovými příkopy nebo stávající dešťovou kanalizací. Dešťové vody budou sváděny nejkratší trasou do recipientu. 
 V případě rušení ploch, které umožňují vsakování vody, budou nové objekty rozvojových ploch vybaveny nádržemi 
s retenčním objemem. Retenční objem bude takové velikosti, aby byla zajištěna velikost povrchového odtoku, která odpovídá 
původnímu srážko-odtokovému vztahu předmětné plochy. Přepady z těchto nádrží nebo jímek budou napojeny do dešťové kanalizace, 
otevřených příkopů nebo vodotečí. 
 Systém oddílné kanalizace zůstane v sídle Nové Hamry zachován. V odlehlých částech obce je i nadále možno k likvidaci 
splaškových vod využívat zařízení, které odpovídají platné legislativě: lokální a domovní ČOV, septiky a žumpy. ÚP vymezuje potřebnou 
plochu Z05-TI pro novou ČOV. Pro vedení splaškové i dešťové kanalizace jsou vymezeny vhodné veřejné a dopravní plochy. 
Kanalizační řady dešťové kanalizace v Nových Hamrech budou i nadále zaústěny do Rolavy a Bílého potoka. K zajištění rozvoje 
kanalizační sítě vymezuje ÚP příslušné veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury. 
VT01  Plocha pro technickou infrastrukturu (TI) určená pro výstavbu čistírny odpadních vod. 
VT05 Nové Hamry - splašková kanalizace 1. část a přepad z ČOV do vodoteče. 
VT07 Nové Hamry - splašková kanalizace 2. část. 
VT08 Nové Hamry - splašková kanalizace 3. část. 
VT09 Nové Hamry - splašková kanalizace 4. část. 
VT10 Nové Hamry - splašková kanalizace 5. část. 
 Sídlo Jelení. 
 V sídle Jelení je navržen systém nové oddílné kanalizace. ÚP na základě požadavku vodoprávního orgánu prověřoval 
technické možnosti a ekonomickou reálnost vybudování centrální ČOV v nejnižším místě urbanizovaného území sídla, případně 
možnost svedení splaškových vod až na budoucí centrální ČOV do Nových Hamrů. Trvalé svedení splaškových vod na ČOV do Nových 
Hamrů je pro předpokládané množství splaškových vod a sezónní časové rozložení technicky problematické a ekonomicky nereálné. 
Vybudování centrální ČOV s veřejným řadem přímo v Jelení je ekonomicky reálnější a technicky řešitelné, přesto z provozních důvodů 
sezónního využívání rekreačních objektů nevhodné. Většina stávajících i navrhovaných rekreačních zařízení je po delší období 2 x do 
roka mimo provoz a nevyužívaná. V těchto případech je provoz centrální ČOV velmi problematický. Jako nejvýhodnější způsob likvidace 
odpadních vod je navrženo výchozí řešení, kdy k likvidaci splaškových vod je možno využívat zařízení účinných lokálních, případně 
domovních čistíren s vypouštěním vyčištěných vod do nejbližšího kapacitního recipientu. Používání septiků a žump, nebo jiných zařízení 
se vzhledem k intenzívní ochraně krajiny nenavrhuje, přestože je zákony ve stavbách nevylučují. Samostatné malé ČOV mohou být 
zaústěny do veřejných splaškových stok a vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do potoka Černá voda nebo mohou být zaústěny do 
přilehlých vodotečí. 
 Veškeré dešťové vody jsou odváděny přirozeným způsobem volně po povrchu území. Odvedení dešťových vod bude 
přednostně řešeno povrchovými příkopy nebo stávající dešťovou kanalizací. Dešťové vody budou sváděny nejkratší trasou do 
recipientu. 
 V případě rušení ploch, které umožňují vsakování vody, budou nové objekty rozvojových ploch vybaveny nádržemi 
s retenčním objemem. Retenční objem bude takové velikosti, aby byla zajištěna velikost povrchového odtoku, která odpovídá 
původnímu srážko-odtokovému vztahu předmětné plochy. Přepady z těchto nádrží nebo jímek budou napojeny do dešťové kanalizace, 
otevřených příkopů nebo vodotečí. 
 Pro vedení splaškové i dešťové kanalizace jsou vymezeny vhodné veřejné a dopravní plochy. K zajištění rozvoje kanalizační 
sítě vymezuje ÚP příslušné veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury. 
VT11 Jelení – kanalizace 1. část. 
VT12 Jelení – kanalizace 2. část. 
VT13 Jelení – kanalizace 3. část. 
 
 Ochranná pásma vodovodů a kanalizací. 
 Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací je dáno zákonem č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích a prováděcí 
vyhláškou č. 428/2001 Sb. tohoto zákona. 
 Vodovodní a kanalizační potrubí. 
Ochranné pásmo potrubí kanalizací je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí (§ 23 zákona č. 274/2001 Sb. + prováděcí vyhláška č. 
428/2001 Sb.) 
 K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních 
řadů a kanalizačních stok (dále jen „ochranná pásma“). 
 (2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění 
jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona tímto nejsou dotčena. 
 (3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou 
stranu: a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
 b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
 c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
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 Energetika. 
 Koncepce zásobování obou sídel se v ÚP nemění. Nové Hamry jsou zásobovány elektrickou energií z rozvodného systému 22 
kV, který je veden z transformovny 110/22 kV Ostrov a do sídla přichází ze dvou směrů přes Nejdek a Pernink. Na hlavní rozvodné 
vedení 22 kV je napojena soustava 9 transformačních stanic TS 22/0,4 kV, ze kterých je NN rozvodná síť vedena venkovním i 
kabelovým rozvodem. Jelení je zásobováno elektrickou energií z rozvodného systému 22 kV vedeného z transformovny 110/22 kV 
Rotava. Na přívodní vedení od jihozápadu je napojena 1 trafostanice.  
 Systém zásobování elektrickou energií je v současné době funkční a vyhovující s mírnou rezervou na klíčových trafostanicích. 
Celý systém může být posílen na výkonu trafostanic i vedení, případně vybudováním nových trafostanic, pokud bude v souvislosti 
s rozvojem území třeba. ÚP značkou vymezuje doporučené umístění nových trafostanic v obou sídlech. 
 Zálohování systému zásobování elektrickou energií v Nových Hamrech je zajištěno propojením venkovních vedení 22kV a 
přívodem ze dvou samostatných vedení 22 kV.  
 Nové trasování venkovních vedení 22kV se navrhuje pouze v sídle Jelení, kde je navržena doporučená trasa pro vedení VN 
kabelové rozvodné sítě jako VPS VT25 Jelení – VN kabelové vedení do nové trafostanice a VT26 Jelení – trafostanice. Stávající trasy 
ve stabilizovaných územích jsou vyhovující a přizpůsobeny současné potřebě. 
 Nárůst spotřeby elektrické energie ve stabilizovaných i rozvojových územích je kryt posílením výkonu na stávajících 
trafostanicích a doplněním nových transformačních stanic na kabelových rozvodech 22kV v místech soustředěné spotřeby. 
 Předpokládané nárůsty spotřeby pro bytové jednotky v RD a bytových domech vychází z plánovaných rozvojových ploch a 
průměrné obložnosti bytové jednotky 2,85 osob/1 bytovou jednotku.  
Plánovaný nárůst počtu trvalých obyvatel  198   Předpoklad nových bytových jednotek  max. 68 
Průměrný příkon pro jednu bytovou jednotku 15 kW  Celkový příkon    1 020 kW 
Soudobost    0,25  Soudobý příkon     255 kW 
 Předpokládané nárůsty spotřeby elektrické energie pro rekreační objekty rekreace rodinné, individuální a hromadné v Nových 
Hamrech vychází z plánovaných rozvojových ploch a celkového nárůstu počtu přechodně ubytovaných osob o 265.  
Plánovaný nárůst počtu rekreantů   491   Předpoklad nových rekreačních jednotek max. 120 
Průměrný příkon pro jednu jednotku  12 kW  Celkový příkon    1 440 kW 
Soudobost    0,25  Soudobý příkon     360 kW 
 Předpokládané nárůsty spotřeby pro rekreační objekty rekreace hromadné v sídle Jelení vychází z územní rozvojové studie, 
která předcházela zpracování ÚP, a jednotlivá média byla bilančně vyčíslena. Výkon stávající trafostanice bude ponechán pro stávající 
objekty a pro nové objekty bude vybudována nová trafostanice umístěná blíž ke spotřebě. Návrh předpokládá, že nové objekty budou 
elektrickou energii používat na osvětlení a drobné elektrické spotřebiče. Vytápění a ohřev teplé užitkové vody bude realizován na bázi 
zemního plynu. V návrhu je uvažováno s výstavbou cca 20 penzionů o kapacitě cca 15-20 lůžek/1 objekt + 1 byt správce. V jednom 
penzionu je navíc uvažováno s realizací sportovního a technického zázemí pro venkovní rekreační plochy. Ve výpočtu bilancí je 
uvažován soudobý příkon na 1 objekt vytápěný plynem 10 - 20 kW. Předpokládaný nárůst soudobého příkonu je 360 kW. 
 Objekty, které jsou vzdálené od stávající trafostanice TS-1 do 350 m, budou zásobovány z této stávající TS s tím, že stanice 
se vymění za stanici do 400 kVA a postupně se bude s výstavbou objektů zvyšovat výkon transformátoru na 160,250 a 400 kVA. Pro 
objekty ve větší vzdálenosti se vybuduje nová druhá trafostanice TS-A, příhradová do 400 kVA. Předpokládá se osazení transformátoru 
100,160 kVA. Přípojka vysokého napětí o průřezu 3 x 70 mm2 bude napojena ze stávající linky 22 kV, a její trasa je navržena v souběhu  
se silnicí II/ 220 do TS-A, která je situována v těsné blízkosti záchytného parkoviště při silnici na Kraslice. Na konci návrhového období 
bude instalovaný výpočtový výkon v TS činit cca 560 kVA. Zatížení transformátorů bude 78% při zachování příkonu stávajících objektů. 
Zbývající rezerva v TS-A činí 240 kVA a lze jí využít na další rozvoj obce, nebo na požadavky vyšší než jsou v bilancích uvedeny. 
 Pro ostatní funkce, zejména v segmentu ostatní občanské vybavenosti a drobné řemeslné výroby, nelze nárůst spotřeby 
elektrické energie přesněji odhadnout vzhledem k absenci rámcových plánovacích ukazatelů. Druhová pestrost, neurčitá velikost 
budoucích spotřebitelů a rychlý vývoj energetických zařízení získávajících energii z obnovitelných zdrojů neumožňují základní 
bilancování. 
 V principu lze konstatovat, že současná energetická soustava bude udržována, podle potřeby ve stávajících trasách 
posilována její přenosová kapacita, a podle potřeb jednotlivých spotřebitelů budovány v optimálních místech na nových rozvojových 
plochách trafostanice. Pro jejich umístění nejsou z praktických důvodů vymezovány přesné plochy, které lze zodpovědně určit nejdříve 
v podrobnější územní studii. Symboly umístění trafostanic vyznačují doporučené umístění s ohledem na těžiště budoucí spotřeby. 
 
 Zásobování plynem (vytápění a příprava TUV). 
 Základní koncepce vytápění budov a přípravy TUV lokálními zdroji na plyn a dřevo se v ÚP nemění. Zdroje na plyn jsou 
preferovány. V místech koncentrované spotřeby tepla pro vytápění a ohřev TUV je přednostně využito nových menších zdrojů lokálně 
centralizovaného systému zásobování teplem na zemní plyn. ÚP nenavrhuje žádnou novou konkrétní plochu pro soustavu ani stavbu 
centrálního vytápění. Navrhované aktivity v nových zastavitelných plochách obce jsou řešeny individuálně s důrazem na ekologicky 
přípustné palivo. 
 Zásobování Nových Hamrů plynem je zajištěno ze středotlaké sítě přivedené ze sousedního katastru Pernink.  
 Plynofikace obce je řešena v souladu s požadavky platného zákona č. 458 / 2000 Sb., resp. jeho novely z roku 2004 (zákon č. 
458/ 2000 Sb. - Díl č. 2 Plynárenství (§ 55 až § 75). 
 Počet trvale obydlených bytů (výhled TOB)       172 
 Podíl obyvatel v TOB s plynem zavedeným do bytu (%)      75 % 
 Počet obyvatel stálých v cílovém stavu, v trvale obydlených bytech     520 obyvatel 
  z toho s plynem zavedeným do bytu       390 
Plánovaná bilance spotřeb plynu – rozšíření spotřeby (odběrů): s ohledem na nemožnost specifikace OPZ v průmyslové zóně jsou 
bilance potřeb plynu uvedeny pouze pro bydlení, občanskou vybavenost, služby a drobnou výrobu.  
 obytná zástavba (do 6 tis m3/rok)      306,0 m3/hod 
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 výroba a občanská vybavenost (do 6 tis m3/rok)       72,0  m3/hod 
 Celkem       378,0 m3/hod 
 Redukovaná spotřeba plynu      291,0 m3/hod 
 Předpokládaná roční spotřeba plynu v obci bude okolo   213.000,00 m3/rok. 
 Zásobování plynem v sídle Jelení je zajištěno navrhovaným STL řadem přivedeným podél komunikace II/220 z Nových Hamrů. 
Pro plynofikaci sídla Jelení navrhuje ÚP VPS: 
VT20 Plynovodní řad NTL Nové Hamry – Jelení. 
VT21 Plynovodní řad NTL Jelení, 2. část. 
 Plynovod bude veden podél silnice II/220,bude pokračovat až do Jelení a do nových rozvojových ploch budou z páteřního 
plynovodu vyvedeny dvě plynovodní větve. Trasy plynovodů jsou navrženy tak, aby umožnily připojení všech navržených objektů. V 
řešeném území je počítáno pouze s kategorií maloodběru penzionů, rekreačních zařízení a občanské vybavenosti. Ke stávajícímu 
penzionu, myslivecké chatě a bývalému rekreačnímu zařízení MZV přibude cca 20 penzionů včetně penzionu se sportovním zázemím, 
komerčním OM a technickým zařízením pro rekreační plochy. Pro novostavby je počítáno s využitím zemního plynu hlavně pro vytápění, 
ohřev teplé užitkové vody a pro vaření. Je počítáno s průměrnými odběry pro 15-20 lůžkový penzion – 5,5 m3/h pro otop, 2,5 m3/h pro 
ohřev teplé užitkové vody a 2,0 m3/h pro vaření. Maximální hodinový odběr zemního plynu je počítán pomocí koeficientů současnosti 
pro jednotlivé druhy odběru. 
 
Stávající stav:  m3 ZP/hod. tis.m3/rok Návrh:   m3 ZP/hod. tis.m3/rok 
Penzion WILD  5  20  otop  96  535,5 
Rekreační zařízení  4  12  TUV  16  20,0 
Myslivecká chata  3  6  Vaření  13  23,5 
       CELKEM  137  617,00 
 Předpokládaný maximální hodinový odběr v k.ú. Jelení činí 137 m3 ZP/hod. Předpokládaná roční potřeba zemního plynu při 
plném obsazení penzionů činit 548 000 m3. 
 Plynofikace k.ú. Jelení nenaruší současný stav životního prostředí a čistoty ovzduší nejen v samotném katastrálním území, ale 
i v jeho blízkém okolí.  
 ÚP nenavrhuje podrobnou plynofikaci dalších konkrétních rozvojových ploch. Úprava a další rozšiřování místní sítě v již 
plynofikovaném sídle je v souladu s ustanovením tohoto odstavce.  
 Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů. 
 (dle §68 a §69 Energetického zákona – 458/2000 Sb.) 
 Ochranná pásma. 
(1) Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. Ochranné pásmo 
vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle 
stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynárenského zařízení do provozu. 
(2) Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí: 
 a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na 
obě strany od půdorysu, 
 b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 
 c) u technologických objektů 4 m od půdorysu. 
(3) V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost 
provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. 
(4) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, 
fyzická či právnická osoba provozující příslušnou plynárenskou soustavu nebo přímý plynovod, těžební plynovod či plynovodní přípojku 
 a) stanoví písemně podmínky pro realizaci veřejně prospěšné stavby, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v 
ochranném pásmu, 
 b) udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb, neuvedených v písmenu a), zemními pracemi, zřizováním 
skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu; souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen. 
(5) V lesních průsecích udržuje provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel zásobníku plynu na 
vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni 
jim tuto činnost umožnit. 
(6) Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na 
obě strany od osy plynovodu nebo přípojky lze pouze na základě souhlasu provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční 
soustavy, provozovatele zásobníku plynu nebo provozovatele přípojky. 
 Bezpečnostní pásma. 
(1) Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, 
zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Bezpečnostní pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, nebo 
dnem nabytí právní moci územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto 
dokladů, potom dnem uvedení plynového zařízení do provozu. 
(2) Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys. 
(3) Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo zdraví osob, lze v 
bezpečnostním pásmu 
 a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud stavebník prokáže nezbytnost jejího umístění v bezpečnostním pásmu, jen na 
základě podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou osobou, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení, 
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 b) umístit stavbu, neuvedenou v písmenu a), pouze po předchozím písemném souhlasu fyzické nebo právnické osoby, která 
odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení. 
(4) Rozsah bezpečnostních pásem je uveden v příloze zákona. 
 Zásobování teplem. 
 Centrální zásobování teplem (CZT) včetně veřejné rozvodné sítě v obci není. ÚP nenavrhuje žádnou funkční plochu pro 
zařízení technické infrastruktury – CZT. Spotřebitelé, kteří nejsou napojeni na vytápění lokálních centralizovaných zdrojů, využívají 
k vytápění plyn, nebo v omezeném množství elektrickou energii či tuhá ekologická paliva. Návrh koncepce zásobování teplem se 
v návrhovém období ÚP pravděpodobně nezmění. Předpokládáme však, že v souladu s nově připravovanými normami EU v oblasti 
tepelně technických požadavků na stavby dojde v blízké budoucnosti k výraznému posunu v energetické soběstačnosti jednotlivých 
staveb. Každá stavba, a to i soukromá, bude muset být energeticky soběstačná, to znamená, že bude moci spotřebovat pouze tolik 
energie, kolik si sama dokáže vyrobit, či zajistit od jiného výrobce energie získané z obnovitelných zdrojů. To povede dále 
k významnému snížení nároků na přímé zdroje energie (klasická elektřina, plyn) a k upevnění decentralizace zdrojů na jednotlivých 
stavbách a areálech. Dominantní postavení budou mít účinné zdroje energie ze slunce, větru, vzduchu, vody apod. v čele s moderními 
typy tepelných čerpadel. 
 Do té doby bude jako hlavní topné medium pro rozvojové plochy nadále převážně využíván zemní plyn, popř. elektrická 
energie, výjimečně tuhá ekologická i ostatní paliva. PB jako topné médium nebude rozšiřován. Nové klasické zdroje budou odpovídat 
novým požadavkům na kvalitu vypouštěných imisí, zejména použitím kondenzačních plynových kotlů využívajících kondenzaci spalin.  
 Telekomunikace. 
 Současná koncepce pevné ani mobilní telekomunikační sítě se nemění, je daná především jejich provozovateli.  
a) Z hlediska primární úrovně pevné metalické sítě je celé spádové území obce Nové Hamry napojeno na telekomunikační 
ústřednu (spojovací technologie + zařízení pro vysokorychlostní internet ADSL) Nejdek. Primární napojení obce je zajištěno úložným 
kabelem konstrukce TCEPKPFLE / TCEPKPFLEZE o kapacitě 150 metalických párů vedeným z Nejdku od léčebny dlouhodobě 
nemocných podél silniční komunikace přes místní část Tisová. Tento primární kabel je ukončen síťovým rozvaděčem situovaným naproti 
železničnímu nádraží, z kterého je dále vybudována hvězdicová síť úložných kabelů napojujících jednotlivé účastnické rozvaděče 
rozmístěné prakticky po celém zastavěném území obce. Veškerá výše uvedená úložná kabelizace byla vybudována v posledním 
desetiletí minulého století aktuálně nejmodernější technologií, její technická životnost není v současné době nijak reálně omezena. 
Kapacitní vytížení primárního přívodu obce je v současné době cca 60 %. 
b) Koncové staniční přívody od příslušných účastnických rozvaděčů k jednotlivým napojovaným objektům jsou zpravidla 
realizovány nadzemními samonosnými kabely zavěšenými na sloupových nebo jiných podpěrných bodech. 
c) Na území obce se nenacházejí žádné stávající trasy dálkové meziměstské nebo mezinárodní telekomunikační sítě. 
d) Navrhovaná nová území pro zástavbu je možné lokálně dle konkrétních podmínek napojit na výše popsané stávající kabelové 
telekomunikační rozvody. Po vyčerpání stávající kapacity v pevné kabelové přístupové síti je možné další telekomunikační služby 
realizovat buď prostřednictvím mobilních sítí, nebo rozšířením stávající pevné sítě převážně v trasách stávajících rozvodů a dále v 
trasách nově budovaných koridorů ostatních inženýrských sítí pro takto nově řešená území. Je však nutné vzít v úvahu, že operátor 
pevné veřejné SEK v současné době vzhledem k finanční náročnosti budování nových větví pevné kabelizace v rámci nových 
rozvojových území omezuje. V případě odůvodněné potřeby napojení nově budovaných objektů na kabelizaci pevné sítě lze tedy 
předpokládat nutnost spolufinancování nebo plného financování budované sítě ze strany developera – stavebníka řešené lokality nebo 
objektů. 
e) Nově budované trasy kabelizace pevné telekomunikační sítě je nutné prostorově řešit v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Tam, kde je to technicky možné, budou nové trasy přednostně umísťovány v koridorech chodníků 
nebo volných ploch podél jednotlivých místních komunikací. 
f) Podzemní i nadzemní telekomunikační vedení a další zařízení telekomunikačních sítí jsou chráněna ochranným pásmem dle 
zák. č. 127/2005 Sb. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 1,5 m po stranách krajního vedení. 
g) Napojení obce na pevnou optickou síť ani infrastruktura ochranných HDPE trubek pro možnost případné výstavby takovéto 
sítě nejsou k dispozici. Vzhledem k této skutečnosti se v řešeném území obce nepředpokládá vybudování jakýchkoliv vysunutých 
autonomních technologií pevné telekomunikační sítě. 
h) Z hlediska potřeby vysokorychlostního přenosu dat (vysokorychlostní internet, datové služby a podobně) je tedy nutné se 
orientovat na dobudování a modernizaci technologií základnových stanic mobilních telekomunikačních sítí jednotlivých operátorů 
(předpoklad vybudování vysokorychlostní mobilní sítě technologie LTE). 
ch) Lokalita ZSJ Jelení je primárně napojena z výše popsané metalické telekomunikační kabelizace obce Nové Hamry. Ze 
sloupového účastnického rozvaděče situovaného naproti objektu Nové Hamry č.p. 331 je veden nadzemní samonosný metalický kabel 
zavěšený na sloupových podpěrách a ukončený sloupovým účastnickým rozvaděčem u objektu Nové Hamry – Jelení č.ev. 2. Kapacita 
přívodního vedení je 10 metalických párů, v současné době je v lokalitě v provozu jediná telefonní stanice. 
i) Ve věci technického řešení sítě, podmínek její ochrany a předpokládaného způsobu jejího budoucího rozvoje platí v plném 
rozsahu všechny výše uvedené informace o nadřazené síti obce Nové Hamry. 
 ÚP vymezuje pro zařízení technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI) stávající plochy 0,0685 ha.  
 ÚP vymezuje rozvojové plochy TI o velikosti 0,4355 ha. 
 
O.c4.4 Veřejná prostranství - veřejná zeleň (ZV) 
 ÚP potvrzuje stávající plochy pro veřejné prostranství – veřejnou zeleň rozptýlenou v urbanizovaném území obce jako důležité 
prvky sídelní zeleně. Plochy navazují na stávající veřejné prostory. Tyto plochy jsou určeny pro udržovanou veřejně přístupnou zeleň, 
jako jsou parky, sady, zahrady apod. využívané hlavně pro odpočinek a relaxaci. ÚP navrhuje nové plochy veřejné zeleně jako důležitý 
prvek rozšíření kvalitních veřejných ploch, případně doplnění stávajících sportovních ploch. 
 Stávající plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV) zaujímají celkem 0,2061 ha. 
 Navrhované plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV) zaujímají celkem 1,4503 ha. 
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O.c5 Koncepce uspořádání krajiny, ochrana přírody, krajinná ekologie, nerostné suroviny (NL, NZ, NP, NS, NSs, ZS, ZP, W). 
O.c5.1 Rozvojové předpoklady, přírodní hodnoty, ochrana přírody, plochy zemědělské a lesů (NZ, NL). 
----- Rozvojové předpoklady. 
 Značná nadmořská výška se rozkládá po celé ploše řešeného území a pohybuje se v rozmezí 665 – 1010 m.n.m. Z 
klimatického hlediska jsou Krušné hory řazeny do chladné oblasti s průměrnou roční teplotou 4 - 5 stupňů, ve vegetačním období (duben 
až září) 8 - 10 stupňů. Roční průměr srážek je kolem 1000 mm. Směr větru se v průběhu roku mění, v létě převažují větry severní, v 
zimě západní.  
 Ovzduší v obci (plynné i tuhé emise) není negativně ovlivňováno průmyslovými závody. Znečištění od lokálních zdrojů tepla 
v jednotlivých objektech se snížilo přechodem na topné médium plyn.  
 Odpadní hospodářství je v obci řešeno centrálně s vazbou na odpadní hospodářství města Nejdek. Aktivní divoké skládky na 
území obce nejsou zaznamenány. 
 Zemědělství nepředstavuje v řešeném území rozhodující způsobů využívání krajiny. 
 Lesy tvoří drtivou většinu pokryvu řešeného území a jsou základem koncepce uspořádání krajiny a její ochrany. 
 Kvalitními prvky v krajině jsou vodní toky – potoky, po jejichž trasách probíhají prvky ÚSES. Potoky spojují volné vodní plochy 
v krajině a spolu s ostatními okolními rozsáhlejšími porosty tvoří hodnotnou krajinotvornou část obce. 
----- Přírodní hodnoty. 
 Ze standardních kategorií přírodních hodnot (VKP, MZCHÚ, Natura 2000, památný strom) se v řešeném katastru nachází EVL 
Krušnohorské plató, dále památný strom „Javor na Hofbergu“, přírodní rezervace Malé jeřábí jezero a přírodní park Jelení vrch. 
 Za přírodní hodnoty bez zákonného ustanovení považujeme dále rozptýlenou zeleň - většinou spontánně vzniklé liniové nebo 
plošné dřevinné porosty při cestách, vodních tocích, na mezích a nevyužívaných plochách, které svou polohou a rozlohou vůči 
celkovému urbanizovanému území obce plní důležitou krajinářskou a ekologickou funkci. 
 Podrobné údaje o rozvojových předpokladech jsou uvedeny v P+R. 
----- Plochy zemědělské (NZ). 
 Zemědělství v řešeném území nepředstavuje významný způsob využívání. Podíl zemědělské výroby na pracovních 
příležitostech obce a celkovém hospodářském výsledku obce je velmi malý. Kvalita zemědělských půd je podprůměrná. V katastru obce 
nejsou provedeny komplexní pozemkové úpravy ani meliorace. Stávající plochy zemědělské zaujímají celkem 104,1891 ha. Součástí 
projednaného návrhu ÚP jsou zastavitelné plochy dle doposud platného ÚPN SÚ, které jsou zpětně vráceny do ploch nezastavitelných – 
zemědělských. Jedná se o projednávané lokality K12/NZ,NS a K15/NZ v rozsahu 1,7505 ha zemědělské půdy. Plochy pod těmito 
lokalitami zůstanou v původní funkci nezastavitelných ploch. 
----- Plochy lesů (NL). 
 Nejdůležitějším krajinným prvkem jsou v obou katastrálních územích lesy. Lesy tvoří rozsáhlé kompaktní útvary přecházející i 
do sousedních katastrů a jsou základem krušnohorské krajiny. Rozloha všech stávajících lesů hospodářských, ochranných i zvláštního 
určení (NL) je 1 917,9183 ha. Podílová hodnota lesů z celkové výměry správního území je v rámci kraje nadprůměrná (84,2 %), kde 
rozloha pozemků PUPFL činí 43 %, a nadprůměrná je i ve vztahu k výměře PUPFL v rámci celé České republiky (34%). Ve struktuře 
lesů jsou zastoupeny lesy hospodářské, ochranné a zvláštního určení. V dřevinné skladbě lesních porostů převládá smrk, méně je 
zastoupena borovice s modřínem, jedle jen výjimečně. Z listnáčů je nejčastější buk, javor, bříza a jeřáb, pomístně dub. Podél vodních 
toků se vyskytují břehové porosty olše a vrby. 
 
O.c5.2 Odůvodnění navrženého uspořádání krajiny, plochy smíšené nezastavěného území (NS, NSs, ZS, ZP). 
 ÚP navrhuje základní funkční členění krajiny - neurbanizované části území obce - do ploch s rozdílným způsobem využití pro 
několik druhů. Kombinací ploch přírodních, ploch smíšeného nezastavěného území, ploch lesních a ploch ostatní zeleně je v ÚP 
stabilizován základ k udržení krajiny s hodnotami působícími směrem k obydleným a jinak využívaným částem obce.  Polyfunkční plochy 
smíšené nezastavěného území a smíšené nezastavěného území sportovního (NS, NSs) vymezují široké druhové spektrum 
nezastavitelných ploch. Vymezují se tam, kde dochází k překrytí více funkcí a nelze nebo není účelné stanovit dominantní funkci. 
Veškeré plochy zařazené do této složky jsou zaměřeny na tvorbu krajiny včetně malých ploch orné půdy a trvalých travních porostů. Na 
rozhraní zastavitelného území a krajiny mohou být součástí těchto ploch (NS) plochy se zaměřením na výhledovou urbanizaci. Tyto 
plochy bude možno v dlouhodobém časovém horizontu převést změnou územního plánu do zastavitelných ploch. Plochy (NS) volně 
rozptýlené v krajině zaujímají solitérní útvary volně rostlé krajinné zeleně, na mnoha místech jsou součástí prvků ÚSES (lokální 
biokoridory a biocentra) a tvoří důležitou složku krajinné kompozice. Nejvýznamnějšími prvky nelesní zeleně jsou břehové a doprovodné 
porosty stávajících potoků a zamokřených ploch a kvalitní náletová zeleň. Významné plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
zaujímají celkem 112,3040 ha. Plochy smíšené nezastavěného území – sportovní representují plochy výhradně určené pro zimních 
lyžařské sjezdové dráhy. Mimo zimní sezónu jsou součástí přírodních ploch krušnohorské krajiny. Významné plochy smíšené 
nezastavěného území - sportovní (NSs) zaujímají celkem 28,2251 ha. 
 Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené (ZS) jsou monofunkční plochy vymezené ve spojení se zahradami a zelenými 
plochami soukromých vlastníků, jsou relativně větších rozměrů a nelze je funkčně přiřadit k hlavní funkci bydlení apod. Plochy zeleně 
soukromé a vyhrazené (ZS) zaujímají celkem 1,6777 ha. 
 Plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) jsou stávající plochy malého rozsahu, které umožní průchod prvkům ÚSES 
zastavěným územím a zaujímají relativně malou plochu 0,1479 ha. 
 
O.c5.3 Územní systém ekologické stability (ÚSES, NP) . 
 Plochy přírodní (NP) jsou vymezeny v souladu s ÚSES, zahrnují biocentra a biokoridory různých řádů. Vyhrazené plochy 
přírodní prostupují prakticky celým správním územím a zaujímají celkovou plochu 223,8737 ha.  
 Většina prvků ÚSES byla vymezena již předchozím ÚPN SÚ v souladu s platnou legislativou, která umožnila vymezení prvků 
ÚSES i na plochách, na kterých nelze plochy přírodní v současné době realizovat. K určitému zpřesnění identifikace a průběhu prvků 
ÚSES došlo při zpracování ÚAP k datu 31. 12. 2010, přesto byla velká část prvků ÚSES ještě převzata z původního ÚPN SÚ a nebyla 
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umístěna do reálných území podle platné metodiky. Tyto podklady převzal zpracovatel ÚP jako výchozí pro zpracování návrhu a umístil 
jednotlivé prvky lokálního ÚSES do konkrétního krajinného prostředí se zřetelem na reálný stav urbanizovaných území a další 
souvztažné limity. Prvky nadřazeného ÚSES nebylo nutné upravovat a jsou do ÚP převedeny z ÚAP a ZÚR KK beze změny. v ÚP 
navržený ÚSES umožňuje existenci všech významnějších ekosystémů, které mohou v území existovat (respektování rozmanitosti 
potenciálních ekosystémů). 
 Systém byl vymezen podle platných metodických pravidel a umožňuje dlouhodobou existenci vymezených prvků. 
V navrhovaných prvcích se nacházejí funkční plochy, díky nimž mohou být prvky ÚSES jednoduchými a finančně nenáročnými 
opatřeními dotvořeny a udržovány v požadovaném stavu. Ve správním území obce se nacházejí dle platných dokumentací tyto prvky 
ÚSES: 
 Nadregionální ÚSES 
 Ve správním území obce se nachází dle ZÚR KK jeden prvek nadregionálního ÚSES, funkční nadregionální biokoridor – 
NRBK č. 1 Studenec - Božídarské rašeliniště. Jeho osa prochází lesy při státní hranici a je pro něj vymezena jeho ochranná zóna.  
 Regionální ÚSES  
 Ve správním území obce se nachází dle ZÚR KK jeden prvek regionálního ÚSES, funkční regionální biocentrum č. 10 110 
Chaloupky. RBC zasahuje do řešeného území pouze východním okrajem. 
 Původní regionální biokoridor č. RBK 1, procházející údolím Rolavy, byl přeřazen beze změny trasy do místní úrovně pod 
číslem LBK 20. V ZÚR KK a v ÚAP nebyl veden na úrovni regionálního ÚSES. 
 Lokální ÚSES 
 Místní ÚSES z platného územního plánu byl prověřen a upraven v prostoru sídel Jelení a Nové Hamry tak, aby hranice prvků 
odpovídaly aktuálnímu stavu území a rozmístění stávající zástavby. Počet prvků a jejich rozmístění se nemění.  
 Zvláštní pozornost byla věnována vymezení hranic LBC16 – Pod chatami. Úprava hranice je vyvolána potřebou umístit do 
západní části okrajové polohy stávajícího LBC 16 strategicky důležitou místní komunikaci, bez níž není možné plnohodnotným 
způsobem dopravně obsluhovat největší současné rekreační území Nových Hamrů. Dopravní přístupnost jižní a jihovýchodní části obce 
je celoročně zcela nevyhovující. Do zájmových území vedou dvě komunikace při jižním a severním okraji urbanizovaných území. Obě 
komunikace mají po celé trase velmi malé šířky a na několika místech se zužují až na 3,3 m. Komunikace jsou bez chodníku, mají na 
mnoha místech nerovnoměrné nepřípustné strmé stoupání, nevhodné poloměry a nevyhovující rozhledové poměry. Průběžné stížnosti 
občanů na provozní podmínky na těchto komunikacích jenom dokládají deklarovaný nevyhovující stav. V zimních měsících jsou 
komunikace místy neprůjezdné a četné dopravní kolize znamenají pro stále obyvatele i sezónní uživatele nepřiměřenou zátěž. 
 Navrhovaná komunikace zároveň tvoří hlavní přístupovou cestu ke stávajícím i rozvojovým plochám pro bydlení, které jsou 
převzaty z platného ÚPN SÚ a účelně v prolukách doplněny plochami novými. Nová komunikace je v zájmu obce navržena jako VPS 
dopravní infrastruktury č. VD1, K05 – DS.  
 Rozhodnutí o návrhu nové komunikace předcházelo důkladné posouzení možností upravit dvě stávající nedostatečné silnice 
směřující do inkriminovaných území. Po důkladných opakovaných prohlídkách celých tras obou stávajících komunikací jsme museli 
konstatovat, že technické, majetkové a ekonomické podmínky neumožní ani jednu ze dvou komunikací upravit do požadovaných 
parametrů přístupové komunikace, která musí splnit alespoň následující minimální parametry - 2 jízdní pruhy s chodníkem o max. 
stoupání 8%, s lokálním krátkodobým stoupáním 15%, dostatečné oblouky na průjezdy požárních vozidel, popelářů, vozidel záchranné 
služby, a dále normové rozhledové poměry na křižovatkách a výjezdech z jednotlivých připojených pozemků. Pro výstavbu této 
komunikace by byl potřeba volný pruh o minimální šířce 9,0 m mezi vlastnickými hranicemi a terénními útvary. Na stávajících 
přístupových komunikacích nelze tyto komunikace realizovat. 
 Pro vymezení koridoru nové dopravní stavby byly zpracovány četné pracovní varianty, ze kterých je technicky realizovatelná 
pouze varianta uvedená v ÚP. Pro připojení nové komunikace na stávající páteřní systém obce je vhodné pouze místo u mostku přes 
potok s návazností na cestu vedoucí ke hřbitovu. Toto místo je nejvhodnější z více důvodů (vhodné rozhledové dopravní poměry, 
prostor pro vyvinutí křižovatky a rozšíření mostu, zabezpečuje dopravní přístup ke hřbitovu včetně dopravy v klidu). Ostatní místa jsou 
různou měrou problematická (rozhledové poměry, výškové poměry, majetkoprávní vztahy, nevhodné typy přechodu přes biokoridor 
apod.). Na toto připojovací místo byla napojena nová komunikace. Trasa komunikace byla rozpracována v mnoha dílčích variantách 
průchodu přes svahovité pozemky jihovýchodně nad hřbitovem. Velká svažitost pozemků spolu s trasou VN linky a přírodními hodnotami 
lokality (lesy, porosty, úvozy, mokřady, přirozené vodní povrchové cesty) umožnila pouze jedinou technicky přijatelnou variantu řešení 
trasy, která však částečně zasahuje do plochy stávajícího lokálního biocentra LBC16. 
 Z důvodu ověření možnosti vstoupit do ploch biocentra navrhovanou komunikací bylo zpracováno odpovědnou osobou 
odborné posouzení možnosti úpravy hranic tohoto biocentra. Na základě posouzení byla poslední pracovní varianta trasy ještě mírně 
upravena do současné výsledné předkládané podoby. Posouzení je v plném znění uvedeno na závěr kapitoly řešící ÚSES před mapou 
zobrazující úpravu hranic LBC16. Navržená trasa ponechává cenné jádro lučních partií s významnými mokřady a rašeliništi, které 
zůstanou v chráněném pásu mezi komunikací a lesem. Jedno menší místo mokřadu bude třeba mírně posunout do sousední polohy 
oproti dnešní, protože dolní partie komunikace nelze jiným technickým způsobem vyvinout. Do zachovaných mokřadů se nebude 
žádným způsobem zasahovat. Aby bylo zajištěno stálé a stejné zásobování mokřadů povrchovou vodou, je vodní hospodářství 
s dešťovou vodou rozděleno na dvě části. Napájení mokřadů probíhá pouze z dílčí plochy kontaktních luk, které lze poměrně přesně 
definovat z vrstevnicových plánů terénu. Plocha napájení musí být zachována, a proto část volných ploch za případnou komunikací bude 
vyhrazena pro volné jímání dešťových vod a jejich převedení za komunikaci a rovnoměrné rozdělení přes přelivné příkopy do mokřadů. 
Předpokládáme, že řešení vodního hospodářství v celém území bude zpracováno zkušeným odborníkem v oboru krajinného inženýrství 
a krajinné ekologie. Zbývající dešťové vody budou vedeny povrchovými trasami (potůčky, kaskády, akumulační malé vodní plochy atd.) 
tak, aby voda z území odtékala do Blatenského potoka se žádoucím zdržením ve volných krajinných plochách. 
 Na základě odborného posouzení možnosti úpravy LBC16 byla plocha biocentra rozšířena o výměru větší, než byla ubrána 
kvůli komunikaci. Přehledná situace s vykreslením odnímaných ploch a přidaných ploch je zařazena na konci kapitoly řešící ÚSES. 
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 Technická správnost návrhu nové komunikace a vhodnost napojení na dopravní systém obce je potvrzena souhlasným 
stanoviskem PČR DI Karlovy Vary, pořízeným samostatně k podrobnějšímu návrhu komunikace. Kopie stanoviska je uložena u 
pořizovatele ÚP. 
 
 Ve správním území obce se nachází následujících 18 lokálních biocenter (LBC) a 12 lokálních biokoridorů (LBK) - prvky 
lokálního ÚSES: 
 
a) Lokální biokoridory procházející územím obce (LBK) 
číslo  popis       funkčnost  
LBK1 spojuje LBC1, 18, 6 a 7      funkční 
LBK2 spojuje LBC1 a 2        funkční 
LBK3 spojuje LBC2 a 3 s LBK 1     navržený 
LBK4 spojuje LBC4 a LBK1     navržený 
LBK5 spojuje LBC5 a LBC4     navržený   
LBK6 spojuje LBC5 a LBK20     navržený 
LBK7 spojuje LBC10 s LBK1     navržený 
LBK8 spojuje LBC10 s LBK9     navržený 
LBK9 spojuje LBC11 s LBK20     navržený 
LBK10 spojuje LBC11 s k. ú. Potůčky    navržený 
LBK11 spojuje LBC13, 15 a 16 s LBK9    funkční 
LBK20 spojuje RBC10 110 s LBC17 a s k. ú. Nejdek   funkční 
 
b) Lokální biocentra zasahující správní území obce (LBC) 
číslo   název      funkčnost  
LBC1  U hranic      navržené 
LBC2  Malé jeřábí jezero     funkční 
LBC3  U drátů      navržené 
LBC4  Jelení vrch     navržené 
LBC5  Nad Chaloupkami     navržené 
LBC6  Nad silnicí     funkční 
LBC7  Soutok      navržené 
LBC8  Pod školkou     funkční 
LBC9  Dvorce      funkční 
LBC 10  Pod Hvězdou     funkční 
LBC11  Bučinská      funkční 
LBC12  Liščí vrch      funkční 
LBC13  U elektrovodu     funkční 
LBC14  Sedlo nad Sejfy     funkční 
LBC15  Vlčí díra      funkční 
LBC16  Pod chatami     funkční 
LBC17  Nad pilou      funkční 
LBC18  Jelení      funkční  
c) interaktivní prvky liniové a plošné územní plán nevymezuje. 
d) v řešeném území je vymezeno území Natura 2000, EVL CZ0414110 Krušnohorské plató. Jedná se o rozsáhlé území převážně 
lesních a luční komplexů a rašelinišť ve vrcholové části pohoří Krušné hory. 
e) ve správním území obce se nenachází dle platných nadřazených dokumentací registrovaný významný krajinný prvek (VKP). 
VKP „ex lege“ jsou lesy, vodní toky, rašeliniště a údolní nivy. 
f) Protože trasa dopravního koridoru K05 a rozsah rozvojové lokality Z15 SR byly na základě společného jednání upraveny, 
nezasahují již do stávajícího biocentra LBC 16. Proto je z odůvodnění vypuštěno včetně grafické přílohy celé „Posouzení možnosti 
úpravy hranic stávajícího biocentra č. 16L v Nových Hamrech“, autor RNDr. Jan Křivanec – EKOSLUŽBY, Jižní 3, 360 01 Karlovy 
Vary, Karlovy Vary - únor 2010.  
 
O.c5.4 Vodní a vodohospodářské plochy (W). 
 Monofunkční plochy vodní a vodohospodářské (W) zahrnují veškeré stávající i navržené vodní plochy různého využití. Plochy 
vodní a vodohospodářské zaujímají celkem 11,7883 ha. 
 
O.c6 Koncepce ochrany životního prostředí. 
O.c6.1 Ovzduší.  
 Ovzduší v obci (plynné i tuhé emise) je v první přímé vlně ovlivňováno lokálními zdroji pro vytápění a ve druhé vlně s menším 
účinkem podniky drobné a řemeslné výroby. Ve stavu ochrany ovzduší došlo v uplynulém období 15 let k měřitelnému zlepšení vlivem 
postupných opatření ve složení paliv v dopravě i v segmentu spotřebitelů pevných paliv (plynofikace lokálních zdrojů). V současné době 
je většina složek životního prostředí regulována příslušnými legislativními normami a zodpovědnost za dodržování platných limitů je 
stanovena původcům znečištění. 
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 V řešeném území nejsou ve sledovaném období posledních 2 let patrné negativní tendence vývoje, které by směřovaly 
k významnějším negativním změnám v celkově příznivém stavu životního prostředí v obci. S větším rozptylem plynných exhalací od 
osobní i nákladní dopravy v centrální průjezdné části obce nelze při zachování současné koncepce dopravy uvažovat. 
O.c6.2 Povrchové a podzemní vody. 
 Téměř veškeré obyvatelstvo správního území obce je napojeno na kontrolovaný hromadný zdroj pitné vody, jak je uvedeno 
výše. Lokální studny vzniklé před zavedením veřejného vodovodu jsou využívány převážně jako zdroj doplňkový pro užitkovou vodu, ve 
výjimečných případech jako zdroj vody pitné. Hlavním zdrojem pitné vody pro sídlo Nové Hamry je vodovodní řad vedoucí do obce 
z vodojemu na Perninském vrchu. Historické zdroje vody jsou buď odstaveny, nebo jsou připraveny jako záložní zdroje. Pro sídlo Jelení 
je navrženo nové jímání, úprava a distribuce pitné vody do nového vodojemu. ÚP nenavrhuje žádné další změny do režimu využívání 
povrchových a podzemních vod. Žádné změny se neočekávají ani vlivem vnějších podmínek přesahujících hranice řešeného území. 
 Důležitým prvkem v krajině jsou samostatné rybníky, mokřady a komplex přírodních a umělých potoků. Tyto vodní plochy tvoří 
důležitou soustavu zajišťující vyvážený vodní režim v řešeném území s funkčním přesahem do sousedních katastrů. 
 Výstavba v lokalitách územního rozvoje při dodržení koncepce odkanalizování území neovlivní kvalitu povrchových a 
podzemních vod v obci a jejím nejbližším okolí. 
O.c6.3 Kanalizace. 
 Odvod odpadních vod splaškového charakteru zajišťuje společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Systém založené 
oddílné kanalizace zůstane v sídle Nové Hamry zachován. Pro čištění odpadních vod je v Nových Hamrech navržena centrální ČOV, 
která nahradí stávající lokální a domovní ČOV, septiky a žumpy. ÚP vymezuje potřebnou plochu Z05-TI pro novou ČOV. Pro vedení 
splaškové i dešťové kanalizace jsou vymezeny vhodné veřejné a dopravní plochy. Kanalizační řady dešťové kanalizace v Nových 
Hamrech budou i nadále zaústěny do Rolavy a Bílého potoka. 
 V sídle Jelení je navržen systém oddílné kanalizace. Samostatné malé ČOV jsou zaústěny do veřejných splaškových stok a 
vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do potoka Černá voda. Veškeré dešťové vody jsou odváděny přirozeným způsobem volně po 
povrchu území. Pro vedení splaškové i dešťové kanalizace jsou vymezeny vhodné veřejné a dopravní plochy.  
 K zajištění rozvoje kanalizační sítě vymezuje ÚP příslušné veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury. 
O.c6.4 Hluk. 
 Centrum obce je přiměřeně zatíženo hlukem od dopravy na silnicích II. a III: třídy. Do budoucna nelze očekávat změnu tohoto 
stavu, protože jiné dopravní řešení není v geografických podmínkách obce prakticky možné. 
 Negativní vliv hluku od silnic na plochy s bydlením je částečně zmenšen vzdáleností a orientací převážné většiny obytných 
budov od silnice. Přímému většímu hlukovému zatížení je reálně vystaveno maximálně 21 RD v první přední linii u komunikace. ÚP 
nenavrhuje kolem komunikace vzhledem k prostorovým možnostem plochy pro realizaci opatření proti hluku. Nové rozvojové plochy jsou 
již navrženy s prostorovou možností eliminovat hlukovou zátěž vhodnými terénními opatřeními. Protihluková opatření musí být navržena 
již v rámci územní studie a projektu komunikace, a svým rozsahem musí odpovídat reálným hodnotám hlukové zátěže podle intenzity 
provozu vůči charakteru zástavby sousedních ploch. 
 Přímo v řešeném území obce se nevyskytují další významné stacionární zdroje hluku, které by zasahovaly svým negativním 
vlivem mimo vymezená území pro výrobu a skladování. 
 ÚP nenavrhuje konkrétní změny v systému protihlukových opatření s povahou veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření. Žádné změny se neočekávají ani vlivem vnějších podmínek přesahujících hranice řešeného území. Jednotlivá 
protihluková opatření budou řešena v rámci podrobných návrhů jednotlivých funkčních zón. 
 Výstavba v lokalitách územního rozvoje při dodržení koncepce a způsobu využití území neovlivní významným způsobem 
nárůst hluku z dopravy v obci a jejím nejbližším okolí. 
O.c6.5. Půda a horninové prostředí. 
 ÚP vymezuje plochy, které zasahují do lesní i zemědělské půdy. ÚP nevymezuje plochy, které by vedly k ohrožení 
horninového prostředí. Rozvojová území obce zasáhnou do stávajících zemědělsky využívaných ploch v obou katastrech obce. 
Odnímané plochy v celkové bilanci představují plošný podíl, který by i přes svoji výměru neměl narušit současnou zemědělskou činnost 
v obci, současnou kompaktnost lesů a celkový přírodní a krajinný charakter řešeného území obce. Struktura odnímané půdy a celkové 
bilance jsou uvedeny v příslušné kapitole O.e – vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na ZPF a PUPFL. 
O.c6.6 Odpady. 
 Odpadní hospodářství je v obci řešeno centrálně s vazbou na odpadní hospodářství města Nejdek. Tuhý komunální odpad je 
shromažďován v odpadových nádobách a odvážen ke zneškodnění mimo území obce. Podmínky pro třídění a odvoz separovaného 
odpadu - skla, plastů, kovů a papíru se nemění a v současné době plně fungují. Dlouhodobým úkolem je zvýšení výtěžnosti 
separovaného sběru. Obdobně jako sběr separovaného odpadu bude také organizován sběr nebezpečného odpadu. 
 V daném území se nenacházejí místa nových divokých skládek a není evidovaná skládka odpadů a pesticidů. 
O.c6.7 Radonové riziko. 
 Převážná část neurbanizovaného území má vysoký radonový index. Odhadnutá plocha dle dostupných informačních zdrojů je 
cca 2 031,67 ha. Střední radonový index se v řešeném území prakticky nevyskytuje. Nachází se na ploše cca 0,72 ha. Na většině 
urbanizovaného území je zjištěn přechodový radonový index na ploše cca 47,92 ha. Ochranu před nepříznivými účinky ozáření 
z přírodních radionuklidů řeší příslušná ustanovení zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využití energie a ionizujícího záření (atomový 
zákon) v platném znění a vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. Rozvoj obce není radonovým 
rizikem přímo ovlivněn, ale tato skutečnost nenahrazuje další legislativní prostředky pro ověření radonového rizika jednotlivých staveb. 
 
O.d Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, informace o stanovisku k vyhodnocení vlivů na 
 životní prostředí. 
 Řešení kapitoly O.d není zadáním ÚP požadováno. 
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O.e  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚP na ZPF a PUPFL. 
O.e1 Řešené území. 
 Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na ZPF a PUPFL je provedeno pro celé území katastru. 
 Skladba podle druhů pozemku je následující (v ha):   plošné údaje z roku 2012. 
 
 Rozloha celého správního území obce:    2 510,77 ha 
 Orná půda:       0,0 ha  
 Zahrada:        1,71 ha   
 TTP:        195,56 ha  
 ZPF celkem:       197,27 ha 7,86 % 
 Ostatní pozemky. 
 Lesní pozemek:       2 114,94 ha 84,22 % 
 Vodní plocha:       50,62 ha  2,02 %  
 Zastavěná plocha:       10,04 ha  0,39 % 
 Ostatní plocha:       137,91 ha 5,51 % 
 
 Navrhované ukazatele. 
 Výměra plochy zastavěného území k 1. 4. 2015 (100%)    48,3532 ha 
 Výměra plochy přestavbových území (P) v ZÚ     0,0998 ha 
 % plochy přestavbových území v ZÚ      0,21 % 
 Výměra plochy nových zastavitelných ploch (Z) vně a uvnitř ZÚ   27,8492 ha 
 % plochy nových zastavitelných ploch vně a uvnitř ZÚ ve vztahu k ploše ZÚ  56,49 % 
 Výměra plochy nových koridorů (K) vně a uvnitř ZÚ    36,1092 ha 
 
O.e2 Zásady plošného vyhodnocení. Formální stránka vyhodnocení. 
 Pro nezemědělské účely je nutno použít nejprve nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité plochy 
stavebních pozemků. Teprve poté je možné využít zemědělskou půdu v souladu s touto přílohou. 
 V ÚP jsou prvotně navrženy lokality převzaté z platného ÚPN SÚ jejichž vypuštění není dle platného SZ možné bez náhrady, a 
které obec dlouhodobě plánuje pro rozvoj.. 
 Vybrané nevhodně umístěné rozvojové lokality z platného ÚPN SÚ jsou se souhlasem vlastníků a obce vráceny do původních 
nezastavitelných ploch jako plochy K – plochy změn v krajině. 
 Většina plošně větších lokalit je zařazena cíleně s konkrétním záměrem vlastníka pozemků na jejich budoucí využití po 
schválení ÚP. 
 Rozhodující část ostatních rozvojových ploch pro navrhované lokality nemá v území obce variantní adekvátní funkční a 
prostorovou náhradu, která by případně nevyvolala další vedlejší nežádoucí situace. Při výběru těchto pozemků pro jednotlivé funkční 
plochy je zohledněno hledisko kvality pozemků. Funkční plochy jsou umístěny přednostně na pozemky III., IV. a V. třídy ochrany, teprve 
v nezbytně nutném rozsahu z urbanistických a krajinných hledisek pak na kvalitnější půdy. 
 Ostatní lokality, které nemají ještě konkrétní záměr, jsou zařazeny z důvodu doplnění celé urbanistické koncepce sídla a 
vytvoření kompaktní struktury bez vnitřních nesystémových ploch ZPF. Rovněž při výběru těchto pozemků je zohledněno hledisko kvality 
pozemků. Funkční plochy jsou umístěny přednostně na pozemky III., IV. a V. třídy ochrany, teprve v nezbytně nutném rozsahu pak na 
kvalitnější půdy. 
 Při umístění jednotlivých lokalit jsou uplatněny zásady, že nové lokality musí sousedit a být funkčně propojeny se stávajícími 
zastavěnými plochami. Mezi lokalitami nesmí vznikat uzavřená oka ZPF, která nelze prakticky ani teoreticky využít. 
 Lokality nových záborů jsou navrženy s reálným časovým horizontem aktuální platnosti budoucího ÚP. To znamená, že se 
předpokládá jejich reálné využití v časovém horizontu 18 – 23 let. 
 Umístění a velikost lokalit sleduje významné hledisko ekonomické únosnosti při realizaci dopravní a technické infrastruktury 
zajišťující fungování nových staveb. Lokality nelze umístit do takových poloh, kde technické řešení a následně ekonomické náklady na  
jeho realizaci přesahují reálné možnosti investorů. 
 Umístění a velikost lokalit sleduje dále hledisko technické reálnosti řešení. To znamená, že stávající technická infrastruktura 
znemožňuje využití území, které se z ostatních hledisek jeví jako výhodné. Náročnost přepracování technického řešení překračuje 
dostupné možnosti současného i budoucího vlastníka a provozovatele infrastruktury. Jedná se o trasy nadregionálních a regionálních 
tranzitních vedení elektrické energie a ostatních hlavních zásobních řadů. 
 Umístění a velikost lokalit respektuje nadřazenou územně plánovací dokumentaci kraje. 
 Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na ZPF a PUPFL tvoří samostatná grafická příloha v měřítku hlavního výkresu 
1:5000, textový komentář a tabulkové přehledy, které jsou součástí textu odůvodnění.  
 V grafické příloze č. O3 jsou vyznačeny – hranice lokalit s uvedením čísla lokality, hranice k.ú., hranice ZÚ, hranice BPEJ, 
barevné vyjádření 5-ti tříd ochrany půdy a katastrální hranice jednotlivých pozemků. V tištěné formě nejsou ve výkrese uvedena parcelní 
čísla z praktických důvodů přehlednosti (nečitelná velikost). Čísla pozemků jsou uvedena v digitálním zpracování ÚP. Součástí grafické 
přílohy O3 jsou funkční plochy rozvojové, přestavbou, koridory a plochy změn v krajině. Jednotlivé lokality jsou postupně očíslovány 
shodně ve výkrese, v textové části a tabulkách. 
 
 Plochy změn v krajině (K), které nemají nároky na budoucí vynětí pozemků ze ZPF nejsou uvedeny v tabulkách vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF. Na lokalitách K12 a K15 je zastavitelná plocha dle ÚPN SÚ vrácena do 
původních ploch ZPF. Ve vydaném ÚP nejsou již projednané lokality zobrazeny. 
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 Veškeré plochy se změnou funkce jsou ve výkresu předpokládaného záboru půdního fondu zobrazeny hraniční křivkou (v 
celém svém rozsahu) v červené barvě a jsou očíslovány shodně v grafické části, textové části a v tabulkách. 
 Celá kapitola O.e – vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ÚP na ZPF a PUPFL je zpracována podle společného 
metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP.  
 Dále jsou v textové části uvedeny náležitosti požadované vyhláškami k příslušným zákonům na ochranu ZPF, zejména dle 
přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13 / 1994 Sb. Tabulkové výstupy uvádějí přehled dotčených kultur, navržené funkční využití v jednotlivých 
lokalitách, charakteristiku ZPF dle informací, které vyplývají z BPEJ a následně tříd obsažených v lokalitách urbanistického rozvoje.  
 Plošné vyhodnocení bylo provedeno na základě výměr získaných z výpisu parcel Katastru nemovitostí Katastrálního úřadu. U 
ploch, které vznikly rozdělením parcel, je výměra získána z digitálního podkladu KÚ. Digitální podklad pro zpracování ÚP je sestaven 
z digitálních map poskytnutých KÚ a ověřených autorizovanou geodetickou kanceláří.  
 
 V tabulkovém vyhodnocení návrhu odnětí ZPF jsou uvedeny: 
a) navrhované rozvojové plochy (Z01 – Z74 v neúplné řadě) vně i uvnitř ZÚ. 
b) navrhované plochy přestavby (P1) uvnitř ZÚ. 
c) navrhované plochy koridorů a plochy změn v krajině (K01 – K30 v neúplné řadě) vně i uvnitř ZÚ. 
O.e3 Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
 Realizací navržené koncepce ÚP dojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. Převážná část záborů je převzata 
z platného ÚPN SÚ pro realizaci dopravní infrastruktury a založení lyžařských sjezdových tratí. Nově navrhované zábory pro dopravní 
infrastrukturu a doplnění ploch nezastavěného území sportovního mají velmi malou výměru. V následující tabulce je uveden kompletní 
přehled a struktura ploch navržených k odnětí. 
 

Katastrální území: Jelení  Název části obce:  

číslo lokality 
ÚP 

Způsob využití plochy celkový zábor pupfl (ha) 

K21 plochy dopravní infrastruktury DS 0,0001 

K28 plochy dopravní infrastruktury DS 0,1104 
plochy dopravní infrastruktury celkem 0,1105 

Jelení celkem 0,1105 

Katastrální území: Nové Hamry 

K16- plochy dopravní infrastruktury DS 0,1543 
K30- plochy dopravní infrastruktury DS 0,0038 

plochy dopravní infrastruktury celkem 0,1581 

K04 plochy smíšené nezastavěného území -  sportovní NSs 3,5160 

K07 plochy smíšené nezastavěného území -  sportovní NSs 0,3539 

K09 plochy smíšené nezastavěného území -  sportovní NSs 3,3138 

K11 plochy smíšené nezastavěného území -  sportovní NSs 5,4575 

K17 plochy smíšené nezastavěného území -  sportovní NSs 0,1616 
plochy smíšené nezastavěného území 12,8028 

Nové Hamry celkem 12,9609 

PUPFL celkem 13,0714 

 
 Celková výměra odnětí PUPFL je 13,0714 ha. 
 
O.e4 Odnětí zemědělského půdního fondu. 
O.e4.0 Hranice zastavěného území. 
 ZÚ je vymezeno k datu 1. 4. 2015 v grafické příloze na výkresech č. N1, N2, N4, N5, O1 a O3. Celková plocha ZÚ k tomuto 
datu je 48,3532 ha. 
 
O.e4.1 Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu 
 pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do 
 stupňů přednosti v ochraně. 
Z01 – BI plocha celkem 0,2171 ha  z toho zábor ZPF 0,2171 ha  TTP IV. tř 0,2171 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha vně ZÚ navazuje v jihozápadní části obce na 
stávající zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je maximálně 2 RD. 
Z02 – BI plocha celkem 0,3207 ha  z toho zábor ZPF 0,3207 ha  TTP IV. tř 0,3207 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha vně ZÚ navazuje v jihozápadní části obce na 
stávající zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je maximálně 3 RD. 
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Z03 – OM plocha celkem 0,4445 ha  z toho zábor ZPF 0,1226 ha TTP V. tř 0,1226 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM). Plocha je navržena jako rozvojová plocha pro 
budoucí výstavbu malého komerčního zařízení u vodní a sportovně rekreační plochy. 
Z04 – BI plocha celkem 0,6209 ha  z toho zábor ZPF 0,6209 ha  TTP V. tř 0,6209 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha vně ZÚ navazuje v jihovýchodní části obce na 
stávající zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je maximálně 5 RD. 
Z05 – TI plocha celkem 0,2008 ha  z toho zábor ZPF 0,1254 ha  TTP V. tř. 0,1254 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha pro technickou infrastrukturu (TI) – ČOV. Plocha vně ZÚ. 
Z06 – BI plocha celkem 0,3046 ha  z toho zábor ZPF 0,3046 ha  TTP V. tř 0,3046 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha vně ZÚ navazuje v jihovýchodní části obce na 
stávající zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je maximálně 2 RD. 
Z07 – BI plocha celkem 0,6283 ha  z toho zábor ZPF 0,6283 ha  TTP III. tř 0,2050 ha, V. tř 0,4233 ha orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha vně ZÚ navazuje v jihovýchodní části obce na 
stávající zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je maximálně 4 RD. 
Z08 – BI plocha celkem 4,4296 ha  z toho zábor ZPF 4,4296 ha  TTP V. tř 4,4296 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha vně ZÚ navazuje v jihovýchodní části obce na 
stávající zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy a rekreačními objekty. Jedná se o nejvýznamnější lokalitu pro budoucí 
výstavbu RD, kterou obec dlouhodobě plánuje. Spolu se sousedícími stávajícími i nově navrhovanými lokalitami bude v této části obce 
těžiště jejího budoucího rozvoje. Předpokládaná kapacita území je maximálně 24 RD. 
Z09 – BI plocha celkem 0,3874 ha  z toho zábor ZPF 0,1586 ha  TTP V. tř 0,1586 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha vně ZÚ navazuje v jihovýchodní části obce na 
stávající zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je maximálně 2 RD. 
Z10 – RI plocha celkem 0,040 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha  TTP 0,0 ha   orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro rodinnou rekreaci (RI). Plocha vně ZÚ navazuje v jihovýchodní části obce na stávající zastavěné území využité pro 
zástavbu rekreačními objekty. Předpokládaná kapacita území je maximálně 1 rekreační objekt. 
Z11 – RI plocha celkem 0,1122 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha  TTP 0,0 ha   orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro rodinnou rekreaci (RI). Plocha vně ZÚ navazuje v jihovýchodní části obce na stávající zastavěné území využité pro 
zástavbu rekreačními objekty. Předpokládaná kapacita území je maximálně 1 rekreační objekt. 
Z12 – RI plocha celkem 0,1184 ha  z toho zábor ZPF 0,1184 ha  TTP V. tř 0,1184 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro rodinnou rekreaci (RI). Plocha vně ZÚ navazuje v jihovýchodní části obce na stávající zastavěné území využité pro 
zástavbu rekreačními objekty. Předpokládaná kapacita území je maximálně 1 rekreační objekt. 
Z13 – RI plocha celkem 0,1099 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha  TTP 0,0 ha   orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro rodinnou rekreaci (RI). Plocha vně ZÚ navazuje v jihovýchodní části obce na stávající zastavěné území využité pro 
zástavbu rekreačními objekty. Předpokládaná kapacita území je maximálně 1 rekreační objekt. 
Z14 – RI plocha celkem 0,2256 ha  z toho zábor ZPF 0,2256 ha  TTP V. tř 0,2256 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro rodinnou rekreaci (RI). Plocha vně ZÚ navazuje v jihovýchodní části obce na stávající zastavěné území využité pro 
zástavbu rekreačními objekty. Předpokládaná kapacita území jsou maximálně 2 rekreační objekty. 
Z15 – SR plocha celkem 0,6772 ha  z toho zábor ZPF 0,6772 ha  TTP III. tř 0,3653 ha, V. tř 0,0419 ha orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro smíšené obytné rekreační území (SR). Plocha vně ZÚ navazuje v jihovýchodní části obce na stávající zastavěné 
území využité pro zástavbu rodinnými domy a rekreačními objekty. Předpokládaná kapacita území je maximálně 8 objektů. 
Z16 – BI plocha celkem 0,4393 ha  z toho zábor ZPF 0,4393 ha  TTP V. tř 0,4393 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha vně ZÚ navazuje v jihovýchodní části obce na 
stávající zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je maximálně 3 RD. 
Z17 – BI plocha celkem 0,6787 ha  z toho zábor ZPF 0,6787 ha  TTP V. tř 0,6787 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha vně ZÚ navazuje na zastavěné území v centru 
obce využité pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je maximálně 5 RD. 
Z18 – OM plocha celkem 0,8390 ha  z toho zábor ZPF 0,7929 ha TTP V. tř 0,7929 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM). Plocha je navržena jako rozvojová plocha pro 
budoucí výstavbu malého komerčního zařízení včetně dopravního zázemí u dojezdu sjezdové tratě. 
Z19 – RH  plocha celkem 0,2307 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha  TTP 0,0 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha vně ZÚ navazuje v centru obce na stávající zastavěné území využité pro 
zástavbu RD a ostatními budovami smíšeného území. Předpokládaná kapacita území je maximálně 1 – 2 rekreační objekty s potřebným  
zázemím dopravní infrastruktury. 
Z20 – BI plocha celkem 0,2086 ha  z toho zábor ZPF 0,2086 ha  TTP V. tř 0,2086 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha vně ZÚ navazuje na zastavěné území v centru 
obce využité pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je maximálně 1 – 2 RD. 
Z21 – OM plocha celkem 0,4780 ha  z toho zábor ZPF 0,4780 ha TTP V. tř 0,4780 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM). Plocha je navržena jako rozvojová plocha pro 
budoucí výstavbu malého komerčního zařízení včetně dopravního zázemí v centru obce. 
Z22 – BI, SR plocha celkem 1,1869 ha  z toho zábor ZPF 1,1869 ha TTP V. tř 1,1869 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro smíšené obytné rekreační území (SR). Plocha vně ZÚ navazuje v centru obce na stávající zastavěné území 
využité pro zástavbu rodinnými domy a rekreačními objekty. Jedná se o důležitou lokalitu pro budoucí výstavbu rekreačních objektů 
v kombinaci s RD. Plocha sjednocuje rozdrobené smíšené území podél hlavní komunikace z Nových Hamrů do Jelení. Lokalita je 
dlouhodobě plánovaná k zastavění. Spolu se sousedícími stávajícími i nově navrhovanými lokalitami bude v této části obce důležitým 
prvkem jejího budoucího rozvoje. Předpokládaná kapacita území je maximálně 6 objektů. 
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Z23 – OS plocha celkem 0,2319 ha  z toho zábor ZPF 0,2319 ha  TTP V. tř 0,2319 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS). Plocha je určená pro dojezd sjezdové trati včetně 
doprovodných dopravních a technických zařízení. 
Z24 – OS plocha celkem 0,3529 ha  z toho zábor ZPF 0,3529 ha  TTP V. tř 0,3529 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS). Plocha je určená pro rozšíření stávajících 
sousedních sportovních ploch. 
Z25 – OS, ZV plocha celkem 0,3544 ha  z toho zábor ZPF 0,3296 ha TTP V. tř 0,3296 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS). Plocha je určená pro rozšíření stávajících 
sousedních sportovních ploch. 
Z26 – SR plocha celkem 0,9133 ha  z toho zábor ZPF 0,9133 ha  TTP V. tř 0,9133 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro smíšené obytné rekreační území (SR). Plocha vně ZÚ navazuje při severním okraji urbanizovaného území obce na 
stávající zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy a rekreačními objekty. Jedná se o důležitou lokalitu pro budoucí 
výstavbu rekreačních objektů v kombinaci s RD. Plocha sjednocuje rozdrobené smíšené území podél hlavní komunikace z Nových 
Hamrů do Jelení. Lokalita je dlouhodobě plánovaná k zastavění. Spolu se sousedícími stávajícími i nově navrhovanými lokalitami bude 
v této části obce důležitým prvkem jejího budoucího rozvoje. Předpokládaná kapacita území je maximálně 6 objektů. 
Z27 – BI plocha celkem 0,7772 ha  z toho zábor ZPF 0,7772 ha  TTP V. tř 0,7772 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha vně ZÚ navazuje na zastavěné území v centru 
obce využité pro zástavbu rodinnými domy. Předpokládaná kapacita území je maximálně 6 - 7 RD. 
Z28 – SR plocha celkem 0,2839 ha  z toho zábor ZPF 0,2839 ha  TTP V. tř 0,2839 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro smíšené obytné rekreační území (SR). Plocha vně ZÚ navazuje při severním okraji urbanizovaného území obce na 
stávající zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy a rekreačními objekty. Plocha sjednocuje rozdrobené smíšené území 
v centrální části Nových Hamrů. Lokalita je dlouhodobě plánovaná k zastavění. Spolu se sousedícími stávajícími i nově navrhovanými 
lokalitami bude v této části obce důležitým prvkem jejího budoucího rozvoje. Předpokládaná kapacita území jsou maximálně 2 objekty. 
Z29 – RH plocha celkem 0,2438 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha  TTP 0,0 ha   orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha vně ZÚ propojuje v severovýchodní části obce stávající zastavěná území využitá 
pro zástavbu RD a ostatními budovami smíšeného území. Předpokládaná kapacita území je maximálně 1 – 2 rekreační objekty 
s potřebným zázemím dopravní infrastruktury. 
Z30 – BI plocha celkem 0,3404 ha  z toho zábor ZPF 0,1785 ha  TTP V. tř 0,1785 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha vně ZÚ navazuje na zastavěné území 
v severovýchodní části obce využité pro zástavbu rodinnými domy. Lokalita propojuje stávající území s RD. Předpokládaná kapacita 
území je maximálně 3 RD. 
Z31 – SR plocha celkem 0,6249 ha  z toho zábor ZPF 0,3342 ha  TTP V. tř 0,3342 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro smíšené obytné rekreační území (SR). Plocha vně ZÚ navazuje při severovýchodním okraji urbanizovaného území 
obce na stávající zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy a rekreačními objekty. Plocha sjednocuje rozdrobené smíšené 
území v okrajové části Nových Hamrů. Lokalita je dlouhodobě plánovaná k zastavění. Spolu se sousedícími stávajícími i nově 
navrhovanými lokalitami bude v této části obce důležitým prvkem jejího budoucího rozvoje. Předpokládaná kapacita území jsou 
maximálně 4 objekty. 
Z32 – ZV plocha celkem 0,3956 ha  z toho zábor ZPF 0,3956 ha  TTP V. tř 0,3956 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro veřejné prostranství – veřejnou zeleň (ZV). Lokalita je určena pro plochu veřejné zeleně jako významné doplňující 
rekreační funkce k sousední sportovní ploše. 
Z33 – BI plocha celkem 0,2190 ha  z toho zábor ZPF 0,1453 ha  TTP V. tř 0,1453 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha vně ZÚ navazuje na zastavěné území ve 
východní části obce využité pro zástavbu rodinnými domy. Lokalita propojuje stávající území s RD a veřejnou zelení. Předpokládaná 
kapacita území je maximálně 2 RD. 
Z34 – BI plocha celkem 0,4582 ha  z toho zábor ZPF 0,2731 ha  TTP V. tř 0,2731 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha vně ZÚ navazuje ve východní části obce na 
stávající zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy a rekreačními objekty podél stávající komunikace. Jedná se o 
zajímavou a vhodnou lokalitu pro budoucí výstavbu RD, kterou obec dlouhodobě plánuje. Spolu se sousedícími stávajícími i nově 
navrhovanými lokalitami bude v této části obce významným přínosem jejího budoucího rozvoje. Předpokládaná kapacita území je 
maximálně 4 RD. 
Z35 – OM plocha celkem 0,2770 ha  z toho zábor ZPF 0,2770 ha TTP V. tř 0,2770 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM). Plocha je navržena jako rozvojová plocha pro  
budoucí výstavbu malého komerčního zařízení včetně dopravního zázemí u dojezdu sjezdové tratě. 
Z36 – BI plocha celkem 0,5422 ha  z toho zábor ZPF 0,5051 ha  TTP V. tř 0,5051 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha vně ZÚ navazuje na zastavěné území ve 
východní části obce využité pro zástavbu rodinnými domy. Lokalita propojuje stávající území s RD podél stávající místní komunikace. 
Předpokládaná kapacita území je maximálně 3 RD. 
Z37 – SR plocha celkem 0,3957 ha  z toho zábor ZPF 0,3579 ha  TTP V. tř 0,3579 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro smíšené obytné rekreační území (SR). Plocha vně ZÚ navazuje při východním okraji urbanizovaného území obce 
na stávající zastavěné území využité pro zástavbu rodinnými domy a rekreačními objekty. Plocha sjednocuje rozdrobené smíšené území 
v okrajové části Nových Hamrů a zastavěná území podél místní komunikace účelně spojuje. Spolu se sousedícími stávajícími i nově 
navrhovanými lokalitami bude v této části obce důležitým prvkem jejího budoucího rozvoje. Předpokládaná kapacita území jsou 
maximálně 2 objekty. 
Z41 – BI plocha celkem 0,1383 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha  TTP 0,0 ha   orná půda 0,0 ha 
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Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha vně ZÚ navazuje na zastavěné území ve 
východní části obce využité pro zástavbu rodinnými domy. Lokalita je cíleně určena pro budoucí výstavbu 1 RD podél komunikace 
navazující na stávající bydlení. 
Z42 – BI plocha celkem 0,1700 ha  z toho zábor ZPF 0,1700 ha  TTP V. tř 0,170 ha   orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha vně ZÚ navazuje na zastavěné území ve 
východní části obce využité pro zástavbu rodinnými domy. Lokalita je cíleně určena pro budoucí výstavbu 1 RD podél komunikace 
navazující na stávající bydlení. 
Z43 – ZV plocha celkem 0,2085 ha  z toho zábor ZPF 0,2085 ha  TTP V. tř 0,2085 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro veřejné prostranství – veřejnou zeleň (ZV). Lokalita je určena pro plochu veřejné zeleně jako významné doplňující 
rekreační funkce k sousední sportovní ploše. 
Z44 – BI plocha celkem 0,1481 ha  z toho zábor ZPF 0,1481 ha  TTP V. tř 0,1481 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha vně ZÚ navazuje na zastavěné území ve 
východní části obce využité pro zástavbu rodinnými domy. Lokalita je cíleně určena pro budoucí výstavbu 1 RD podél komunikace 
navazující na stávající bydlení. 
Z45 – RH  plocha celkem 1,1145 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha  TTP 0,0 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha vně ZÚ. Lokalita pro budoucí výstavbu malého souboru horských penzionů, 
hotýlků či jiné formy přechodného ubytování pro skupinovou a hromadnou rekreaci (rodiny, zájmové skupiny a jiné formy kolektivní i 
individuální rekreace) v sídle Jelení. Předpokládaná kapacita území je maximálně 3-4 rekreační objekty s potřebným zázemím dopravní 
infrastruktury. 
Z46 – RH  plocha celkem 0,0430 ha  z toho zábor ZPF 0,0368 ha  TTP I. tř 0,0368 ha       orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha vně ZÚ. Malá lokalita doplňuje sousední větší lokalitu se stejným funkčním 
využitím pro výstavbu různých forem přechodného ubytování pro skupinovou a hromadnou rekreaci (rodiny, zájmové skupiny a jiné 
formy kolektivní i individuální rekreace). 
Z47 – RH  plocha celkem 0,7409 ha  z toho zábor ZPF 0,7409 ha  TTP I. tř 0,7409 ha       orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha vně ZÚ. Lokalita u hlavní komunikace pro budoucí výstavbu malého souboru 
horských penzionů, hotýlků či jiné formy přechodného ubytování pro skupinovou a hromadnou rekreaci (rodiny, zájmové skupiny a jiné 
formy kolektivní i individuální rekreace) v sídle Jelení. Předpokládaná kapacita území je maximálně 2 - 3 rekreační objekty s potřebným 
zázemím dopravní infrastruktury. 
Z48 – RH  plocha celkem 0,6935 ha  z toho zábor ZPF 0,6935 ha  TTP I. tř 0,6825 ha       orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha vně ZÚ. Lokalita na druhé straně hlavní komunikace pro budoucí výstavbu 
horských penzionů, hotýlků či jiné formy přechodného ubytování pro skupinovou a hromadnou rekreaci (rodiny, zájmové skupiny a jiné 
formy kolektivní i individuální rekreace) v sídle Jelení. Předpokládaná kapacita území jsou maximálně 2 rekreační objekty s potřebným 
zázemím dopravní infrastruktury. 
Z49 – TI plocha celkem 0,0629 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha   TTP 0,0 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha pro technickou infrastrukturu (TI) – požární nádrž. Plocha vně ZÚ. 
Z50 – RH  plocha celkem 0,8588 ha  z toho zábor ZPF 0,6903 ha  TTP I. tř 0,6903 ha       orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha vně ZÚ. Lokalita je součástí komplexu rozvojových ploch hromadné rekreace 
podél hlavní komunikace pro budoucí výstavbu horských penzionů, hotýlků či jiné formy přechodného ubytování pro skupinovou a 
hromadnou rekreaci (rodiny, zájmové skupiny a jiné formy kolektivní i individuální rekreace) v sídle Jelení. Předpokládaná kapacita 
území jsou maximálně 3 rekreační objekty s potřebným zázemím dopravní infrastruktury. 
Z51 – RH  plocha celkem 0,3310 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha  TTP 0,0 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha vně ZÚ. Lokalita je součástí komplexu rozvojových ploch hromadné rekreace 
podél hlavní komunikace pro budoucí výstavbu horských penzionů, hotýlků či jiné formy přechodného ubytování pro skupinovou a 
hromadnou rekreaci (rodiny, zájmové skupiny a jiné formy kolektivní i individuální rekreace) v sídle Jelení. Předpokládaná kapacita 
území je maximálně 1 rekreační objekt s potřebným zázemím dopravní infrastruktury. 
Z52 – OM plocha celkem 0,0531 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha TTP 0,0 ha   orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM). Plocha je navržena jako rozvojová plocha pro 
budoucí výstavbu malého komerčního zařízení pro rodinnou a hromadnou rekreaci. Předpokládaná kapacita území je maximálně 1 
objekt. 
Z53 – RH  plocha celkem 0,1699 ha  z toho zábor ZPF 0,1588 ha  TTP I. tř 0,1588 ha       orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha vně ZÚ. Lokalita je součástí komplexu rozvojových ploch hromadné rekreace 
podél hlavní komunikace pro budoucí výstavbu horských penzionů, hotýlků či jiné formy přechodného ubytování pro skupinovou a 
hromadnou rekreaci (rodiny, zájmové skupiny a jiné formy kolektivní i individuální rekreace) v sídle Jelení. Předpokládaná kapacita  
území je maximálně 1 rekreační objekt s potřebným zázemím dopravní infrastruktury. 
Z54 – OV  plocha celkem 0,1663 ha  z toho zábor ZPF 0,0118 ha  TTP I. tř 0,0118 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro občanské vybavení – veřejnou infrastrukturu (OV). Plocha vně ZÚ. Lokalita je dlouhodobě vymezena pro obnovení 
souboru církevní stavby a funkčního okolí. 
Z55 – RH  plocha celkem 0,2016 ha  z toho zábor ZPF 0,0562 ha  TTP I. tř 0,0562 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha je částečně vně ZÚ a částečně na ZÚ. Lokalita je součástí komplexu rozvojových 
ploch hromadné rekreace podél hlavní místní komunikace pro budoucí výstavbu horských penzionů, hotýlků či jiné formy přechodného 
ubytování pro skupinovou a hromadnou rekreaci (rodiny, zájmové skupiny a jiné formy kolektivní i individuální rekreace) v sídle Jelení. 
Předpokládaná kapacita území je maximálně 1 rekreační objekt s potřebným zázemím dopravní infrastruktury. 
Z56 – RH  plocha celkem 0,1460 ha  z toho zábor ZPF 0,1226 ha  TTP I. tř 0,1226 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha je vně ZÚ. Lokalita je součástí komplexu rozvojových ploch hromadné rekreace 
podél nové místní komunikace pro budoucí výstavbu horských penzionů, hotýlků či jiné formy přechodného ubytování pro skupinovou a 
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hromadnou rekreaci (rodiny, zájmové skupiny a jiné formy kolektivní i individuální rekreace) v sídle Jelení. Předpokládaná kapacita 
území je maximálně 1 rekreační objekt s potřebným zázemím dopravní infrastruktury. 
Z57 – RH  plocha celkem 1,2791 ha  z toho zábor ZPF1,2183 ha,   TTP I. tř 1,2183 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha je vně ZÚ. Lokalita je plošně největší součástí komplexu rozvojových ploch 
hromadné rekreace podél nové místní komunikace pro budoucí výstavbu horských penzionů, hotýlků či jiné formy přechodného 
ubytování pro skupinovou a hromadnou rekreaci (rodiny, zájmové skupiny a jiné formy kolektivní i individuální rekreace) v sídle Jelení. 
Lokalita je dlouhodobě plánovaná a tvoří jádro nových rekreačních ploch sídla. Předpokládaná kapacita území je maximálně 5 - 6 
rekreačních objektů s potřebným zázemím dopravní infrastruktury. 
Z59 – TI plocha celkem 0,1161 ha  z toho zábor ZPF 0,1161 ha  TTP IV. tř 0,1161 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha pro technickou infrastrukturu (TI) – vodojem. Plocha vně ZÚ. 
Z60 – RH  plocha celkem 0,1428 ha  z toho zábor ZPF 0,1428 ha  TTP I. tř 0,1428 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha je vně ZÚ. Lokalita je u vjezdu do sídla Jelení podél hlavní místní komunikace, 
navazuje na stávající zástavbu a je určena pro budoucí výstavbu horských penzionů, hotýlků či jiné formy přechodného ubytování pro 
skupinovou a hromadnou rekreaci (rodiny, zájmové skupiny a jiné formy kolektivní i individuální rekreace) v sídle Jelení. Předpokládaná 
kapacita území je maximálně 1 rekreační objekt s potřebným zázemím dopravní infrastruktury. 
Z61 – TI plocha celkem 0,0557 ha  z toho zábor ZPF 0,0557 ha  TTP I. tř. 0,0557 ha   orná půda 0,0 ha 
Plocha pro technickou infrastrukturu (TI) – jímání, úpravu a čerpání pitné vody do vodojemu. Plocha je vně ZÚ. 
Z62 – RH plocha celkem 0,1892 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha  TTP 0,0 ha   orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha je vně ZÚ. Lokalita je u vjezdu do sídla Jelení podél hlavní místní komunikace, 
navazuje na stávající zástavbu a je určena pro budoucí výstavbu horských penzionů, hotýlků či jiné formy přechodného ubytování pro 
skupinovou a hromadnou rekreaci (rodiny, zájmové skupiny a jiné formy kolektivní i individuální rekreace) v sídle Jelení. Předpokládaná 
kapacita území je maximálně 1 rekreační objekt s potřebným zázemím dopravní infrastruktury. 
Z63 – RH plocha celkem 0,2773 ha  z toho zábor ZPF 0,2773 ha, TTP I. tř 0,0333 ha , V. tř. 0,2440 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro hromadnou rekreaci (RH). Plocha je vně ZÚ. Lokalita je u vjezdu do sídla Jelení podél hlavní místní komunikace, 
navazuje na stávající zástavbu a je určena pro budoucí výstavbu horských penzionů, hotýlků či jiné formy přechodného ubytování pro 
skupinovou a hromadnou rekreaci (rodiny, zájmové skupiny a jiné formy kolektivní i individuální rekreace) v sídle Jelení. Předpokládaná 
kapacita území je maximálně 1 rekreační objekt s potřebným zázemím dopravní infrastruktury. 
Z64 – ZV plocha celkem 0,0670 ha  z toho zábor ZPF 0,0417 ha  TTP I. tř 0,0417 ha   orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro veřejné prostranství – veřejnou zeleň (ZV). Lokalita je určena pro plochu veřejné zeleně jako doplňující funkce 
k sousední ploše RH. 
Z65 – ZV plocha celkem 0,1309 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha  TTP 0,0 ha   orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro veřejné prostranství – veřejnou zeleň (ZV). Lokalita je určena pro plochu veřejné zeleně jako doplňující funkce 
k sousední ploše OV. 
Z66 – ZV plocha celkem 0,3939 ha  z toho zábor ZPF 0,3343 ha  TTP I. tř 0,3343 ha   orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro veřejné prostranství – veřejnou zeleň (ZV). Lokalita je určena pro plochu veřejné zeleně jako doplňující funkce 
k sousedním plochám rekreace. 
Z67 – BI plocha celkem 0,1001 ha  z toho zábor ZPF 0,1001 ha  TTP III. tř. 0,0913 ha, V. tř 0,0088 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Lokalita pro budoucí výstavbu RD podél komunikace 
navazující na stávající bydlení.  
Z68 – SR plocha celkem 0,1280 ha  z toho zábor ZPF 0,1140 ha  TTP V. tř 0,1140 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro smíšené obytné rekreační území (SR). Lokalita pro budoucí výstavbu obytných a rekreačních budov.  
Z69 – BI plocha celkem 0, 0606 ha  z toho zábor ZPF 0,0328 ha  TTP III. tř. 0,0317, V. tř 0,0011 ha orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Lokalita pro budoucí výstavbu 1 RD podél komunikace 
navazující na stávající bydlení.  
Z70 – RI plocha celkem 0,0946 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha  0,0 ha    orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro rodinnou rekreaci (RI). Lokalita pro budoucí výstavbu rekreačního objektu rodinné rekreace.  
Z71 – BI plocha celkem 0,0700 ha  z toho zábor ZPF 0,0700 ha  TTP V. tř 0,0700 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Lokalita pro budoucí výstavbu RD podél komunikace 
navazující na stávající bydlení.  
Z72 – BI plocha celkem 0,1277 ha  z toho zábor ZPF 0,1150 ha  TTP III. tř. 0,0675 ha, V. tř 0,0475 ha orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Lokalita pro budoucí výstavbu RD podél komunikace 
navazující na stávající bydlení.  
Z73 – BI plocha celkem 0,0234 ha  z toho zábor ZPF 0,0234 ha  TTP V. tř 0,0234 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Lokalita pro budoucí výstavbu RD podél komunikace 
navazující na stávající bydlení.  
Z74 – SR plocha celkem 0,0950 ha  z toho zábor ZPF 0,0950 ha  TTP V. tř 0,0950 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro rozšíření stávajícího smíšeného obytného rekreačního území (SR). Lokalita rozšíří stávající sousední pozemek 
stejného vlastníka o větší plochu rekreační zahrady, kterou je možné oplotit.  
P01 – BH plocha celkem 0,0998 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha TTP 0,0 ha   orná půda 0,0 ha 
Plocha určena pro bydlení v bytových domech - hromadné (BH). Plocha převzata z platného ÚPN SÚ.  
K01 – NSs Plocha smíšená nezastavěného území – sportovní (NSs). Plocha lokality je 1,1449 ha. Plocha je součástí přírodního 
krajinného rekreačně sportovního souboru s rybníkem a zázemím samostatné komerční občanské vybavenosti mezi potokem a 
železnicí. Lokalita je bez záboru ZPF. 
K01 – W plocha celkem 0,3409 ha. z toho zábor ZPF 0,3409 ha  TTP V. tř 0,3409 ha  orná půda 0,0 ha 



Územní plán Nové Hamry – odůvodnění územního plánu   12/2015 
 

   

Textová část  str. 33 

Plocha je součástí přírodního krajinného rekreačně sportovního souboru se současnou vodní plochou a zázemím samostatné komerční 
občanské vybavenosti mezi potokem a železnicí. 
K02 – DS plocha celkem 0,7515 ha  z toho zábor ZPF 0,4670 ha  TTP V. tř 0,4670 ha orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro dopravní infrastrukturu (DS). Plocha je vymezena pro vybudování obslužné místní komunikace a odstavné 
parkoviště u sjezdové lyžařské tratě. 
K03 – DS plocha celkem 0,8740 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha  TTP 0,0 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro dopravní infrastrukturu (DS). Plocha je vymezena pro vybudování obslužné místní komunikace a odstavné 
parkoviště u sjezdové lyžařské tratě. 
K04 – NSs Plocha smíšená nezastavěného území – sportovní (NSs). Plocha lokality je 3,6041 ha. Plocha je součástí přírodního 
krajinného rekreačně sportovního souboru a je vymezena pro lyžařskou sjezdovou trať. Lokalita je bez záboru ZPF. 
K05 – DS plocha celkem 0,4507 ha  z toho zábor ZPF 0,3461 ha, TTP III. tř 0,1123 ha, V. tř. 0,2338 ha orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro dopravní infrastrukturu (DS). Plocha je vymezena pro rozšíření klíčové místní komunikace zajišťující přístup do 
stávajících lokalit a hlavních rozvojových ploch Nových Hamrů. 
K06 – NSs Plocha smíšená nezastavěného území – sportovní (NSs). Plocha lokality je 0,1455 ha. Lokalita je vymezena pro 
přírodní plochu s rekreačně sportovním využitím bez zásahů do krajiny. Lokalita je bez záboru ZPF. 
K07 – NSs Plocha smíšená nezastavěného území – sportovní (NSs). Plocha lokality je 0,3539 ha. Lokalita je vymezena pro 
přírodní plochu s rekreačně sportovním využitím bez zásahů do krajiny – propojení dojezdu sjezdových tratí. Lokalita je bez záboru ZPF. 
K08 – DS plocha celkem 0,1689 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha  TTP 0,0 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro dopravní infrastrukturu (DS). Plocha je vymezena pro vybudování potřebné kapacity odstavných parkovacích míst 
u dojezdu sjezdové trati. 
K09 – NSs Plocha smíšená nezastavěného území – sportovní (NSs). Plocha lokality je 3,3940 ha. Lokalita je vymezena pro 
přírodní plochu s rekreačně sportovním využitím – lyžařskou sjezdovou trať. Lokalita je bez záboru ZPF. 
K10 – DS plocha celkem 0,2655 ha  z toho zábor ZPF 0,2313 ha  TTP V. tř 0,2313 ha orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro dopravní infrastrukturu (DS). Plocha je vymezena pro vybudování potřebné kapacity odstavných parkovacích míst 
u dojezdu sjezdové trati. 
K11 – NSs Plocha smíšená nezastavěného území – sportovní (NSs). Plocha lokality je 9,0638 ha. Lokalita je vymezena pro 
přírodní plochu s rekreačně sportovním využitím – lyžařskou sjezdovou trať. Lokalita je bez záboru ZPF. 
K12 – NS, NZ Plocha pro bydlení dle ÚPN SÚ je v rámci projednání ÚP vrácena do plochy zemědělské (NZ) a plochy smíšené 

nezastavěného území (NS). Plocha lokality 1,8333 ha zahrnuta do stavu a není ve vydání ÚP uváděna v rozvojových 
plochách. 

K13 – DS plocha celkem 0,1264 ha  z toho zábor ZPF 0,1264 ha  TTP V. tř 0,1264 ha orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro dopravní infrastrukturu (DS). Plocha je vymezena pro rozšíření stávající obslužné cesty a pro vybudování nové 
části místní přístupové komunikace. 
K14 – DS plocha celkem 0,0255 ha  z toho zábor ZPF 0,0165 ha  TTP V. tř 0,0165 ha orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro dopravní infrastrukturu (DS). Plocha je vymezena pro vybudování malého odstaveného parkoviště k sousedním 
zastavitelným plochám. 
K15 – NZ Plocha pro bydlení dle ÚPN SÚ je v rámci projednání ÚP vrácena do plochy zemědělské (NZ). Plocha lokality 0,4332 

ha zahrnuta do stavu a není ve vydání ÚP uváděna v rozvojových plochách. 
K16 – DS plocha celkem 0,2967 ha  z toho zábor ZPF 0,1405 ha  TTP V. tř 0,1405 ha orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro dopravní infrastrukturu (DS). Plocha je vymezena pro rozšíření stávající obslužné cesty a pro vybudování nové 
části místní přístupové komunikace. 
K17 – NSs Plocha smíšená nezastavěného území – sportovní (NSs). Plocha lokality je 0,1616 ha. Lokalita je vymezena pro 
přírodní plochu s rekreačně sportovním využitím – vlek pro lyžařskou sjezdovou trať. Lokalita je bez záboru ZPF. 
K20 – RN Plocha rekreace na plochách přírodního charakteru (RN). Plocha lokality je 5,1189 ha. Lokalita je vymezena 
především pro rekreační louky, malá přírodní veřejná tábořiště a přírodní travnatá hřiště bez jakýchkoliv nároků na trvalé stavby a 
terénní úpravy. Lokalita je bez záboru ZPF. 
K21 – DS plocha celkem 0,7506 ha  z toho zábor ZPF 0,4537 ha, TTP I. tř 0,3533 ha, IV. tř. 0,1004 ha orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro dopravní infrastrukturu (DS). Plocha je vymezena pro vybudování nové části místní přístupové komunikace 
k vodojemu. 
K22 – RN Plocha rekreace na plochách přírodního charakteru (RN). Plocha lokality je 1,7703 ha. Lokalita je vymezena 
především pro rekreační louky, malá přírodní veřejná tábořiště a přírodní travnatá hřiště bez jakýchkoliv nároků na trvalé stavby a 
terénní úpravy. Lokalita je bez záboru ZPF. 
K23 – DS plocha celkem 0,1088 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha  TTP 0,0 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro dopravní infrastrukturu (DS). Plocha je vymezena pro vybudování veřejné odstavné plochy pro nástup do 
turistických tras. 
K24 – DS plocha celkem 0,0620 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha  TTP 0,0 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro dopravní infrastrukturu (DS). Plocha je vymezena pro vybudování veřejné odstavné plochy k navrhovaným 
plochám OM a OV. 
K26 – DS plocha celkem 0,1476 ha  z toho zábor ZPF 0,0 ha  TTP 0,0 ha  orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro dopravní infrastrukturu (DS). Plocha je vymezena pro vybudování veřejné odstavené plochy k navrhovaným 
plochám rekreace RH. 
K27 – DS plocha celkem 0,0507 ha  z toho zábor ZPF 0,0086 ha  TTP V. tř 0,0086 ha orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro dopravní infrastrukturu (DS). Plocha je vymezena pro úpravu stávající Y-křižovatky. 
K29 – NP Plocha přírodní (NP). Plocha lokality je 4,5244 ha. Plocha je vymezena pro RBC Chaloupky dle ZÚR KK. Lokalita je 
bez záboru ZPF. 
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K30 – DS plocha celkem 0,0311 ha  z toho zábor ZPF 0,0273 ha  TTP IV. tř. 0,0273 ha orná půda 0,0 ha 
Plocha je určena pro dopravní infrastrukturu (DS). Plocha je vymezena pro propojení komunikací v jižní části obce. 
  
 Celková výměra všech lokalit je 61,8492 ha 
 Z toho plochy rozvojové celkem 27,9066 ha 
 Z toho plochy přestavby celkem 0,0998 ha 
 Z toho plochy změn v krajině celkem 33,8428 ha 
 Celkový navrhovaný zábor ZPF 24,7256 ha 
 Z toho navrhovaný zábor trvalého trávního porostu (TTP) 24,7256 ha 
 Z toho navrhovaný zábor zahrady 0,00 ha 
 Z toho navrhovaný zábor orné půdy 0,00 ha 
 Z toho navrhovaný zábor zemědělské půdy I. třídy ochrany 4,6903 ha 
 Z toho navrhovaný zábor zemědělské půdy II. třídy ochrany 0,00 ha 
 Z toho navrhovaný zábor zemědělské půdy III. třídy ochrany 1,1431 ha 
 Z toho navrhovaný zábor zemědělské půdy IV. třídy ochrany 0,7816 ha 
 Z toho navrhovaný zábor zemědělské půdy V. třídy ochrany 18,1106 ha 
 Celkový navrhovaný zábor PUPFL 13,0714 ha 
 Ostatní plochy celkem 24,0151 ha 
O.e4.2 Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení apod.) a o 
 jejich předpokládaném porušení. 
 V katastru obce nejsou provedeny investice do půdy formou meliorací. 
O.e4.3 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném 
 porušení. 
 V území řešeném ÚP nejsou areály a objekty zemědělské prvovýroby a zemědělské usedlosti. 
O.e4.4 Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny a významných 
 skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení. 
 V řešeném území nejsou navrženy komplexní pozemkové úpravy.  
 Rozsah a povaha navržených rozvojových a přestavbových funkčních ploch negeneruje další požadavky na opatření k 
zajištění ekologické stability krajiny.  
 Navrhovaný ÚP se částečně dotýká ÚSES, vymezeného převážně již předchozím ÚPN SÚ a doplněného tímto ÚP. 
O.e4.5 Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území. 
 Je přehledně zobrazeno v grafické části. 
O.e4.6 Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského 
 půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů. 
 Odůvodnění navrhovaného odnětí pro jednotlivé lokality a skupiny se stejnou charakteristikou. 
 
 Skupina 1. 
Rozvojové plochy rekreace hromadné v sídle Jelení (RH)        Z46, Z50, Z53, Z55 – Z57, Z60, Z63. 
Rozvojové plochy smíšené obytné rekreační v sídle Nové Hamry (SR)     Z15, Z22, Z26, Z31, Z68.  
Rozvojové plochy bydlení v RD městské a příměstské v Nových Hamrech (BI)     Z01, Z06 - Z08, Z16, Z20, Z27, Z30, Z33, Z34, Z42, 
1. Vymezené lokality představují strategické rozvojové plochy pro bydlení a rekreaci všech kategorií. Plochy tvoří kompaktní 
území rozhodujícího významu pro budoucí rozvoj obce v souladu se ZÚR KK. 
2. Plochy jsou převzaté z platného ÚPN SÚ. 
3. Obec dlouhodobě plánuje jejich využití. 
4. Vymezené lokality na plochách ZPF jsou umístěny v přímé vazbě na ZÚ a organicky navazují na stávající urbanistickou sídelní 
strukturu. V případě, že takové plochy v sídle nejsou, je nová rozvojová plocha umístěna mimo ZÚ, ale s ohledem na polohu k sídlu, 
k technickým možnostem napojení na infrastrukturu, s ohledem na celkové vnímání uspořádání krajiny a s ohledem na celistvost ploch 
ZPF. Předkládané řešení kontinuálního rozšiřování zastavěného území sídla nenarušuje vnitřní celistvou organizaci ZPF v území.  
5. Plochy většinou bezprostředně navazují na stejnou sousední funkční plochu, se kterou se v budoucnu spojí. 
6. Většina lokalit je zařazena cíleně se záměrem vlastníka pozemků na jejich budoucí využití po schválení ÚP. 
7. Rozvojové plochy rekreace v sídle Jelení jsou umístěny na půdách bonitní třídy I. Zde dochází ke střetu zájmů, protože nejvíce 
bonitní třídy jsou umístěny na plochách podél komunikace, a tyto plochy jsou zase z hlediska tvorby krajiny nejméně kolizní k zastavění. 
Navrhované lokality jsou kompromisem mezi mnoha zájmy v území a jednotlivé problémy související s umístěním lokalit na bonitní třídě 
I. byly projednány v platném ÚPN SÚ v předkládaném plošném rozsahu. Plochy navrhované k zastavění byly do platného ÚPN SÚ 
vymezeny na základě variantních studií, zpracovaných v souvislosti se současně platným územním plánem.  
8. Do navržených ploch byly zařazeny pouze lokality, které prokázaly v průběhu zpracování návrhu ÚP urbanistickou, technickou 
a ekonomickou reálnost budoucího využití. 
Z42 – BI  Plocha je určena pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské. 
 Původně navrhovaná plocha v prvotním návrhu ÚPNH vycházela z předpokladu, že bude možné v relativně dostatečné 
výměře 1000 m2 postavit RD s potřebným zázemím (odstavené parkování na vlastním pozemku mimo přístupovou komunikaci, plochy 
pro odklizení sněhu, prostor pro uskladnění zahradní techniky, domovní ČOV apod.). Při podrobnějším průzkumu terénu jsou některé 
části pozemku pro zastavění nevhodné kvůli podloží, probíhajícím sítím i výškovému napojení na komunikace a sítě. Z těchto důvodů je 
navrženo potřebné zvýšení původní plochy z 1 000,0 m2 na 1 700,0 m2 a její umístění na pozemku. 
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 Skupina 2. 
Rozvojové plochy rekreace hromadné v sídle Jelení (HR)        Z47, Z48. 
Rozvojové plochy smíšené obytné rekreační v sídle Nové Hamry (SR)     Z28, Z37.  
Rozvojové plochy rekreace individuelní v sídle Nové Hamry (RI)      Z12, Z14, Z70. 
Rozvojové plochy bydlení v RD městské a příměstské v Nových Hamrech (BI)     Z02, Z04, Z09, Z17, Z36, Z44, Z67, Z69, Z71 – Z73. 
1. Vymezené lokality doplňují strategické rozvojové plochy pro bydlení a rekreaci všech kategorií uvedené ve skupině 1. Plochy 
dotváří kompaktní území rozhodujícího významu pro budoucí rozvoj obce v souladu se ZÚR KK. 
2. Vymezené lokality na plochách ZPF jsou umístěny v přímé vazbě na ZÚ a organicky navazují na stávající urbanistickou sídelní 
strukturu. Rozvojová plocha výjimečně umístěná mimo ZÚ je situována s ohledem na polohu k sídlu, k technickým možnostem napojení 
na infrastrukturu, s ohledem na celkové vnímání uspořádání krajiny a s ohledem na celistvost ploch ZPF. Předkládané řešení 
kontinuálního rozšiřování zastavěného území sídla nenarušuje vnitřní celistvou organizaci ZPF v dotčeném území.  
3. Plochy navazují na stejnou sousední funkční plochu, se kterou se spojí. 
4. Lokality jsou zařazeny cíleně se záměrem vlastníka pozemků na jejich budoucí využití po schválení ÚP. 
5. Menší část z těchto ploch rekreace v sídle Jelení je umístěna na půdách bonitní třídy I. Zde dochází ke střetu zájmů, protože 
nejvíce bonitní třídy jsou umístěny na plochách podél komunikace, a tyto plochy jsou zase z hlediska tvorby krajiny nejméně kolizní 
k zastavění. Navrhované lokality jsou kompromisem mezi mnoha zájmy v území. Doplňkové plochy navrhované k zastavění byly do 
platného ÚPN SÚ vymezeny na základě variantních studií, zpracovaných v souvislosti se současně platným územním plánem.  
6. Do navržených ploch byly zařazeny pouze lokality, které prokázaly v průběhu zpracování návrhu ÚP urbanistickou, technickou 
a ekonomickou reálnost budoucího využití. 
7. Jedná se plošně malá území bez záměru zemědělského hospodaření. 
8. Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti a možnosti vyvinout technickou a dopravní infrastrukturu v ekonomické návratnosti, 
předpokládá se zájem o tyto plochy. 
Z74 – SR  Plocha je určena pro rozšíření stávajícího smíšeného obytného rekreačního území. 
 Hlavním a jediným důvodem je získat větší plochu rekreační zahrady u domu 636, kterou by bylo možné přidat ke stávající 
ploše na ppč. 407/8 s možností oplocení. Pozemek ppč. 407/6 přímo sousedí se zastavěným územím a jeho přiřazením k rekreační 
zahradě domu na ppč. 636 dojde k nekonfliktnímu zarovnání pozemku ZPF. 
 
 Skupina 3. 
Rozvojové plochy občanského vybavení veřejného v sídle Jelení (OV)   Z54. 
Rozvojové plochy občanského vybavení - sportovní v sídle Nové Hamry (OS)      Z23, Z24, Z25.  
Rozvojové plochy občanského vybavení komerčního v sídle Nové Hamry (OM) Z03, Z18, Z21, Z35. 
1. Vymezené lokality představují důležité rozvojové plochy pro rozšíření občanského vybavení veřejné i komerční infrastruktury. 
Plochy tvoří kompaktní doplňková území důležitého významu pro budoucí rozvoj obce. 
2. Plochy jsou v převážné většině převzaty z platného ÚPN. 
3. Obec dlouhodobě plánuje jejich využití. 
4. Plochy v převážné míře navazují na stejnou sousední funkční plochu, se kterou se spojí. 
5. Lokality jsou zařazeny cíleně se záměrem vlastníka pozemků na jejich budoucí využití po schválení ÚP. 
6. Vymezené lokality na plochách ZPF jsou umístěny v přímé vazbě na ZÚ a organicky navazují na stávající urbanistickou sídelní 
strukturu. Předkládané řešení účelného doplnění zastavěného území sídla nenarušuje vnitřní celistvou organizaci ZPF v dotčeném 
území.  
Z03 – OM Plocha určená pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední. 
 Prvotní návrh plochy Z03/OM vycházel z nedopracovaného záměru využití ostatních ploch na pozemcích 165/1 a 165/2, které 
při podrobnějším zpracování záměru velikostí a tvarem úplně nesplňují představy vlastníků a možnosti splnění budoucích požadavků a 
nároků spojených se zamýšleným funkčním programem společenského ubytovacího a rekreačního zařízení spojeného s rybařením a 
odpovídající gastronomií. Pro uvažované zařízení budou potřeba volné plochy pro příjezd, parkování, zpevněné plochy v terénu pro 
stolování hostů, doprovodná technická zařízení a drobnou krajinnou architekturu, umístěnou u vodní plochy. 
 Navrhovaný tvar a velikost umožní propojení hlavního objektu na ppč. 165/1 a 165/2 s vodní plochou a přiblíží se upravenou 
krajinou plochou k vodoteči. 
 Rozšíření území OM umožní vlastníkovi a architektovi pracovat volněji v zastavitelné ploše a větším prostoru, což vytváří 
podmínky pro kvalitnější urbanistický návrh, než ve stísněné ploše u drážního tělesa. 
 
 Skupina 4. 
Rozvojové plochy a koridory dopravní infrastruktury v sídle Jelení (DS)   K21, K27. 
Rozvojové plochy a koridory dopravní infrastruktury v sídle Nové Hamry (DS)      K02, K05, K10, K13, K14, K16, K30.  
Rozvojové plochy technické infrastruktury v sídle Jelení (TI)    Z59, Z61. 
Rozvojové plochy technické infrastruktury v sídle Nové Hamry (TI)       Z05.  
1. Vymezené lokality představují důležité rozvojové plochy pro rozšíření veřejné dopravní a technické infrastruktury obou sídle 

obce. 
2. Plochy jsou zčásti převzaty z platného ÚPN. 
3. Obec dlouhodobě plánuje jejich realizaci a vymezuje stavby jako VPS. 
4. Plochy navazují na stávající dopravní systém a technickou infrastrukturu. 
5. Lokality jsou zařazeny cíleně se záměrem vlastníka pozemků na jejich budoucí využití po schválení ÚP. 
6. Vymezené lokality na plochách ZPF jsou umístěny v přímé vazbě na ZÚ a organicky navazují na stávající urbanistickou sídelní 

strukturu. Předkládané řešení účelného doplnění zastavěného území sídla nenarušuje vnitřní celistvou organizaci ZPF 
v dotčeném území.  
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 Skupina 5. 
Rozvojové plochy veřejné zeleně (ZV)   Z25, Z32, Z43, Z64, Z66. 
1. Vymezené lokality jsou vhodné rozvojové plochy pro rozšíření veřejných prostranství – veřejné zeleně v obci. 
2. Plochy jsou zčásti převzaty z platného ÚPN. 
3. Plochy navazují na stávající veřejné, rekreační nebo sportovní plochy a vhodně je doplňují. 
4. Lokality jsou zařazeny cíleně se záměrem obce na jejich budoucí využití po schválení ÚP. 
 
 Skupina 6. 
K01 – W  Plocha určená k rozšíření stávající vodní plochy.  
 Hlavním a jednaným důvodem je rozšíření stávající vodní plochy o další výměru, která se nachází v nejnižší části pozemků 
s rybníčkem, je trvale zamokřená a při vydatnějších deštích se zaplavuje a s plochou současného rybníčku spojuje.  
 Záměrem vlastníka je tedy kultivace vodní plochy do kvalitního rybníka, který by spolu se sousední komerční plochou vytvořil 
soubor kvalitního rekreačního zařízení se zaměřením na přírodní turistiku s rybařením a se vším, co je s touto zálibou spojené. 
O.e4.7 U sídelních útvarů a zón znázornění průběhu hranic současně zastavěného území obce ke dni zpracování konceptů řešení 
 územně plánovací dokumentace, hranic pozemkové držby jednotlivých právnických a fyzických osob, tras základních 
 zemědělských účelových komunikací a územních a ekologických záměrů vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových 
 úprav, popřípadě vyznačení jejich předpokládaného porušení. 
 Ve výkresové části je zobrazeno ZÚ dle platného stavebního zákona. Ve výkresové části jsou zobrazeny hranice pozemkové 
držby jednotlivých právnických a fyzických osob. 
 
O.e4.8 Uplatnění bodu 3. přílohy č. 3 vyhlášky 13/1994 Sb., odstavec 3.  
 V území řešeném ÚP se relevantní jevy nenachází: 
 
O.e5 Tabulková část.  Tabulky jsou z praktického hlediska vložených formátů umístěny na konci Odůvodnění ÚP. 
 
O.2 Vyhodnocení dokumentace územního plánu.        (§ 53 SZ)  
  
O.2.1 Soulad návrhu ÚP s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1    (§ 53 SZ, odst.4a) 
 Návrh ÚP je v souladu s PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1. 
 
O.2.2 Soulad návrhu ÚP se ZÚR KK 2010.        (§ 53 SZ, odst.4a) 
 Návrh ÚP je v souladu se ZÚR KK 2010. Všechny kapitoly ZÚR KK 2010 týkající se řešeného správního území do ÚP 
 zapracovány.  
 
O.2.3 Soulad s cíly a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
 požadavky na ochranu nezastavěného území        (§ 53 SZ, odst.4b) 
 Cílem územního plánování je vytváření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území. ÚP respektuje limity v území a 
nemění zásadním způsobem komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území, které vzniklo vývojem obce na 
základě doposud platného ÚPN SÚ. ÚP vytváří územní předpoklady pro další výstavbu, kterou je podmíněn hospodářský a sociální 
rozvoj obce a jejích obyvatel, přitom respektuje přírodní a kulturní podmínky a hodnoty místa a stabilizuje požadované podmínky 
příznivého životního prostředí, řeší účelné využití a uspořádání území na základě koordinace veřejných a soukromých zájmů. 
 ÚP je řešen s ohledem na vztah přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území, přičemž tyto hodnoty území 
včetně urbanistického a historického dědictví respektuje, chrání a rozvíjí. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a řeší ochranu nezastavěného území prostřednictvím regulativů. Zastavitelné plochy důsledně navazují na ZÚ tak, 
že budoucí zástavba bude z urbanistického hlediska tvořit kompaktní ucelené území. Výjimku tvoří několik malých izolovaných lokalit 
kopírujících historický půdorys zástavby původních sídel. Díky tomuto řešení nedochází k vytváření větších samostatných obytných 
souborů na plochách, které by narušovaly celistvost zemědělských půd uprostřed souvislých zemědělských lánů a vytvářely tak těžko 
obdělávatelné enklávy mezi stávajícím zastavěným územím a nově navrhovanými plochami budoucí výstavby. 
 Koncepce rozvoje území obce stanovená ÚP spočívá především v posílení a rozvoji zadáním stanoveného charakteru sídla, 
přičemž řeší vyvážený vztah mezi ochranou životního prostředí a hospodářským rozvojem v paralele s podporou soudržnosti 
společenství obyvatel a vytváření podmínek pro uspokojování jejich potřeb a požadavků, aniž by tím byly ohroženy podmínky života 
budoucích generací. 
 Hlavní zásady v navrženém ÚP. 
a)  vytváří územní předpoklady pro budoucí polyfunkční výstavbu, kterou je podmíněn udržitelný hospodářský a sociální rozvoj 
 obce a jejích obyvatel, současně s výstavbou respektuje přírodní podmínky místa a umožňuje vytvářet reálné kroky k 
 udržení podmínek příznivého prostředí. 
b)  řeší účelné využití a uspořádání území na základě koordinace veřejných a soukromých zájmů. 
c)  stanoví koncepce a zásady dalšího rozvoje území, urbanistického rozvoje sídla, uspořádání a rozvoje využití krajiny a rozvoje 
 veřejné infrastruktury. Koncepce a zásady v konečném důsledku působení jednotlivých částí sledují hlavní cíle udržitelného 
 rozvoje v územním plánování: 
 c1. udržitelná úroveň čerpání přírodních zdrojů včetně území a energie 
 c2. stabilita a rovnováha ekologických systémů 
 c3. udržitelná forma a míra ekonomického rozvoje 
 c4. soudržnost a udržení sociální prostupnosti mezi sociálními skupinami a regiony 
 c5. snížení rizik dopadů očekávaných přírodních katastrof a dopadů při selhání infrastruktur 
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d)  stanoví podmínky pro provádění změn ve využití území, urbanistické požadavky na prostorové uspořádání a umístění staveb 
 v jednotlivých funkčních plochách.  
e) respektuje architektonické a urbanistické hodnoty řešeného území vzniklé historickým vývojem a spoluvytváří 
 podmínky pro splnění požadavků na jejich ochranu. 
f) stanovuje zásady na ochranu nezastavěného území v úzké vazbě na vymezení funkčních prvků ÚSES.  
g) k budoucí zástavbě navrhuje prioritní zastavění přestavbových ploch uvnitř ZÚ, a nové rozvojové plochy vymezuje 
 s předpokladem očekávaného rozvoje v nezbytně nutném a reálně zastavitelném rozsahu. 
O.2.4 Soulad s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích právních předpisů v platném znění. (§ 53 SZ, odst.4c) 
 ÚP je navržen v souladu s ustanoveními a požadavky SZ a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. Stejně tak obsah dokumentace 
(textová i grafická část) odpovídá požadavkům uvedených právních předpisů. 
 ÚP je navržen v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a 
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. 
O.2.5 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
 popřípadě s výsledkem řešení rozporů (§ 53 SZ, odst.4d), (stanoviska - DO, sousedních obcí a NOÚP). 
 Návrh ÚP je vypracován v potřebném souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, které byly doplněny dalšími 
odbornými stanovisky k zadání ÚP.  
---- Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání, které se konalo dne 12. 3. 2013 (stanoviska DO, 

sousedních obcí a NOÚP), je zařazeno za text odůvodnění jako PŘÍLOHA Č. 1. 
---- Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání, které se konalo 1. 12. 2014 (stanoviska - DO, sousedních 

obcí a NOÚP), je zařazeno za text odůvodnění jako PŘÍLOHA Č. 3. V rámci veřejného projednání návrhu ÚP nebyly ze strany 
obcí uplatněny připomínky. 

--- Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po opakovaném veřejném projednání, které se konalo dne 10. 9. 2015 
(stanoviska - DO, sousedních obcí a NOÚP), je zařazeno za text odůvodnění jako PŘÍLOHA Č.7. V rámci opakovaného 
veřejného projednání návrhu ÚP nebyly ze strany obcí uplatněny připomínky. 

 
O.2.6 Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území      (§ 53 SZ, odst.5b) 
 Není zadáním ÚP požadováno. 
O.2.7 Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno     (§ 53 SZ, odst.5c,5d) 
 Není pro tento ÚP relevantní. 
O.2.8 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch (§ 53 SZ, odst.5f) 
 Základní ukazatele. 
 Navrhované ukazatele. 
 Výměra plochy zastavěného území k 1. 4. 2015 (100%)    48,3532 ha 
 Výměra plochy přestavbových území P     0,0998 ha 
 % plochy přestavbových území ve vztahu k ploše ZÚ    0,21 % 
 Výměra plochy nových zastavitelných ploch Z     27,8695 ha 
 % plochy nových zastavitelných ploch a koridorů ve vztahu k ploše ZÚ  56,49 % 
 Výměra plochy nových ploch změn v krajině K     33,8428 ha 
 Zastavěné území obce je intenzívně využíváno, volné přestavbové plochy tvoří velmi malý procentuelní podíl z celkového ZÚ. 
 Potřebné nové zastavitelné plochy jsou vymezeny zejména s ohledem na: 
1. priority rozvoje sídla stanovené návrhem ÚP na základě předchozích etap přípravy. 
2. význam sídla v organismu osídlení Krušných hor. 
3. prostorové možnosti sídla a celkovou strategii rozvoje správního území jako turistického a rekreačního centra. 
 
O.3 Ochrana obyvatelstva. 
 Požadavky civilní ochrany se řídí vyhláškou č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Dle §20 se 
na základě stanoviska dotčeného orgánu uplatněného k návrhu zadání územního plánu obce v rozsahu předaných podkladů zapracuje 
do textové a grafické části územního plánu obce návrh ploch pro požadované potřeby.  
 Aktualizované Územně analytické podklady 2010 pro řešené území vymezené zóny havarijního plánování (jev č. 109), ani 
objekt civilní ochrany (jev č. 110) nestanovují. 
 Stávající systém je stabilizován, pro ochranu obyvatelstva nejsou v řešeném území navrženy nové plochy. 
a)  Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní. 
 V ÚP nejsou stanovena záplavová území. 
b)  Zóny havarijního plánování. 
 Nejsou v řešeném území stanoveny. 
c)  Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události. 
 K ochraně před kontaminací osob radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných 
chemických látek uniklých při haváriích budou využity přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov. 
 K ochraně obyvatelstva v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu slouží stálé úkryty a 
improvizované úkryty.  
 Stálé úkryty jsou ochranné stavby trvalého charakteru, které se budují investičním způsobem v době míru, převážně jako 
víceúčelově využívané stavby, tj. stavby využívané v míru jako kina, prodejny, kavárny, šatny, garáže, sklady apod., a v případě vzniku 
mimořádné události sloužící jako úkryty obyvatelstva.  
-  stálé tlakově neodolné úkryty CO – STNÚ CO 
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-  stálé tlakově odolné úkryty CO – STOÚ CO 
-  ochranný systém podzemních dopravních staveb 
 Stálé úkryty nejsou v řešeném území zřízeny a nepočítá se i do budoucna s realizací stálých tlakově odolných krytů. 
 Improvizované úkryty (dále jen „IÚ“) - se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé 
radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení, kde nelze k ochraně obyvatelstva 
využít stálé úkryty. IÚ je vybraný vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který 
bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. Prostory budou upravovány svépomocí fyzickými a právnickými osobami pro jejich 
ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. Tyto prostory jsou evidovány na 
obecním úřadě. Je třeba doporučit, aby nově budované objekty byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby obsahovaly prostory 
vyhovující podmínkám pro možné vybudování IÚ. 
 Improvizované úkryty nejsou v řešeném území cíleně zřízeny. Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není 
úkolem územního plánu. Je řešeno orgány města v jejich dokumentaci. 
d)  Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování. 
 Evakuační plán v působnosti OÚ Nové Hamry nebyl jako podklad v rámci vypracování ÚP uplatněn. Pro případ neočekávané 
(neplánované) mimořádné události je navrženo pro nouzové, příp. náhradní ubytování obyvatelstva (pobyt evakuovaných osob a osob 
bez přístřeší), využití kapacitních objektů a areálů veřejného občanského vybavení, případně sportu nebo komerčních ubytovacích 
zařízení. Organizační ani technické zabezpečení evakuace obyvatelstva není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány města v jejich 
dokumentaci. 
e)  Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci. 
 Obecní úřad a orgány integrovaného záchranného systému vytvoří podmínky pro dočasné skladování materiálu CO – 
prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob za účelem provedení jejich výdeje při stavu ohrožení státu a válečném stavu 
v souladu s § 17 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Pro skladování materiálu humanitární 
pomoci mohou být využity prostory a plochy veřejného občanského vybavení. Organizační ani technické zabezpečení skladování 
(výdeje) materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci. 
f)  Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce. 
 Na území obce a jeho částí nejsou nebezpečné látky skladovány. 
 Z hlediska využití ploch s rozdílným způsobem využití, které řeší územní plán, není s dislokací skladů nebezpečných látek 
uvažováno. V případě havárie na komunikacích bude problém řešen operativně dle místa havárie. Organizační ani technické 
zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich 
dokumentaci.  
g)  Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklé při mimořádné 
 události 
 Územní nároky na organizaci záchranných, likvidačních a obnovovacích prací nebo dekontaminaci území nebyly v rámci 
zpracování ÚP uplatněny. Objekty případně plochy, které by mohly po úpravě sloužit k dekontaminaci osob, zvířat nebo dopravní 
techniky jsou k dispozici ve funkčních plochách občanské vybavenosti.  
 Ve funkčních plochách občanské vybavenosti a v plochách výroby a skladování jsou rovněž prostory, které je možné po 
úpravě použít k tomuto účelu. 
 Navržené urbanistické řešení umožňuje záchranné, likvidační a obnovovací práce. Doprava na komunikacích je řešena tak, 
aby umožnila příjezd zasahujících jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu obce i v případě snížení průjezdnosti části 
komunikací v obci – komunikace budou v max. míře propojeny a zokruhovány. Sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod 
elektrické energie) budou dle možností postupně rovněž zokruhovány, takže umožní operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých 
zdrojů 
h)  ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území. 
 Na území města a jeho částí nejsou nebezpečné látky skladovány. 
i)  nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. 
 V případě havárie na zdroji pitné vody, bude využíváno vody z rezervních ostatních zdrojů napojených na celý vodovodní 
systém. Pro případ výpadku celého vodárenského systému bude nouzové zásobování zajišťováno dopravou pitné vody cisternami v 
množství 15 l/ob.den. Zásobování bude ještě doplněno dodávkami balené vody. 
 Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních a veřejných studní podle pokynů územního hygienika. 
Zásobování elektrickou energií bude řešeno instalací náhradních zdrojů. 
j) Ustanovení §23, odst.1 vyhlášky č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území. 
 Dle tohoto ustanovení musí nově navrhované komunikace svým umístěním, rozměry a parametry vždy umožnit průjezd těžké 
požární techniky. V obci bude možné využít k hašení hydranty na veřejném vodovodu a vodu z protékajících potoků. Podrobné 
posouzení parametrů komunikační sítě z hlediska §23, odst. 1 vyhlášky 501/2006 Sb. bude předmětem územního řízení při povolování 
nové výstavby. ÚP vytvořil předpoklady pro splnění těchto technických požadavků na hlavních trasách komunikační sítě a rozvodech 
technické infrastruktury. Při detailním řešení parcelace jednotlivých lokalit je třeba ustanovení §23, odst. 1 vyhlášky 501/2006 Sb. 
důsledně dodržet a z hlediska správy území uplatňovat. 
j) Ustanovení §24, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využívání území. 
 Rozvodná a telekomunikační vedení v nově zastavovaných lokalitách ÚP budou podle možností umístěna pod zem. 
 
O.4 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.  
 V rámci veřejného projednání, které se konalo dne 1. 12. 2014, bylo podáno celkem 5 námitek. 
 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění je zařazeno za text odůvodnění jako PŘÍLOHA Č. 5. 
 V rámci opakovaného veřejného projednání, které se konalo dne 10. 9. 2015, byla podána celkem 1 námitka. 

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění je zařazeno za text odůvodnění jako PŘÍLOHA Č.7. 
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O.5  Vyhodnocení připomínek. 
O.5.1  Připomínky podané v rámci společného jednání o návrhu ÚP. Společné jednání se konalo dne 12. 3. 2013. 
---- Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání – Připomínky ostatních uplatněných dle § 50 odst. 3 SZ je 
 zařazeno za text odůvodnění jako PŘÍLOHA Č. 2. 
O.5.2 Připomínky podané v rámci veřejného projednání návrhu ÚP. 
 V rámci veřejného projednání návrhu ÚP, které se konalo 1. 12. 2014, byla podána 1 připomínka od občanů. 
 Rozhodnutí o připomínkách a jejich odůvodnění je zařazeno za text odůvodnění jako PŘÍLOHA Č. 4. 
O.5.3 Připomínky podané v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP. 

V rámci opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP, které se konalo 10. 9. 2015, nebyla podána žádná připomínka od 
občanů. 

 Rozhodnutí o připomínkách a jejich odůvodnění je zařazeno za text odůvodnění jako PŘÍLOHA Č. 7. 
 
O.6 Rozsah dokumentace. 
 Textová část odůvodnění obsahuje 40 stran textu včetně tabulkové části (str. 1 – 41). 
PŘÍLOHA Č. 1. Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání, které se konalo dne 12. 3. 2013 obsahuje 20 

stran textu (str. 1-20).  
PŘÍLOHA Č. 2. Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání, které se konalo dne 12. 3. 2013 – Připomínky 

ostatních uplatněných dle § 50 odst. 3 SZ obsahuje 6 stran textu (str. 1-6). 
PŘÍLOHA Č. 3 Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání, které se konalo dne 1. 12. 2014, - stanoviska 
  DO, sousedních obcí a NOÚP obsahuje 8 stran textu (1-8). 
PŘÍLOHA Č. 4 Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání, které se konalo 1. 12. 2014 – návrh vyhodnocení 

připomínek dle § 53, odst. 1 obsahuje 1 stranu č. 1. 
PŘÍLOHA Č. 5 Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání, které se konalo dne 1. 12. 2014 – Návrh 

rozhodnutí o námitkách podle § 53, odst. 1 obsahuje 3 strany textu (1-3). 
PŘÍLOHA Č. 6 Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP podle § 53 odst. 2, ze dne 21. 7. 2015 obsahuje 1 stranu č. 1. 
PŘÍLOHA Č. 7 Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po opakovaném veřejném jednání, které se konalo dne 10. 9. 2015 – 

Rozhodnutí o námitkách a připomínkách obsahuje 11 stran textu (1-11). 
 
 
 
 Grafická část odůvodnění ÚP obsahuje 3 přílohy. 
 O1  Koordinační výkres       1 : 5 000  
 O2  Širší vztahy       1 : 50 000 
 O3  Výkres předpokládaného záboru půdního fondu    1 : 5 000 
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Katastrální území: Jelení Název části obce:  

číslo 
lokality 

ÚP 
Způsob využití plochy 

celkový 
zábor ZPF 

(ha) 

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

Investice do 
půdy (ha) orná půda zahrady 

trvalé travní 
porosty 

I. II. III. IV. V. 

Z46 plochy rekreace hromadné RH 0,0368 - - 0,0368 0,0368 - - - - 

- 

Z47 plochy rekreace hromadné RH 0,7409 - - 0,7409 0,7409 - - - - 

Z48 plochy rekreace hromadné RH 0,6935 - - 0,6935 0,6935 - - - - 

Z50 plochy rekreace hromadné RH 0,6903 - - 0,6903 0,6903 - - - - 

Z53 plochy rekreace hromadné RH 0,1588 - - 0,1588 0,1588 - - - - 

Z55 plochy rekreace hromadné RH 0,0562 - - 0,0562 0,0562 - - - - 

Z56 plochy rekreace hromadné RH 0,1226 - - 0,1226 0,1226 - - - - 

Z57 plochy rekreace hromadné RH 1,2183 - - 1,2183 1,2183 - - - - 

Z60 plochy rekreace hromadné RH 0,1428 - - 0,1428 0,1428 - - - - 

Z63 plochy rekreace hromadné RH 0,2773 - - 
0,0333 0,0333 

- - - 
- 

0,2440 - 0,2440 

plochy rekreace celkem 4,1375 0,0000 0,0000 4,1375 3,8935 0,0000 0,0000 0,0000 0,2440 0,0000 

Z54 plochy občanského vybavení OV 0,0118 - - 0,0118 0,0118 - - - - - 

plochy občanského vybavení celkem 0,0118 0,0000 0,0000 0,0118 0,0118 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

K21 plochy dopravní infrastruktury DS 0,4537 - - 
0,3533 0,3533 

- - 
- 

- 
- 0,1004 - 0,1004 

K27 plochy dopravní infrastruktury DS 0,0086 - - 0,0086 - - - - 0,0086 

plochy dopravní infrastruktury celkem 0,4623 0,0000 0,0000 0,4623 0,3533 0,0000 0,0000 0,1004 0,0086 0,0000 

Z59 plochy technické infrastruktury TI 0,1161 - - 0,1161 - - - 0,1161 - 
- 

Z61 plochy technické infrastruktury TI 0,0557 - - 0,0557 0,0557     -   

plochy technické infrastruktury celkem 0,1718 0,0000 0,0000 0,1718 0,0557 0,0000 0,0000 0,1161 0,0000 0,0000 

Z64 plochy veřejné zeleně ZV 0,0417 - - 0,0417 0,0417 - - - - 
- 

Z66 plochy veřejné zeleně ZV 0,3343 - - 0,3343 0,3343 - - - - 

plochy veřejného prostranství veřejné zeleně celkem 0,3760 0,0000 0,0000 0,3760 0,3760 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Jelení celkem 5,1594 0,0000 0,0000 5,1594 4,6903 0,0000 0,0000 0,2165 0,2526 0,0000 
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Katastrální území: Nové Hamry Název části obce:  

Z01 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,2171 - - 0,2171 - - - 0,2171 - 

- 

Z02 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,3207 - - 0,3207 - - - 0,3207 - 

Z04 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,6209 - - 0,6209 - - - - 0,6209 

Z06 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,3046 - - 0,3046 - - - - 0,3046 

Z07 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,6283 - - 
0,2050 

- - 
0,2050 

- 
- 

0,4233 - 0,4233 

Z08 plochy bydlení v rodinných domech BI 4,2419 - - 4,2419 - - - - 4,2419 

Z09 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,1586 - - 0,1586 - - - - 0,1586 

Z16 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,4393 - - 0,4393 - - - - 0,4393 

Z17 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,6787 - - 0,6787 - - - - 0,6787 

Z20 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,2086 - - 0,2086 - - - - 0,2086 

Z22 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,0333 - - 0,0333 - - - - 0,0333 

Z27 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,7772 - - 0,7772 - - - - 0,7772 

Z30 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,1785 - - 0,1785 - - - - 0,1785 

Z33 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,1453 - - 0,1453 - - - - 0,1453 

Z34 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,2731 - - 0,2731 - - - - 0,2731 

Z36 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,5051 - - 0,5051 - - - - 0,5051 

Z42 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,1700 - - 0,1700 - - - - 0,1700 

Z44 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,1481 - - 0,1481 - - - - 0,1481 

Z67 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,1001 - - 
0,0913 

- - 
0,0913 

- 
- 

0,0088 - 0,0088 

Z69 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,0328 - - 
0,0317 

- - 
0,0317 

- 
- 

0,0011 - 0,0011 

Z71 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,0700 - - 0,0700 - - - - 0,0700 

Z72 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,1150 - - 
0,0675 

- - 
0,0675 

- 
- 

0,0475 - 0,0475 

Z73 plochy bydlení v rodinných domech BI 0,0234 - - 0,0234 - - - - 0,0234 

plochy bydlení celkem 10,3906 0,0000 0,0000 10,3906 0,0000 0,0000 0,3955 0,5378 9,4573 0,0000 

Z12 plocha rekreace individuální RI 0,1184 - - 0,1184 - - - - 0,1184 
- 

Z14 plocha rekreace individuální RI 0,2256 - - 0,2256 - - - - 0,2256 

plochy rekreace celkem 0,3440 0,0000 0,0000 0,3440 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3440 0,0000 

Z03 plochy občanského vybavení OM 0,1226 - - 0,1226 - - - - 0,1226 

- 

Z18 plochy občanského vybavení OM 0,7929 - - 0,7929 - - - - 0,7929 

Z21 plochy občanského vybavení OM 0,4780 - - 0,4780 - - - - 0,4780 

Z23 plochy občanského vybavení OS 0,2319 - - 0,2319 - - - - 0,2319 

Z24 plochy občanského vybavení OS 0,3529 - - 0,3529 - - - - 0,3529 

Z25 plochy občanského vybavení OS 0,1000 - - 0,1000 - - - - 0,1000 

Z35 plochy občanského vybavení OM 0,2770 - - 0,2770 - - - - 0,2770 

plochy občanského vybavení celkem 2,3553 0,0000 0,0000 2,3553 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,3553 0,0000 

Z15 plochy smíšené rekreační SR 0,6772 - - 
0,6353 

- - 
0,6353 

- 
- 

- 

0,0419 - 0,0419 

Z22 plochy smíšené rekreační SR 1,0457 - - 1,0457 - - - - 1,0457 

Z26 plochy smíšené rekreační SR 0,9133 - - 0,9133 - - - - 0,9133 

Z28 plochy smíšené rekreační SR 0,2839 - - 0,2839 - - - - 0,2839 

Z31 plochy smíšené rekreační SR 0,3342 - - 0,3342 - - - - 0,3342 

Z37 plochy smíšené rekreační SR 0,3579 - - 0,3579 - - - - 0,3579 

Z68 plochy smíšené rekreační SR 0,1140 - - 0,1140 - - - - 0,1140 

Z74 plochy smíšené rekreační SR 0,0950 - - 0,0950 - - - - 0,0950 

plochy smíšené celkem 3,8212 0,0000 0,0000 3,8212 0,0000 0,0000 0,6353 0,0000 3,1859 0,0000 

K02 plochy dopravní infrastruktury DS 0,4670 - - 0,4670 - - - - 0,4670 

- 

K05 plochy dopravní infrastruktury DS 0,3461 - - 
0,1123 

- - 
0,1123 

- 
- 

0,2338 - 0,2338 

K10 plochy dopravní infrastruktury DS 0,2313 - - 0,2313 - - - - 0,2313 

K13 plochy dopravní infrastruktury DS 0,1264 - - 0,1264 - - - - 0,1264 

K14 plochy dopravní infrastruktury DS 0,0165 - - 0,0165 - - - - 0,0165 

K16 plochy dopravní infrastruktury DS 0,1405 - - 0,1405 - - - - 0,1405 

K30 plochy dopravní infrastruktury DS 0,0273 - - 0,0273 - - - 0,0273 - 

plochy dopravní infrastruktury celkem 1,3551 0,0000 0,0000 1,3551 0,0000 0,0000 0,1123 0,0273 1,2155 0,0000 

Z05 plochy technické infrastruktury TI 0,1254 - - 0,1254 - - - - 0,1254 - 

plochy technické infrastruktury celkem 0,1254 0,0000 0,0000 0,1254 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1254 0,0000 

Z25 plochy veřejné zeleně ZV 0,2296 - - 0,2296 - - - - 0,2296 
- Z32 plochy veřejné zeleně ZV 0,3956 - - 0,3956 - - - - 0,3956 

Z43 plochy veřejné zeleně ZV 0,2085 - - 0,2085 
    

0,2085 

plochy veřejného prostranství veřejné zeleně celkem 0,8337 0,0000 0,0000 0,8337 0,0000 0,0000 - - - - 
K01 plochy vodní a vodohospodářské 0,3409 - - 0,3409 - - - - 0,3409 - 

 
0,3409 - - 0,3409 - - - - 0,3409 - 

Nové Hamry celkem 19,5662 0,0000 0,0000 19,5662 0,0000 0,0000 1,1431 0,5651 17,8580 0,0000 

zábor ZPF celkem 24,7256 0,0000 0,0000 24,7256 4,6903 0,0000 1,1431 0,7816 18,1106 0,0000 
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O.7 Poučení. 
 
Proti Územnímu plánu Nové Hamry vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………… ……………………………………. 
Jaroslav Bradáč 
starosta obce Nové Hamry 

František Kubiš 
Určený zastupitel obce Nové Hamry 
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Věc: Územní plán Nové Hamry - vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání  - PŘÍLOHA Č. 1 

Pořízení Územního plánu Nové Hamry schválilo Zastupitelstvo obce Nové Hamry dne 18.4.2011.  

Projednávání zadání ÚP zpracovaného v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla v souladu s § 47 stavebního zákona vyvěšena po dobu 30 dnů 
v době od 13.3. do 13.4.2012.  

Na základě uplatněných požadavků a podnětů a po vyhodnocení připomínek upravil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zadání do konečné podoby. Upravené zadání bylo 
schváleno dne 18.4.2012 usnesením č. 253/10/4.12.  

Společné jednání dle § 50 odst 2 stavebního zákona se uskutečnilo dne 12.3.2013 od 8,30 hod. v zasedací místnosti č. 408 Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2. Lhůta k uplatnění 
stanovisek a připomínek dotčených orgánů, sousedních obcí a krajského úřadu uplynula dnem 11.4.2013.  

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona oznámil veřejnou vyhláškou možnost nahlédnutí do návrhu územního plánu a vyzval k uplatnění připomínek ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 15.2.2013, doručena byla 15. dnem, tj. 2.3.2013. Lhůta pro uplatnění připomínek byla stanovena do 1.4.2013.  

Orgán, organizace 
Číslo jednací, 
datum doručení 

Stanoviska/připomínky 
 

Vyhodnocení 
 

Dotčené orgány  
  

1. Hasičský záchranný sbor 
Karlovarského kraje  

 
 
stanovisko bylo vyžádáno  

 
připomínky nebyly uplatněny 

2. Krajská hygienická stanice 
Karlovarského kraje 

 
 
stanovisko bylo vyžádáno  

 
připomínky nebyly uplatněny 

3. Krajská veterinární správa 
pro Karlovarský kraj 

 
 
stanovisko bylo vyžádáno  

 
připomínky nebyly uplatněny 

4. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství                     

1137/DS/13-2 ze dne 
8.4.2013 – doručeno 
dne 9.4.2013 

 

K zaslanému návrhu, nemá odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského 
úřadu Karlovarského kraje, jako příslušný orgán z hlediska řešení silnic II. a III. 
třídy, dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, připomínky. 

 

bez připomínek 

5. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor kultury, 
památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu 

 
 
stanovisko bylo vyžádáno  

 
připomínky nebyly uplatněny 
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6. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství    

933/ZZ/12 ze dne 
8.3.2012 – doručeno 
dne 9.3.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594)  

Příslušným orgánem ochrany přírody je Magistrát města Karlovy Vary.  

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná koncepce zasahuje dílčími částmi i do 
extravilánu v k.ú. Jelení (což v zadání nebylo patrné), bude nutné, v případě 
realizace konkrétních záměrů, zažádat o stanovisko dle § 45 i, zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zda záměr nebude 
mít vliv na soustavu Natura 2000.  

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Vinš/221)  

K návrhu nemáme připomínky. K zadání Krajský úřad Karlovarského kraje, 
odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán dle § 22 písm. b) a 
e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů vydal stanovisko zn. 1626/ZZ/12 ze dne 6. 4. 
2012 s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 
požadavky na vyhodnocení vlivů Územního plánu Nové Hamry na životní 
prostředí, ani na zpracování variantního řešení.  

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295)  

Bez připomínek  

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. 
Hrdinová/415)  

Realizací navržené koncepce ÚP dojde k záboru pozemků určených k plnění 
funkcí lesa. Celková výměra odnětí PUPFL je 12,9623 ha.  

Dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko 
k územně plánovací dokumentaci (k návrhu ÚP) obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, tedy Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí.  

Ochrana zemědělského půdního fondu (Mgr. Zemanová/297)  

Stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, k návrhu Územního plánu Nové Hamry.  

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále 
jen „krajský úřad“) jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
„ZPF“) dle § 13 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o ochraně ZPF") posoudil předložený návrh 
Územního plánu Nové Hamry (dále jen „ÚP“) podle zákona o ochraně ZPF a s 
ohledem na postup k zajištění ochrany ZPF při zpracování a projednávání 

 
 
stanovisko bylo vyžádáno – viz bod 9  
 
akceptovat 
 
 
 
 
 
 
bez připomínek 
 
 
 
 
 
 
 
bez připomínek 
 
 
 
 
 
stanovisko bylo vyžádáno – viz bod 9  
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územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., 
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF (dále jen „vyhláška“). 
Rovněž bylo přihlédnuto k metodickému pokynu MŽP ČR - odboru lesa a půdy 
ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 a ke společnému metodickému 
doporučení MMR a MŽP „Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF v územním plánu“ z července 2011.  

Posouzení vycházelo z dokumentace návrhu ÚP Nové Hamry (projektanti: Ing. 
arch. Petr Martínek, Ing. arch. Jan Kosík, prosinec 2012) zveřejněné na 
webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary a z výsledků místního 
šetření.  

V souladu s ustanovením § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF, uplatňuje 
krajský úřad k návrhu ÚP Nové Hamry podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF 
následující  

s t a n o v i s k o :  

1. V grafické části územního plánu je zakreslena hranice zastavěného území 
k 12.12.2012. Krajský úřad s návrhem na vymezení hranice zastavěného území 
souhlasí, až na pozemky p. č. 1591/1 a 1592 v k. ú. Nové Hamry. U těchto dvou 
pozemků krajský úřad neshledal žádný z důvodů pro vymezení zastavěného 
území dle § 58 odst. 2 písm. a) – e) stavebního zákona. Krajský úřad požaduje 
navržený průběh hranice v tomto území prověřit a upravit, případně žádá 
odůvodnit, na jakém základě byla tato hranice stanovena.  

2. V návrhu ÚP Nové Hamry je navrhován rozvoj celkem na 69,97 ha půdy, 
z toho 31,46 ha tvoří vyhodnocený zábor ZPF.  
 
Pro jednotlivá funkční využití je 
navrhován rozvoj a zábor ZPF v 
následujícím rozsahu: Funkční 
využití  

Celkem plocha (ha)  

Plochy bydlení (BI, BH, SR)  21,74  
Plochy rekreace (RI, RH)  9,03  
Plochy pro občanské vybavení (OV, 
OS, OM, OH)  

3,52  

Plochy veřejných prostranství a 
zeleně (ZV, ZS, ZP)  

1,16  

Plochy výroby a skladování (VD)  -  
Plochy technické infrastruktury (TI)  0,44  
Plochy dopravní infrastruktury (DS, 
DZ)  

4,79  

Plochy vodní a vodohospodářské (W)  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dle aktualizovaných ÚAP jsou pozemky 
v ZÚ – stabil plochy BI převzaté z původní 
ÚPD – na základě MŠ bude pozemek 
parc. č. 1591/1 ponechán v ZÚ, je pod 
oplocením a je využíván jako užitková 
zahrada, pozemek parc.č. 1592 nebude 
vymezen v ZÚ, 
 
 
 
rekapitulace - konstatování 
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Plochy rekreace na plochách 
přírodního charakteru (RN)  

10,86  -  

Plochy smíšené nezastavěného 
území - sportovní (NSs)  

18,43  -  

Celkem  69,97  31,46  

3. Plochy č. Z 10 (RI), Z 11 (RI), Z 13 (RI), Z 19 (RH), Z 29 (RH), Z 41 (BI) v 
Nových Hamrech a plochy Z 45 (RH), Z 49 (TI), Z 51 (RH), Z 52(OM), Z 62 
(RH), Z 65 (ZV), P 01 (BH) v Jelení jsou řešeny zcela na nezemědělské půdě, a 
proto nejsou předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF. Zábor ZPF v ploše 
Z 05 (TI) navržené v zastavěném území se dle metodického doporučení 
nevyhodnocuje.  

4. K ostatním rozvojovým lokalitám na pozemcích ZPF řešeným v návrhu ÚP 
Nové Hamry zaujímá krajský úřad následující stanovisko.  

Plochy bydlení  

K navrženému rozsahu ploch bydlení:  

Dle návrhu ÚP má obec cca 322 obyvatel (str. 9 části Odůvodnění) žijících v 58 
rodinných domech a v 10 bytových domech. Dle údajů Českého statistického 
úřadu, Databáze demografických údajů za obce ČR, přibylo v obci za 
posledních 20 let cca 72 obyvatel. Projektant navrhuje vymezit pro rozvoj 
bydlení v obci v návrhovém období územního plánu zastavitelné plochy v 
rozsahu 21,74 ha pro cca 380 nových trvalých obyvatel a 118 nových RD (při 
průměrné velikosti bytové domácnosti cca 3,2 osoby). Rozsah navrhovaných 
zastavitelných ploch bydlení není v návrhu ÚP dostatečně zdůvodněn. Ve 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení (str. 38 
části Odůvodnění) nejsou uvedeny žádné důvody zdůvodňující rozsah 
navrhovaných zastavitelných ploch bydlení pětinásobně přesahující územní 
rozvoj v obci za posledních 20 let.  

Krajský úřad nesouhlasí s rozsahem požadavku na zábor zemědělské půdy pro 
rozvoj funkce bydlení v obci. Rozsah zastavitelných ploch bydlení je, i při 
akceptování nezbytné přiměřené rezervy, nadhodnocený, neodpovídá velikosti 
a charakteru obce a nezohledňuje dosavadní územní a demografický vývoj. 
Požadavek na zábor zemědělské půdy pro tuto funkci není v návrhu dostatečně 
odůvodněn. resp. k návrhu nebylo doloženo odůvodnění, které by prokázalo, že 
obec zastavitelné plochy v navrženém rozsahu pro svůj rozvoj skutečně 
potřebuje.  

Nadhodnocený a neodůvodněný požadavek na zábor zemědělské půdy je v 
rozporu se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zák. o ochraně ZPF), neboť pro 
nezemědělskou činnost je možné odnímat ze ZPF jen nezbytně nutnou plochu. 

 
 
 
 
 
 
bez připomínek – plochy mimo ZPF 
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Z tohoto důvodu je nutno plochy navržené pro rozvoj bydlení omezit.  

Požadavky orgánu ochrany ZPF na redukci či vypuštění navržených ploch 
bydlení z návrhu ÚP níže formulované uplatňuje krajský úřad u těch lokalit, 
jejich řešení neodpovídá zásadám ochrany ZPF, případně představuje výrazný 
negativní zásah do obhospodařovaných pozemků a bonitně nejhodnotnějších 
zemědělských půd v území a nelze jej tedy vyhodnotit jako řešení z hlediska 
ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů výhodné (§§ 4 
a 5 zákona o ochraně ZPF).  

K jednotlivým lokalitám:  

Lokalita Z 01 – plocha bydlení v Nových Hamrech (BI).  

Navrhován je zábor 0,21 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.  

Lokalita Z 02 – plocha bydlení v Nových Hamrech (BI).  

Navrhován je zábor 0,34 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.  

Lokalita Z 04 – plocha bydlení v Nových Hamrech (BI).  

Navrhován je zábor 0,32 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 06 – plocha bydlení v Nových Hamrech (BI).  

Navrhován je zábor 0,64 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 07 – plocha bydlení v Nových Hamrech (BI).  

Navrhován je zábor 0,59 ha zemědělské půdy zařazené do III. a V. třídy 
ochrany.  

Lokalita Z 08 – plocha bydlení v Nových Hamrech (BI).  

Navrhován je zábor 4,22 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 09 – plocha bydlení v Nových Hamrech (BI).  

Navrhován je zábor 0,14 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 16 – plocha bydlení v Nových Hamrech (BI). 

Navrhován je zábor 0,46 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 17 – plocha bydlení v Nových Hamrech (BI).  

Navrhován je zábor 0,71 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 20 – plocha bydlení v Nových Hamrech (BI).  

Navrhován je zábor 0,20 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z01 - souhlas 
 
 
Z02 - souhlas 
 
 
Z04 - souhlas 
 
 
Z06 - souhlas 
 
 
Z07 - souhlas 
 
 
 
Z08 - souhlas 
 
 
Z09 - souhlas 
 
 
Z16 - souhlas 
 
 
Z17 - souhlas 
 
 
Z20 - souhlas 
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Lokalita Z 27 – plocha bydlení v Nových Hamrech (BI).  

Navrhován je zábor 1,02 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 30 – plocha bydlení v Nových Hamrech (BI).  

Navrhován je zábor 0,17 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 33 – plocha bydlení v Nových Hamrech (BI).  

Navrhován je zábor 0,14 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 36 – plocha bydlení v Nových Hamrech (BI).  

Navrhován je zábor 0,50 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 44 – plocha bydlení v Nových Hamrech (BI).  

Navrhován je zábor 0,07 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

S navrhovaným záborem zemědělské půdy v těchto 15 lokalitách krajský úřad 
souhlasí. Navržené řešení lokalit odpovídá zásadám ochrany ZPF (§ 4). 
Všechny lokality, kromě lokality Z 08, jsou menší výměry a navazují na stávající 
zástavbu. Lokalita Z 08 je navržena tak, že vyplňuje prostor mezi roztroušenou 
horskou zástavbou převážně rekreačního charakteru. Zemědělská půda v 
lokalitách je zařazena převážně do V. třídy ochrany, není obhospodařována a je 
značně znehodnocena rozrostlým náletem dřevin.  

Lokalita Z 34 – plocha bydlení v Nových Hamrech (BI).  

Navrhován je zábor 0,60 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

 

Lokalita Z 38 – plocha bydlení v Nových Hamrech (BI).  

Navrhován je zábor 0,30 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

S navrženým záborem ZPF v těchto dvou lokalitách krajský úřad nesouhlasí. 
Lokality jsou součástí jedné z mála celistvých ploch ZPF v území, která není 
znehodnocena stávající roztroušenou zástavbou či rozrostlým náletem dřevin. 
Většina této celistvé plochy je obhospodařována. Navržené řešení těchto dvou 
lokalit vyhodnotil krajský úřad jako řešení z hlediska ochrany ZPF nevýhodné. Z 
tohoto důvodu, a také vzhledem k výše uvedenému požadavku na omezení 
rozsahu zastavitelných ploch bydlení, požaduje krajský úřad lokality z návrhu 
ÚP vypustit.  

Lokalita Z 42 – plocha bydlení v Nových Hamrech (BI).  

Navrhován je zábor 0,23 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

 
Z27 - souhlas 
 
 
Z30 - souhlas 
 
 
Z33 - souhlas 
 
 
 
Z36 - souhlas 
 
 
Z44 - souhlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z34 – po dohodě s DO (18.6.2013) 
zredukovat a odůvodnit – mokřad,cesta 
k vodojemu, vyjmutou plochu vymezit jako 
NS a přičlenit k sousední 
 
Z38 -  převzato z původní ÚPD – lze 
vypustit! 
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Se záborem zemědělské půdy v této lokalitě krajský úřad souhlasí za 
podmínky, že bude její výměra zredukována na cca 0,1 ha. Krajským úřadem 
byla tato plocha, která má návaznost pouze na cestní síť, výjimečně 
odsouhlasena v rámci změny č. 6/2007 ÚPN SÚ, a to pro výstavbu 1 RD 
rodinného příslušníka sousedního stávajícího RD (péče o rodiče) v rozsahu 
nezbytně nutném (cca 1 000 m2). Důvodem pro odsouhlasení řešení ve volné 
krajině bylo také znehodnocení zemědělské půdy v lokalitě dlouhověkým 
porostem stromů. V návrhu ÚP byl rozsah této plochy navýšen. Krajský úřad 
trvá na původní odsouhlasené výměře.  

Lokalita Z 15 – plocha smíšená obytná – rekreační v Nových Hamrech (SR)  

Navrhován je zábor 5,77 ha zemědělské půdy zařazené do III. a V. třídy 
ochrany.  

Lokalita je rozsáhlá. Její severní a východní část je navržena na zemědělských 
půdách s V. třídou ochrany, které jsou navíc znehodnoceny rozrostlým náletem 
dřevin. S touto částí lokality krajský úřad souhlasí. Jihozápadní část lokality je 
navržena na zemědělské půdě zařazené do III. třídy ochrany, která je na území 
Nových Hamrů nejkvalitnější. Tato část lokality je navíc, jako jedna z mála v 
řešeném území, zemědělsky obhospodařována a není znehodnocena 
rozrostlým náletem dřevin. Krajský úřad požaduje lokalitu z jihozápadu 
zredukovat a minimálně pozemek p. č. 528 v k. ú. Nové Hamry o výměře 
2,6187 ha z ní vypustit.  

Lokalita Z 22 – plocha smíšená obytná – rekreační v Nových Hamrech (SR)  

Navrhován je zábor 1,03 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 26 – plocha smíšená obytná – rekreační v Nových Hamrech (SR)  

Navrhován je zábor 0,91 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 28 – plocha smíšená obytná – rekreační v Nových Hamrech (SR)  

Navrhován je zábor 0,29 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 31 – plocha smíšená obytná – rekreační v Nových Hamrech (SR)  

Navrhován je zábor 0,33 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 37 – plocha smíšená obytná – rekreační v Nových Hamrech (SR)  

Navrhován je zábor 5,77 ha zemědělské půdy zařazené do III. a V. třídy 
ochrany.  

S navrhovaným záborem zemědělské půdy v těchto pěti lokalitách krajský úřad 
souhlasí. Lokality navazují na stávající zástavbu. Pro zábor je navržena 

Z42 -  po dohodě s DO (18.6.2013) 
respektovat změnu a zredukovat na 1000 
m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z15 – vypustit – nesouhlas DO MMOŽP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Z22 - souhlas 
 
 
Z26 - souhlas 
 
 
Z28 - souhlas 
 
 
Z31 - souhlas 
 
 
Z37 - souhlas 
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zemědělská půda zařazená do V. třídy ochrany, která je navíc částečně 
znehodnocena rozrostlým náletem dřevin.  

Plochy rekreace  

Lokalita Z 12 – plocha rekreace individuální v Nových Hamrech (RI).  

Navrhován je zábor 0,11 ha zemědělské půdy zařazené V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 14 - plocha rekreace individuální v Nových Hamrech (RI).  

Navrhován je zábor 0,22 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

S navrhovaným záborem zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany 
krajský úřad souhlasí. Jedná s o drobné plochy umístěné v návaznosti na 
stávající zástavbu.  

Lokalita Z 46 – plocha rekreace hromadné v Jelení (HR)  

Navrhován je zábor 0,03 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany.  

Lokalita Z 47 – plocha rekreace hromadné v Jelení (HR)  

Navrhován je zábor 0,74 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany.  

Lokalita Z 48 – plocha rekreace hromadné v Jelení (HR)  

Navrhován je zábor 0,68 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany.  

Lokalita Z 50 – plocha rekreace hromadné v Jelení (HR)  

Navrhován je zábor 0,069 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany.  

Lokalita Z 53 – plocha rekreace hromadné v Jelení (HR)  

Navrhován je zábor 0,13 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany.  

Lokalita Z 56 – plocha rekreace hromadné v Jelení (HR)  

Navrhován je zábor 0,12 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany.  

Lokalita Z 57 – plocha rekreace hromadné v Jelení (HR)  

Navrhován je zábor 1,77 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany.  

Lokalita Z 58 – plocha rekreace hromadné v Jelení (HR)  

Navrhován je zábor 0,0096 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany.  

Lokalita Z 60 – plocha rekreace hromadné v Jelení (HR)  

Navrhován je zábor 0,14 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany.  

 
 
 
 
 
Z12 - souhlas 
 
 
Z14 - souhlas 
 
 
 
 
 
Z46 – 47, Z50, Z53, Z56-58, Z60, Z63 – 
plochy převzaty z platného ÚPN SÚ, resp. 
změny úpd, která byla vydaná dne 
15.6.2011 – ke změně byl vydán orgánem 
ochrany ZPF souhlas  viz. stanovisko čj 
2877/ZZ/10 ze dne 19.7.2010! 
po dohodě s DO (18.6.2013) zredukovat 
lokalitu 57 a 58 - vypustit pozemky ve 
vlastnictví obce a státu 
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Lokalita Z 63 – plocha rekreace hromadné v Jelení (HR)  

Navrhován je zábor 0,27 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany.  

V sídle Jelení, kde se v současné době nachází 6 budov (z toho pouze 3 
obydlené), jsou navrhovány zastavitelné plochy pro rozvoj hromadné rekreace v 
celkovém rozsahu 4,76 ha. Tyto plochy jsou dle odůvodnění určeny pro 26 – 29 
objektů hromadné rekreace. Takto rozsáhlý rozvoj neúměrný velikosti a 
charakteru sídla v návrhu ÚP zdůvodněn. Dostatečně zdůvodněno není ani 
navrhované řešení, kdy jsou pro zábor navrženy obhospodařované zemědělské 
půdy zařazené plně do I. třídy ochrany. Tyto vysoce chráněné půdy s 
nadprůměrnou produkční schopností je možné ze ZPF odnímat pouze 
výjimečně a jen v odůvodněných případech. V návrhu ÚP je namísto řádného 
odůvodnění odkazováno na platný ÚPN SÚ, ze kterého byla většina ploch 
převzata, a jsou zmíněny variantní studie zpracované v souvislosti s platným 
ÚPN SÚ. Krajský úřad požaduje navrhovaný rozvoj hromadné rekreace v sídle 
Jelení přehodnotit a rozvojové plochy zredukovat přiměřeně velikosti a 
charakteru sídla. Navržené řešení, a zejména navrhovaný zábor vysoce 
chráněných zemědělských půd, je zapotřebí v návrhu ÚP řádně odůvodnit. 
Přitom je nutno vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 
ZPF ve srovnání s jiným možným řešením (tzv. „variantní vyhodnocení“).  

Plochy občanské vybavenosti  

Lokalita Z 03 – plocha občanského vybavení v Nových Hamrech (OM)  

Navrhován je zábor 0,01 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 18 - plocha občanské vybavenosti v Nových Hamrech (OM)  

Navrhován je zábor 0,80 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 21 – plocha občanského vybavení v Nových Hamrech (OM)  

Navrhován je zábor 0,47 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 23 – plocha občanského vybavení v Nových Hamrech (OS)  

Navrhován je zábor 0,25 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 24 – plocha občanského vybavení v Nových Hamrech (OS)  

Navrhován je zábor 0,33 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 25 – plocha občanského vybavení v Nových Hamrech (OS)  

Navrhován je zábor 0,35 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Se záborem zemědělské půdy v těchto 6 lokalitách krajský úřad souhlasí. 

 
po dohodě s DO (18.6.2013) ponechat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z03 - souhlas 
 
 
Z18 - souhlas 
 
 
Z21 - souhlas 
 
 
Z23 - souhlas 
 
 
Z24 - souhlas 
 
 
 
Z25 - souhlas 
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Navržené řešení odpovídá zásadám ochrany ZPF (§ 4). Lokality navazují na 
stávající zástavbu. Pro zábor je navržena zemědělská půda zařazená do V. 
třídy ochrany.  

Lokalita Z 35 – plocha občanského vybavení v Nových Hamrech (OM)  

Navrhován je zábor 0,69 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Plocha je dle odůvodnění určena pro vybudování komerčního a parkovacího 
zázemí u dojezdu sjezdovky. Se záměrem vybudovat zázemí u dojezdu 
sjezdovky krajský úřad souhlasí, navržené řešení lokality je však v rozporu se 
zásadami ochrany ZPF (§ 4), neboť jejím umístěním dochází k vytvoření 
zbytkové plochy ZPF uzavřené uvnitř zástavby. Navržené řešení lokality 
požaduje krajský úřad upravit tak, aby odpovídalo zásadám ochrany ZPF. Pro 
záměr je zapotřebí využít přednostně nezemědělskou půdu na p. p. č. 1363/4 a 
také pozemky p. č. 1363/3 a část 1363/2 v k. ú. Nové Hamry. Rozsah plochy 
zůstane zachován.  

Lokalita Z 39 – plocha občanského vybavení v Nových Hamrech (OM)  

Navrhován je zábor 0,14 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 40 – plocha občanského vybavení v Nových Hamrech (OM)  

Navrhován je zábor 0,11 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Tyto dvě lokality jsou dle odůvodnění určeny pro umístění dvou malých 
komerčních rekreačních zařízení. Lokality jsou součástí jedné z mála celistvých 
ploch ZPF v území, která není znehodnocena stávající roztroušenou zástavbou 
či rozrostlým náletem dřevin. Většina této celistvé plochy je obhospodařována. 
Navržené řešení těchto dvou lokalit včetně navržené příjezdové komunikace K 
13 je v rozporu se zásadami ochrany ZPF (4), neboť dochází k narušení 
organizace ZPF a ke ztížení zemědělského obhospodařování. V blízkosti lokalit 
se navíc nachází rozsáhlá plocha nevyužité nezemědělské půdy, kterou je dle 
zásad ochrany ZPF nutno využívat přednostně před půdou nezemědělskou. 
Důvody, proč by tato plocha nemohla být alespoň částečně využita pro 
výstavbu, v odůvodnění uvedeny nejsou. Z těchto důvodů nelze požadavek na 
zábor ZPF v těchto dvou lokalitách kladně vyhodnotit.  

Lokalita Z 54 – plocha občanské vybavenosti v Jelení (OM) S navrhovaným 
záborem 0,01 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany krajský úřad 
souhlasí. Jedná se o drobnou lokalitu při komunikaci. Zábor ZPF je 
zanedbatelný.  

Plochy veřejných prostranství a zeleně  

Lokalita Z 32 – plocha veřejné zeleně v Nových Hamrech (ZV)  

 
 
 
 
Z35 – zredukovat plochu – dolní část 
ponechat jako NZ, horní část zmenšit a 
vymezit jako NS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z39 a Z40 – lze vypustit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z54 - souhlas 
 
 
 
 

Z32 - souhlas 
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Navrhován je zábor 0,40 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 43 – plocha veřejné zeleně v Nových Hamrech (ZV)  

Navrhován je zábor 0,17 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita Z 64 – plocha veřejné zeleně v Jelení (ZV)  

Navrhován je zábor 0,04 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany.  

Lokalita Z 66 – plocha veřejné zeleně v Jelení (ZV)  

Navrhován je zábor 0,33 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany.  

S navrhovaným záborem zemědělské půdy v těchto čtyřech lokalitách krajský 
úřad souhlasí. Plochy jsou vymezeny v souladu se zásadami ochrany ZPF (§ 
4).  

Plochy dopravní infrastruktury  

Lokalita K 02 – odstavné parkoviště a komunikace u sjezdovky v Nových 
Hamrech (DS)  

Navrhován je zábor 0,47 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita K 05 – plocha pro místní přístupovou komunikaci v Nových 
Hamrech (DS)  

Navrhován je zábor 0,72 ha zemědělské půdy zařazené do III. a V. třídy 
ochrany.  

Lokalita K 10 – plocha pro parkoviště u sjezdovky v Nových Hamrech (DS)  

Navrhován je zábor 0,23 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita K 14 – odstavné parkoviště pro zastavitelné plochy v Nových 
Hamrech (DS)  

Navrhován je zábor 0,02 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita K 16 – rozšíření stávající přístupové komunikace a komunikace ke 
stávající zástavbě v Nových Hamrech (DS)  

Navrhován je zábor 0,47 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Lokalita K 21 – přístupová komunikace k vodojemu v Jelení (DS)  

Navrhován je zábor 0,45 ha zemědělské půdy zařazené do I. a IV. třídy 
ochrany.  

Lokalita K 27 – plocha pro úpravu stávající Y-křižovatky v Jelení.  

 
 
Z43 - souhlas 
 
 
Z64 - souhlas 
 
 
Z66 - souhlas 
 
 
 
 
 
 
 
K02 - souhlas 
 
 
 

K05 – vypustit – nesouhlas DO MMOŽP 
 
 
 
 
K10 - souhlas 
 
 
K14 - souhlas 
 
 
 
K16 - souhlas 
 
 
 
K21- souhlas 
 
 
 
K27 – souhlas 
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Navrhován je zábor 0,04 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.  

Se záborem zemědělské půdy v těchto sedmi lokalitách krajský úřad souhlasí. 
Navržené řešení odpovídá zásadám ochrany ZPF (§ 4). Jedná se o účelové 
plochy, jejichž umístění je vzhledem k funkci jednoznačné.  

Lokalita K 13 – přístupová komunikace k rozvojovým plochám v Nových 
Hamrech (DS)  

S navrhovaným záborem 0,23 ha zemědělské půdy v této lokalitě nelze 
souhlasit. Jedná se o přístupovou komunikaci k rozvojovým plochám Z 39 a Z 
40. K těmto plochám uplatnil krajský úřad nesouhlasné stanovisko. Odůvodnění 
– viz. výše. Území je navíc dostupné po stávající komunikaci na p. p. č. 2091/1 
v k. ú. Nové Hamry.  

Plochy technické infrastruktury  

Lokalita Z 59 – plocha pro vodojem v Jelení (TI).  

Navrhován je zábor 0,11 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.  

Lokalita Z 61 – plocha pro jímání, úpravu a čerpání vody do vodojemu v 
Jelení (TI).  

Navrhován je zábor 0,05 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany.  

S oběma plochami technické infrastruktury krajský úřad souhlasí. Jedná se o 
účelové plochy, jejichž umístění je vzhledem k funkci jednoznačné.  

Smíšené plochy nezastavěného území – sportovní (bez navrhovaného 
záboru ZPF)  

Lokalita K 01. Plocha o výměře 0,75 ha je součástí přírodního krajinného 
rekreačně sportovního souboru s rybníkem v Nových Hamrech (NSs).  

Lokalita K 06. Plocha o výměře 0,18 ha je určena pro přírodní plochu s 
rekreačně sportovním využitím bez zásahů do krajiny v Nových Hamrech (NSs).  

Lokalita K 11. Plocha o výměře 9,04 ha je určena pro lyžařskou sjezdovou trať 
v Nových Hamrech (NSs).  

V těchto třech lokalitách vymezených na ZPF není navrhován zábor 
zemědělské půdy, neboť navržené funkce v těchto lokalitách nebrání 
zemědělskému využívání ploch. Krajský úřad souhlasí s využitím zemědělské 
půdy pro tyto funkce, a to za podmínky, že budou pro využití těchto ploch 
stanoveny následující závazné podmínky. Lokality budou využívány pouze pro 
výše uvedené účely (lyžařské sjezdovky s vleky či lanovkami, rekreační louky, 
areály zdraví, atd…). Bude umožněno jejich pravidelné zemědělské 

 
 
 
 
 

K13 – část vymezit jako stav, novou 
nechat přes pole 
 
 
 
 
 
 
 

Z59 - souhlas 
 
 
Z61 - souhlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
K01  - souhlas – doplnit závazné podmínky 
využití! 
 
K06  - souhlas – doplnit závazné podmínky 
využití 
 
K11  - souhlas – doplnit závazné podmínky 
využití 
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obhospodařování ve vegetačním období (sekání trávy, pastva dobytka, atd….). 
Plochy nebudou oploceny a nebudou na nich umisťovány žádné trvalé stavby. 
Na plochách nebude prováděna skrývka ornice a nebudou prováděny takové 
terénní úpravy, které by ztěžovaly nebo znemožňovaly zemědělské 
obhospodařování (např. navážka, zlomy, terasy, atd…). V tomto smyslu budou 
v závazné části územního plánu upraveny pro plochy NSs podmínky využití.  

Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (bez navrhovaného 
záboru ZPF)  

Lokalita K 20. Plocha o výměře 5,62 ha v Jelení je určena pro rekreační louky, 
malá přírodní veřejná tábořiště a přírodní travnatá hřiště bez nároků na trvalé 
stavby a terénní úpravy (NSs).  

Lokalita K 22. Plocha o výměře 5,23 ha v Jelení je určena pro rekreační louky, 
malá přírodní veřejná tábořiště a přírodní travnatá hřiště bez nároků na trvalé 
stavby a terénní úpravy (NSs).  

Pro tyto dvě plochy umístěné převážně na ZPF není navrhován zábor 
zemědělské půdy. Krajský úřad souhlasí s využitím zemědělské půdy pro dané 
účely, požaduje však přehodnotit navržený rozsah těchto ploch a plochy 
zredukovat. V návrhu ÚP není zdůvodněno, z jakých důvodů jsou v tomto 
nepatrném sídle navrženy plochy pro rekreační louky, přírodní travnatá hřiště, 
atd… v celkovém rozsahu 10,85 ha. Dle návrhu ÚP sice není předpokládáno 
budoucí odnětí půdy ze ZPF pro dané účely, ale k dotčení ZPF ve velkém 
rozsahu dojde. Z těchto důvodů je zapotřebí navržené řešení zdůvodnit a 
vyhodnotit, jaké množství ploch obec pro rozvoj této funkce skutečně potřebuje.  

5. Připomínky a požadavky:  

 Na str. 21 textové části odůvodnění jsou chybně uvedeno, že v ÚP jsou 
vymezovány plochy pro 6 větrných elektráren. Krajský úřad požaduje prověření 
a opravu.  

 Krajský úřad požaduje vyznačit ve Výkresu předpokládaných záborů půdního 
fondu u ploch NSs, že se jedná o plochy „bez navrhovaného záboru ZPF“ (např. 
šraf + legenda).  

 Krajský úřad požaduje ve Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu 
vyznačit hranice ploch K 12 a K 15 navržených k navrácení zpět pro 
zemědělské využití odlišně od hranic ploch rozvojových.  

Upozornění: Toto stanovisko se týká pouze lokalit taxativně vyjmenovaných v 
dokumentaci návrhu Územního plánu Nové Hamry odsouhlasených tímto 
stanoviskem. V případě změny rozsahu záboru zemědělské půdy (rozšíření 
ploch na pozemcích ZPF) je nutné dopracovat Vyhodnocení předpokládaných 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
K20 – po dohodě s DO (18.6.2013) 
zredukovat a vypustit pozemky ve 
vlastnictví obce 
 
K22 – po dohodě s DO (18.6.2013) 
zredukovat a vypustit pozemky ve 
vlastnictví obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
text bude opraven, ÚP nenavrhuje žádnou 
plochu pro umístění větrných elektráren 
 
 
lze akceptovat – doplnit do legendy, že 
plochy NSs a RN  jsou bez záboru ZPF 
 
akceptovat 
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důsledků navrženého řešení na ZPF a znovu požádat krajský úřad o doplnění či 
změnu stanoviska.  

Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF se vydává podle části IV. 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.  

Hornictví a geologie (Ing. Raška/217)  

Bez připomínek  

Odpadové hospodářství (Mgr. Lillová/219)  

Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a 
regulačním plánům obecní úřad s rozšířenou působností, v tomto případě 
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životní prostředí.  

Ochrana ovzduší (Mgr.Harzerová/595)  

Bez připomínek  

Vodní hospodářství ( Ing. Smolík/293)  

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není 
z hlediska svých kompetencí na úseku vodního hospodářství daných 
ustanovením § 107 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodoprávním 
úřadem příslušným k uplatnění stanoviska k zásadám územního rozvoje a k 
územním plánům obcí a pověřených obcí. Tím je v souladu s ustanovením § 
106 vodního zákona v případě územního plánu obce Nové Hamry Magistrát 
města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad. 

 
 
 
 
 
 
bez připomínek 
 
stanovisko bylo vyžádáno – připomínky 
nebyly uplatněny – viz bod 9 - lze 
konstatovat, že návrh úp nemění 
dosavadní systém nakládání s odpady, 
který je v souladu s Plánem odpadového 
hospodářství Karlovarského kraje  
 
bez připomínek 
 
 
stanovisko bylo vyžádáno -  viz bod 8  
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor dopravy 

2756/OD/13 ze dne 
22.2.2013 - doručeno 
dne 27.2.2013 

 
nemá připomínky 

 
bez připomínek 

8. Magistrát města Karlovy 
Vary, ÚÚPaSÚ – vodoprávní 
úřad 

4194b/SÚ/11/Źá ze 
dne 25.2.2013 

doručeno dne 
11.3.2013 

sídlo Nové Hamry:  

- Se zásobováním pitnou vodou z veřejného vodovodu a s variantou likvidace 
srážkových vod souhlasíme bez připomínek.  

- Dále souhlasíme s řešením vybudovat centrální čistírnu odpadních vod s 
vypouštěním čištěných odpadních vod do recipientu řeky Rolavy.  

sídlo Jelení:  

- Na základě již vydaných stanovisek ze dne 31.3.2011 pod spis.zn.: 
SÚ/4194/11/Žá-231.1 . a ze dne 4.5.2011 pod spis.zn.: SÚ/4194a/11/Žá-231.1 

 

bez připomínek 

 

bez připomínek 

 

 

 



     
 

       Stránka | 15  
 Územní plán Nové Hamry - vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání 

souhlasíme se zásobováním pitnou vodou.  

- K návrhu likvidace srážkových vod nemáme připomínek.  

- V případě likvidace splaškových vod požadujeme prověřit varianty:  

A.) vybudování kanalizační sítě s centrální ČOV s odváděním čištěných 
odpadních vod do recipientu Černé vody  

B.) vybudování kanalizační sítě s napojením na výše uvedenou plánovanou 
ČOV Nové Hamry.  

 

bez připomínek 

 

prověřit varianty a doplnit odůvodnění 

9. Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor životního 
prostředí 

883/OŽP/13 ze dne 
8.4.2013 – doručen 
dne 10.4.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření z hlediska ochrany ZPF  

Jelení: Nesouhlasíme s umístěním lokalit plochy rekreace hromadné v kú. 
Jelení na půdy s I. třídou ochrany. Jedná se o zábor 4,4 ha, který není v návrhu 
ÚP dostatečně odůvodněn. Do I. třídy ochrany je zařazena bonitně nejcennější 
půda v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných 
nebo mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního 
fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou 
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

Nové Hamry: Nesouhlasíme s umístěním lokalit Z38, Z39, Z40 a K13 na 
severovýchodním okraji obce v k.ú. Nové Hamry. Tyto lokality jsou navrženy na 
udržované celistvé ploše zemědělského půdního fondu – umístění těchto lokalit 
je v rozporu s § 4 zákona o ochraně ZPF. Dále ze stejného důvodu 
nesouhlasíme s umístěním lokality Z15, konkrétně p.p.č. 528. 

Ze stanovení zastavěného území požadujeme vyjmout p.p.č. 1591/1 a 1592 
v k.ú. Nové Hamry. Zařazení těchto pozemků dle našeho názoru neodpovídá § 
58 odst. 2 stavebního zákona. 

Zdejší orgán ochrany však není příslušným orgánem k uplatnění stanoviska 
k návrhu po společném jednání ÚP Nové Hamry. Dle ustanovení§ 17a písm. a) 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu je příslušným 
orgánem Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství. 

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny  

Nesouhlasíme s návrhem K05 s návazností na Z15 (p.p.č. 526/1 a 477/1). 
Realizací návrhu by došlo k významnému snížení funkčnosti lokálního biocentra 
č. 16, k negativnímu zásahu do biotopu zvláště chráněných rostlin a živočichů a 
k likvidaci jedinců ZCHD. Navrhovaným posunutím hranice LBC a realizací 
záměru by došlo k poškození a následně zániku nejcennější části LBC č. 16 
přechodového rašeliniště. Stávající hranici LBC č. 16 požadujeme zachovat. 

Vyjádření z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa  

 
 
plochy převzaty z platného ÚPN SÚ, resp. 
změny úpd, která byla vydaná dne 
15.6.2011 – příslušný orgán ochrany ZPF 
vydal souhlas 
 
 
 
Z38, Z39, Z40 a K13 - převzato z původní 
ÚPD – po dohodě s příslušným DO 
(18.6.2013) budou lokality Z39 a Z40 
vypuštěny 
lokalita Z15 – bude vypuštěna 

dle aktualizovaných ÚAP jsou pozemky 
v ZÚ – stabil plochy BI převzaté z původní 
ÚPD – na základě MŠ bude pozemek 
parc. č. 1591/1 ponechán v ZÚ, je pod 
oplocením a je využíván jako užitková 
zahrada, pozemek parc.č. 1592 nebude 
vymezen v ZÚ, 

 

 

K05 a Z15 - vypustit 

 

 

 

 



     
 

       Stránka | 16  
 Územní plán Nové Hamry - vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování 
lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese. Veškeré pozemky 
určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle lesního 
zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu 
může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního 
pozemku nebo ve veřejném zájmu.  

Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být 
zejména  

a) přednostně použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a 
zajištěno, aby použití pozemků co nejméně narušovalo hospodaření v lese a 
plnění jeho funkcí, 

b)  dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany 
a k ohrožení sousedních lesních porostů,  

c) nenarušována síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích a jiná 
zařízení sloužící lesnímu hospodářství; v případě nezbytného omezení jejich 
funkcí musí být uvedena do původního stavu, a není-Ii to možné, zajištěno 
odpovídající náhradní řešení,  

d) zřizovány pozemní komunikace a průseky v lese tak, aby jejich zřízením 
nedošlo ke zvýšenému ohrožení lesa, zejména větrem a vodní erozí.  

Projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace, návrhů na 
stanovení dobývacích prostorů a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni 
dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni 
navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, 
ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; 
přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné 
rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.  

Dotýká-Ii se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných tímto zákonem, 
rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem 
příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění 
podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m 
od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění 
stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení 
nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle 
správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. 

Na základě výše uvedeného požadujeme doplnění návrhu územního plánu dle 
výše uvedených požadavků. Především se jedná o požadavek na zpracování 

konstatování – požadavky, které měly být 
uplatněny k zadání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prověřit a event. doplnit odůvodnění 
záborů PUPFL 
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__________________ 

4179/OŽP/13 ze dne 
1.11.2013, doručeno 
dne 1.11.2013 

variantních (alternativních) řešení a konkrétnější vyhodnocení důsledků 
navrhovaných řešení ve smyslu zásahu do pozemků určených k plnění funkcí 
lesa. 
_______________________________________________________________ 

Odbor životního prostředí MM K. Vary obdržel žádost o přehodnocení 
stanoviska z hlediska ochrany přírody a krajiny k návrhu Územního plánu obce 
Nové Hamry č.j. 883/OŽP/13, ve kterém nesouhlasíme s vymezením 
dopravního koridoru K05 v návaznosti na plochu Z15. 

V žádosti píšete: „Řešení dopravního koridoru K05 plně akceptuje hodnotné 
prvky v území, funkčnost biocentra nebude narušena…“ 

Území biocentra č. 16 tak jak je vymezeno v novém návrhu ÚP nerespektuje 
hodnoty území, kdy z něj negativně vymezuje mělké podmáčené území tvořící 
hodnotové jádro celého biocentra. Blíže bylo toto popsáno ve stanovisku AOPK 
ČR Mgr. Vladimírem Melicharem. Vyjmutím části nivy z biocentra a poskytnutí 
tohoto území pro stavbu komunikace by došlo k poškození hodnotné části 
lokální krajiny plnící ekologicko-stabilizační funkci. Zároveň má údolí výrazný 
esteticko-kulturní význam v rámci území obce a nejedná se pouze o vlastní 
údolí, ale i navazující terasovité svahy s keříčkovou vegetací doplňují tento 
esteticko-kulturní význam. Vymezením této části území pro silnici dojde 
k potlačení všech těchto krajinných funkcí a území obce ztratí část své 
stabilizační kostry. 

Nadále trváme na svém stanovisku, že realizací návrhu řešení dopravního 
koridoru K05 by došlo k významnému snížení funkčnosti lokálního biocentra č. 
16, k negativnímu zásahu do biotopu zvláště chráněných rostlin a živočichů, 
k likvidaci jedinců zvláště chráněných rostlin a živočichů a zničení 
přechodového rašeliniště. 

 

__________________________________ 

trvá nesouhlas - k dohodě nedošlo – 
rozpor řešený tajemníkem dle čl. 5 
Organizačního řádu – potvrzeno 
stanovisko DO 

plocha K05 a další navazující plochy pro 
bydlení budou z návrhu vypuštěny 

10. Magistrát města Karlovy 
Vary, odd. památkové péče 

 

 

 
stanovisko bylo vyžádáno  

 
připomínky nebyly uplatněny 

11. Ministerstvo dopravy  stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

12. Ministerstvo obrany - 
Vojenská ubytovací a 
stavební správa Praha 

8054-1/65331-
ÚP/2013-7103/44 ze 
dne 5.3.2013 – 
doručeno dne 6.3.2013 

 
souhlasí s návrhem  

 
bez připomínek 

13. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

6656/13/31100 ze dne 
11.4.2013 doručeno 
dne 12.4.2013 

neuplatňujeme žádné připomínky, v obce se nenacházejí výhradní ložiska 
nerostných surovin, ani prognózní zdroje vyhrazených nerostů 

bez připomínek 
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po lhůtě 

14. Ministerstvo vnitra – odd. 
státních hranic 

 stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

15. Ministerstvo životního 
prostředí, odbor výkonu 
státní správy IV 

 stanovisko bylo vyžádáno bez připomínek 
 

16. Obvodní báňský úřad pro 
území Karlovarského kraje 

 stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

17. Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro Karlovarský kraj 

SPU124002/2013 ze 
dne 26.3.2013, 
doručeno dne 2.4.2013 

V k.ú. Nové Hamry ani v k.ú. Jelení u Nových Hamrů neprobíhají žádné 
komplexní pozemkové úpravy (dále KPÚ) a v nejbližších letech není plánováno 
jejich zahájení. Pro případné zahájení  KPÚ a jejich realizací v dalším období a 
především pro bezproblémovou možnost doplnění cestní sítě v rámci návrhu 
společných zařízení doporučujeme, aby účelové komunikace (vymezené v § 2 
odst. 2 písmo d) a § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů) nebyly v územním plánu stanoveny jako plochy 
dopravní infrastruktury v souladu s § 9 odst. 1,2 a 3 vyhlášky č.501/2006 Sb., o 
obecných podmínkách na využití území.  

 
akceptováno – účelové komunikace nejsou 
vymezeny jako plochy dopravy 

18. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

 stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

19. Státní energetická inspekce  stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

sousední obce    

20. Město Horní Blatná  stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 
21. Město Nejdek  stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 
22. Město Přebuz  stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 
23. Obec Potůčky  stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 
24. Obec Pernink  Stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 
25. Obec Vysoká Pec  stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

nadřízený orgán územního 
plánování 

 
  

26. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor regionálního 
rozvoje 

1056/RR/13-2 ze dne 
29.10.2013 doručeno 
dne  

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 
1.10.2013 žádost o stanovisko k návrhu Územního plánu Nové Hamry (dále 
také jen „ÚP“), zpracovaného ve 12/2012, a podklad: „Územní plán Nové 
Hamry - vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP po společném jednání“, 
zpracovaný 10.5.2013 a aktualizovaný 24.9.2013 pořizovatelem ÚP.  
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, 
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oddělení územního plánování, (dále jen „pořizovatel“), pořizuje ÚP v souladu s 
ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„stavební zákon“).  
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, zmocněný 
ust. § 7 odst. 1 písm. g), a ust. § 178 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, vydává v přenesené působnosti stanovisko krajského úřadu - 
správního orgánu územního plánování k návrhu ÚP a k výše uvedeným 
podkladům.  
1. Základní údaje:  
Návrh ÚP byl zpracován Ing. arch. Petrem Martínkem, aut. arch., Karlovy Vary, 
ve 12/2012. Návrh ÚP byl zpracován na základě schválení záměru na pořízení 
ÚP Zastupitelstvem obce Nové Hamry (dále jen „ZONH“) dne 18.4.2011, a 
zadání ÚP, které bylo schváleno ZONH dne 18.4.2012. Společné jednání o 
návrhu ÚP proběhlo dne12.3.2013, veřejná vyhláška o zveřejnění návrhu ÚP 
pro veřejnost byla vyvěšena na úřední desce od 15.2.2013 do 2.4.2013.  
ÚP řeší správní území obce Nové Hamry, tj. k. ú. Jelení u Nových Hamrů, a k. 
ú. Nové Hamry  
V ÚP je rozvoj území navržen bez etapizace s dostatečným nárůstem stávající 
urbanistické struktury území. Území obce se bude i nadále přiměřeně rozvíjet 
ve vztahu k blízkému centru Nejdek. Funkce rekreačního venkovského sídla s 
dobrým rozvojovým potenciálem do budoucnosti zůstane zachována. ÚP 
zachovává historicky založené a urbanisticky vymezené členění zastavěného 
území. ÚP vymezuje v urbanistické struktuře stávající i nové plochy pro 
dostatečný rozvoj bydlení, občanské vybavenosti, rozvoj individuální a 
hromadné rekreace i cestovního ruchu, obchodu, rozvoj drobného podnikání, a 
to zejména stanovením vhodných rozvojových území a pravidel pro umísťování 
těchto aktivit v obci i v krajině v koordinaci s ochranou přírody a krajiny.  
 
2. Posouzení souladu návrhu ÚP a předložených podkladů z hlediska 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, a souladu s 
politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem (tj. Politikou územního rozvoje ČR 2008 /dále jen „PÚR 2008/ a 
Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje /dále jen „ ZÚR KK“/):  
- zdejší úřad nezjistil rozpory návrhu ÚP, a PÚR 2008 a ZÚR KK.  
 
Poznámky na závěr: (zdejší úřad příslušný dle ust. § 178 odst. 1 a 2, zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 
171 stavebního zákona)  
- Na str. 6, v bodě 1b.1/2. návrhu ÚP doporučujeme k citovaným: „P+R“, doplnit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
soulad  
 
 
 
 
v rámci úpravy návrhu po společném 
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slovo: „…doplňující…“. Taktéž v Odůvodnění ÚP na str. 7 v kapitole O.b.  
- Na str. 9, v bodě 1c.5, Z-08 - BI, 3. - musí být doplněna lhůta pro pořízení a 
zaevidování územní studie do evidence územně plánovací činnosti Ústavu 
územního rozvoje Brno v souladu s ust. § 43 odst. 2 stavebního zákona. Totéž 
v bodech Z15 - SR, 3., Z22 - SR, 3., Z27 - BI,3., Z34 - BI, 3., Z45 - RH, 3., Z47 - 
RH, 3., Z57- RH, 3., Z58- RH, 3., a na str. 33 v kap. 2b.2.,  
- Upozorňujeme u kapitoly 2b.3 návrhu ÚP na její neúplné zpracování. V 
současné době je již v souladu se ZÚR KK zpracována územní studie: „Územní 
studie horských oblastí“, pořízená zdejším úřadem (zpracovaná v letech 2011 a 
2012, čistopis řešení byl odevzdán v 11/2012), a zaevidována v evidenci 
územně plánovací činnosti ÚÚR Brno, kterou doporučujeme jako zpřesňující 
podklad pro zpracování úpravy návrhu ÚP.  
- Kapitolu 2.f. - Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené řízení podle § 17 
odst. 1 stavebního zákona, je nutno na základě novely stavebního zákona - 
zák. č. 350 /2012 Sb., vypustit.  
- Kapitolu O.a1 odůvodnění ÚP je potřeba doplnit o vyhodnocení souladu 
navržené koncepce s Republikovými prioritami územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území obsaženými v Politice územního rozvoje 
ČR 2008.  
- Doporučujeme pořizovateli získat stanoviska dotčených orgánů, které je dosud 
ke společnému jednání neuplatnily.  
- V grafické části ÚP nelze řešit území mimo správní území obce Nové Hamry. 
Je potřeba příslušné výkresy upravit, a záměr vypustit. Pokud to však 
pořizovatel a projektant považují za účelné, i když jde o věc problematickou, 
bylo by potřeba navazující záměr v území sousedící obce zakreslit pouze šedou 
barvou čárkovaně a území sousedící obce označit zřetelně k názvu 
katastrálního území i názvem této sousedící obce. V odůvodnění by pak bylo v 
příslušné kapitole nutno věc vysvětlit s tím, jak je věc řešena (či není řešena) v 
platné, případně i rozpracované, územně plánovací dokumentaci této sousedící 
obce.  

jednání budou připomínky zapracovány dle 
novely stavebního zákona (návrh ÚP byl 
zpracován ještě před novelou) 
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Věc: Územní plán Nové Hamry - vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání – PŘÍLOHA Č. 2 
Společné jednání dle § 50 odst 2 stavebního zákona se uskutečnilo dne 12.3.2013 od 8,30 hod. v zasedací místnosti č. 408 Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2. Lhůta k uplatnění 
stanovisek a připomínek dotčených orgánů, sousedních obcí a krajského úřadu uplynula dnem 11.4.2013.  

Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona oznámil veřejnou vyhláškou možnost nahlédnutí do návrhu územního plánu a vyzval k uplatnění připomínek ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 15.2.2013, doručena byla 15. dnem, tj. 2.3.2013. Lhůta pro uplatnění připomínek byla stanovena do 1.4.2013.  

Připomínky ostatních uplatněných dle § 50 odst. 3 SZ 

Odesílatel Ze dne/datum 
doručení 

Předmět připomínky Vyhodnocení 

1. Mgr. Jakub Němec, Na 
Rejdišti 329, Měšice 

22.2.2013/ 26.2.2013 V souladu s § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, coby majitel pozemku p.č. 864/5 
v obci Nové Hamry, podávám následující námitky k návrhu Územního - plánu 
Nové Hamry:  

1) ve výkresové dokumentaci je v katastru obce Nové Hamry nesprávně 
zakreslen pozemek p.č. 864/5,  

2) tento pozemek je nesprávně označen jako plocha smíšená nezastavěného 
území s označením NS přesto, že je určen k zástavbě objektem pro rodinnou 
rekreaci.  

ODŮVODNĚNÍ  

V roce 2010 poté, co mi bylo jak obcí Nové Hamry, tak stavebním úřadem v 
Nejdku potvrzeno, že je v souladu s územním plánem určen k zástavbě 
rekreačním objektem, jsem za tímto účelem zakoupil výše uvedený pozemek. 
Další část tohoto pozemku (odděleno z pozemku č. 864/1) jsem od obce 
odkoupil v roce 2011.  

Nahlédnutím do návrhu ÚP jsem zjistil, že tento pozemek je zakreslen ve stavu 
neodpovídajícím skutečnosti a na rozdíl od stávajícího ÚP je ve výkresové části 
označen jako plocha NS (jeho část je dokonce graficky vyznačena jako DS - 
dopravní infrastruktura silniční), přičemž dle - textové části návrhu ÚP není 
tento typ plochy určen k zastavění objekty rodinné rekreace.  

Připomínce se vyhovuje. 

Pozemek parc. č. 864/5 v k.ú. Nové 
Hamry bude vymezen jako plochy 
rekreace. V původním ÚPNSÚ byl tento 
pozemek takto vymezen. 
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Na tyto nedostatky byl dne 20.2.2013 písemně upozorněn starosta obce Nové 
Hamry. Dne 21.2.2013 jím bylo písemně odpovězeno, že zmíněné rozpory 
projednal se zpracovatelem ÚP Ing. Arch. Martínkem s tím, že ten potvrdil, že 
"bude respektováno zařazení pozemku mezi zastavitelné, jako tomu je u 
dosavadního ÚP".  

Vzhledem k tomu, že změnou účelu pozemku p.č. 864/5 by došlo k 
nepřípustnému zásahu do mých práv a mých právem chráněných zájmů, který 
by vedle faktického znemožnění užívat pozemek pro rekreaci měl za následek 
moji značnou finanční ztrátu (na stavbu rekreačního objektu byla pořízena 
projektová dokumentace, byly zřízeny přípojky elektro a plynu; na vodovodní 
řad k objektu je vydáno stavební povolení), uplatňuji tyto připomínky a žádám o 
provedení příslušných změn v návrhu ÚP tak, aby byla zachována možnost 
využít mnou zakoupený pozemek k účelu, k němuž byl dle stávajícího ÚP určen 
a pro nějž byl pořízen a nedošlo tak ke zmaření mé investice.  

2. Ing. Marcela Hrdá, Nové 
Hamry 54E, Nové Hamry 

10.3.2013/ 12.3.2013 Vzhledem k tomu, že probíhá společné jednání o návrhu Územního plánu Nové 
Hamry, chci vyjádřit připomínku, která se dotýká lokalit označených v Návrhu 
Územního plánu Nové Hamry jako lokality Z07, Z08, Z09, Z15. V těchto 
lokalitách by mělo být vybudováno více objektů různého charakteru jak pro 
rekreaci, tak pro bydlení.  

Do lokality Z15 je sice navržena samostatná přístupová cesta od hřbitova, ale 
tato se má napojit na současnou přístupovou cestu na p.č. 2000/1, která je 
naprosto nevyhovující pro takový - rozsah zatížení a ostatní lokality Z07, Z08, 
Z09 by měli využívat cestu současnou. Nesouhlasím s tímto Návrhem 
Územního plánu, pokud nebude vyřešena dopravní infrastruktura vhodným 
způsobem - zřízení jednosměrného provozu nepovažuji za vhodné řešení, 
protože se neřeší stávající komunikace. V Návrhu Územního plánu není vidět, 
že by se současná silnice měla nějak upravit.  

Současná přístupová cesta do této lokality je velmi dopravně vytížená. Silnice je 
sice obousměrná, ale 2 auta vedle sebe tudy neprojedou (rozměr silnice je 3,35 
cm, někde i méně) a největší problém nastává v zimě, kdy se cesta odklízí jen 
na velikost radlice. Cesta je velmi prudká a je problém ji v zimním období i vyjet 
natož se tam vyhýbat jinému vozu - to je téměř nemožné. Výjimkou není, když 
se i na této malé komunikaci tvoří kolona 5ti a více aut, které nemohou projet 
ani dolu ani nahoru, především díky sněhu a ledu v zimním období. Sníh ze 
silnice není kam odklízet a proto je i odklízení sněhu ze silnice problém. Na 
vyjetí této současné cesty v zimně je velmi často zapotřebí buď nasadit řetězy 
nebo mít auto s pohonem 4x4; protože téměř celou zimu tuto cestu,  

Zajímám se o tuto situaci proto, že v této lokalitě bydlíme a dopravní situaci v 

Připomínce se vyhovuje částečně. 

Popisovanou situaci ohledně 
neuspokojivého stavu dopravní 
infrastruktury v dané oblasti měla vyřešit 
navržená plocha plocha K05 -  koridor pro 
dopravní stavbu VD1. Avšak na základě 
požadavku dotčeného orgánu byla tato 
plocha z návrhu ÚP vypuštěna a to 
z důvodu, že realizací návrhu by došlo 
k poškození a pravděpodobně i zániku 
nenahraditelné součásti biocentra, 
nenarušeného přechodového rašeliniště.  

Aby nedocházelo k dalšímu zatěžování 
stávající dopravní infrastruktury, jsou 
z návrhu vypuštěny nové navazující 
rozvojové plochy Z15 a další.  
 
Vyhodnocení bude doplněno až na 
základě nového dopravního řešení v této 
oblasti. 
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zimě denně řešíme - bydlíme v rodinném domě na parcele č. 401/4. Ke 
každému novému domu většinou patří i 2 auta, znamená to, že pokud se zde 
postaví např. 40 domů, zatíženost silnice se zvýší o 80 automobilů, což 
znamená, že zde může projet až 160 aut denně navíc (pokud počítám pouze se 
40 domy). Je pravděpodobné, že část obyvatel nové lokality bude využívat 
novou cestu a část stávající, což neúměrně zatíží tuto stávající cestu, která není 
na toto vytížení uzpůsobená.  

Děkuji za vyřízení mé připomínky a prosím o informování o dalším postupu v 
této věci.  

3. Ing. Petr Novák, Eva 
Nováková, Nové Hamry 397 

5.4.2013/ 
8.4.2013 

Vážený pane starosto, dle našeho názoru došlo při zpracování návrhu nového 
územního plánu Nové Hamry k opomenutí oplocení kolem našeho rodinného 
domu č.p. 397 na st. parc. č. 138/1 v k.ú. Nové Hamry a proto nebyla oplocená 
část pozemku 1109/10, k.ú. Nové Hamry zařazena mezi zastavěné plochy. 
Podle ust. § 2 odst. 1) písm. c) se ve stavebním zákoně zastavěným pozemkem 
rozumí pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další 
pozemkové parcely, zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek 
s obytnými a hospodářskými budovami. Z uvedeného je zřejmé, že i část 
pozemkové parc. č. 1109/10 k.ú. Nové Hamry, v našem vlastnictví, dnes pod 
společným oplocením je dle tohoto ustanovení stavebního zákona zastavěným 
stavebním pozemkem. Chápeme, že v rozsahu celého zpracovaného území 
obce je jedno opomenuté oplocení drobností, my bychom však rádi přistavěli 
garáž (na zastavitelném území) a proto vás žádáme, aby ze strany obce došlo 
k úpravě tohoto opomenutí a zařazení oploceného pozemku tvořícího souvislý 
celek s obytným domem mezi zastavěné plochy nového územního plánu obce 
Nové Hamry. 

Připomínce se vyhovuje 

Pozemek parc.č.  1109/10 v k.ú. Nové 
Hamry bude vymezen jako zastavitelná 
plocha bydlení BI v rozsahu stávajícího 
oplocení. Zbylá část pozemku bude 
nadále vymezena jako plochy NZ. 
Severní část pozemku je součástí 
lokálního biokoridoru č. 11. Biokoridor je 
funkční a jeho základním úkolem je 
uchování přirozeného genofondu krajiny. 
Pozemek, který je součástí biokoridoru je 
nezastavitelný a lze ho využívat jen 
v souladu s  navrženým opatřením, tzn. 
šetrně využívat travní porosty a zachovat 
porosty dřevin. 

Pozemek parc.č.  1109/10 v k.ú. Nové 
Hamry není zastavěný stavební pozemek 
dle § 2 odst. 1) písm. c) stavebního 
zákona. Stavební pozemek se vymezuje 
územním rozhodnutím dle § 77 
stavebního zákona   

4. České dráhy, a.s. odbor 
správy nemovitostí, odd. 
stavební 

2909/2013/031 ze dne 
18.3.2013, doručeno 
dne 21.3.2013 

Předmětem návrhu územního plánu Nové Hamry je pořízení nového ÚP v 
rozsahu jeho administrativně správního obvodu k.ú. Nové Hamry a k.ú. Jelení u 
Nových Hamrů.  

V katastrálním území Nové Hamry se nacházejí nemovitosti a zařízení ve 
vlastnictví subjektu České dráhy, a.s., (IČ 70994226), dle listu vlastnictví č. 459 
vedeného u příslušného katastru nemovitostí.  

České dráhy, a.s., jsou dotčeny návrhem ÚP Nové Hamry u lokalit č. K03 a 
K04; je dotčen pozemek p. č. 2203/1.  

 Připomínkám se nevyhovuje. 

Dle § 50 SZ se k návrhu úp vyjadřuje 
dotčený orgán chránící veřejné zájmy dle 
zvláštních předpisů (§ 136 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád), v tomto 
případě je dotčeným orgánem 
ministerstvo dopravy. 

Vlastník není dotčeným orgánem. 
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České dráhy, a.s., (IČ 7099426), jako vlastník výše uvedených pozemků v 
katastrálním území Nové Hamry s výše uvedeným návrhem územního plánu 
Nové Hamry souhlasí za podmínky, že:  

-  k dotčení obvodu dráhy a ochranného pásma dráhy (OPD) u lokalit č. K01, 
K02, K03, K04, K07, K08 a č. Z03 se kladně vyjádří vlastník/správce a 
provozovatel dráhy, kterými v obou případech je Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace, (IČ 70994234), 

-  budeme přizvání ke všem předmětným jednáním a řízením a současně k 
tomuto účelu obdržíme veškeré s tímto související dokumenty.  

Připomínáme, že:  

-  dotčené nemovitosti v k. ú. Nové Hamry jsou určeny k funkčnímu využití jako 
plocha dopravní infrastruktury – železniční 

-  ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo v 
sousedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném 
znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška Č. 177/1995 Sb. "stavební 
a technický řád drah" v platném znění;  

-  vyjádření z hlediska dotčení OPD přísluší vlastníku/správci dráhy a 
provozovateli dráhy, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace (IC 70994234); 

-  vzhledem k negativním vlivům způsobeným provozem železniční dopravy 
nedoporučujeme situovat do OPD (ani její blízkosti) plochy bydlení ani 
rekreace a sportu. V případech funkčního využití ploch smíšených 
doporučujeme situování obytné výstavby v odsazení zaručujícím nepřekročení 
hodnot hygienických limitů hluku ze stávající i výhledové železniční dopravy;  

-  upozorňujeme, že veškerá opatření, potřebná k dosažení hodnot hygienických 
limitů hluku (viz Nařízení vlády č. 148/20065b. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění) pro stanovené chráněné 
prostory (viz zákon č. 272/2011 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých zákonů. v platném znění) hradí stavebník; 

-  dále upozorňujeme, že v současné době mezi ČD. a.s, a SŽDC, státní 
organizace, probíhá úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích.  

Mimo uvedené není k návrhu územního plánu Nové Hamry námitek ani dalších 
připomínek. 

Pořizovatel má povinnost jednotlivě 
přizvat k projednávání o návrhu územního 
plánu pouze dotčené orgány, sousední 
obce a nadřízený orgán územního 
plánování, úp je projednáván v souladu 
s ustanoveními § 47 – 53 SZ. Dle § 50 
odst. 3 může každý uplatnit k návrhu 
svoje připomínky Návrh je doručován 
veřejnou vyhláškou a zveřejňován 
způsobem umožňující dálkový přístup.  

Předmětem územního plánování je 
vymezování ploch pro možnou zástavbu. 
Umístění konkrétních staveb v OP dráhy 
a případná protihluková opatření budou 
posuzovány až v rámci podrobnější 
dokumentace pro územního řízení, kde 
vlastník je účastníkem řízení.  

V grafické části úp je ochranné pásmo 
dráhy vymezeno. 

 

 

 

 

 

 

5. Jindřich Matoušek, Eva 
Matoušková, Nové Hamry 

ze dne 18.3.2013, 
doručeno Obecnímu 

Na základě Vámi vyvěšeného návrhu územního plánu tímto dopisem dáváme 
nesouhlas k jakýmkoliv změnám týkajících se našich pozemků – zařazení do 

Připomínce se vyhovuje. 

Plocha Z35 bude ukončena na hranici 
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282 úřadu v Nových 
Hamrech dne 
18.3.2013 

jiné kategorie. Naše pozemky byly zařazeny dle nového ÚP do kategorie NZ – 
zemědělská půda a OM – pozemky ke komerčnímu využití. Když jsme pozemky 
kupovali, byly vedeny jako ostatní travnatá plocha. 

Nesouhlasíme tedy s novým zařazením dle nového ÚP a žádáme o zanechání 
zařazení našich pozemků dle původního zařazení. 

Dle zaměření z podzimu roku 2011 jsme zjistili, že přes náš pozemek je veden 
bez našeho souhlasu most pro lyžařský vle pana Naňky a i když jsme již na toto 
v minulosti poukazovali, bylo nám řečeno, že náš pozemek končí plotem. Jedná 
se o pozemek 1362/4. Zatím to necháme tak, ale pro budoucnost se zařazením 
našeho pozemku do pozemků pro komerční využití zásadně nesouhlasíme. 

Nesouhlas se zařazením částí svých pozemků ppč. 1362/4 a 1362/1 do zóny 
Z35 OM 

pozemku parc.č. 1362/1 v k.ú. Nové 
Hamry. Pozemky parc.č. 1362/1 a 1362/4 
v k.ú. Nové Hamry jsou vymezeny jako 
plochy NZ. 

6. Robert Vlasatý, Nové 
Hamry 355 

ze dne 18.3.2013, 
doručeno Obecnímu 
úřadu v Nových 
Hamrech dne 
18.3.2013 

Vznáší připomínku k návrhu Územního plánu Nové Hamry v souvislosti s 
dotčenými pozemky p.č. st. 383, p.č. 26/20 a p.č 26/26 v katastrálním území 
Nové Hamry.  

Odůvodnění připomínky:  

Rozpor č. 1) Na základě souhlasu se změnou užívání stavby (viz. příloha č.1) 
vydaného dne 4.2.2009 Městským úřadem v Nejdku – odbor stavebního úřadu 
a životního prostředí byl vydán souhlas se změnou v užívání stavby na 
pozemku p.č. st. 383 v katastrálním území Nové Hamry vymezením nového 
účelu užívání stavby na stavbu pro bydlení - rodinný dům. V rozporu s výše 
uvedeným je v návrhu Územního plánu Nové Hamry vedeno jako "SR" 
(Smíšené obytné rekreační).  

Rozpor č. 2) Na základě kupní smlouvy (viz. příloha č.2) uzavřené dne 
29.9.2009 stvrzující prodej p.č. 26/20 (viz. článek ,,III.") prodávající prohlašuje 
(viz. Článek "VI"), že na prodávané nemovitosti neváznou žádná věcná 
břemena ani jiné právní povinnosti a závazky a kupující žádná nepřijímá. V 
rozporu s výše uvedeným Je v návrhu Územního plánu Nové Hamry plánováno 
omezení vlastnických práv zřízením na tomto pozemku "DS" (Dopravní 
infrastruktura silniční).  

Rozpor č. 3) Na základě kupní smlouvy (viz. příloha č.3) uzavřené dne 6.9.2011 
stvrzující prodej p.č. 26/26 (viz. článek ,,III.") prodávající prohlašuje (viz. Článek 
"V."), že na prodávané nemovitosti neváznou žádná věcná břemena ani jiné 
právní povinnosti a závazky a kupující žádná nepřijímá. V rozporu s výše 
uvedeným je v návrhu Územního plánu Nové Hamry plánováno omezení 
vlastnických práv zřízením na tomto pozemku "DS" (Dopravní infrastruktura 
silniční).  

 

 

 

Ad1) Připomínce se nevyhovuje. 

Plochy smíšené obytné  - rekreační (SR) 
jsou určeny mimo jiné pro bydlení. 
Stávající funkce bydlení je v souladu 
s hlavním využitím plochy.  

 

Ad2 a 3) Připomínce se vyhovuje.  

Přístup k objektu na st.p.č. 6 a dalším  
bude řešen přes pozemek parc. č. 26/1 
k.ú. Nové Hamry. 
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Poznámka k rozporu čísla 2 a 3: přístup na sousední parcelu čísla st. 6 (stavba 
na parcele č.e. 10) byl doposud realizován a zajištěn prostřednictvím příjezdové 
cesty na p.č. 26/22 (viz. příloha č. 4). Žádám o zachování tohoto stavu a jeho 
zohlednění v návrhu Územního plánu Nové Hamry.  

7. Hedvika Ivanová, Nové 
Hamry čp.325 

ze dne 18.3.2013, 
doručeno Obecnímu 
úřadu v Nových 
Hamrech dne 
18.3.2013 

Žádám o zahrnutí pozemku parc.č. 498/3 v k.ú. Nové Hamry do zastavitelných 
ploch na bydlení. 

Připomínce se nevyhovuje. 

Pozemek parc.č. 498/3 v k.ú. Nové Hamry 
je součástí územního systému ekologické 
stability (ÚSES), lokálního biocentra č. 16 
Pod Chatami. 
Uvedený pozemek je nezbytný pro 
zajištění funkčnosti lokálního biocentra, 
jako nepostradatelné součásti celého 
územního systému ekologické stability. 
Územní systém ekologické stability je 
důležitou součástí zajišťující ochranu 
přírody a krajiny v daném místě, přičemž 
ponechání pozemku zajišťuje ochranu 
nezastavěného území, a tím naplňuje cíle 
a úkoly územního plánování dle 
stavebního zákona. Biocentrum č. 16 Pod 
chatami je již vymezeno v dosud platné 
územně plánovací dokumentaci Územní 
plán sídelního útvaru Nové Hamry, která 
byla Zastupitelstvem obce Nové Hamry 
schválena dne 25.11.1999 

8. Renata Ivanová, Nové 
Hamry čp. 100 

ze dne 18.3.2013, 
doručeno Obecnímu 
úřadu v Nových 
Hamrech dne 
18.3.2013 

Žádám o zahrnutí části pozemku parc.č. 1157/3 (cca 1000 m2) v k.ú. Nové 
Hamry do zastavitelných ploch na bydlení 

Připomínce se vyhovuje. 

Pozemek parc.č. 1362/1 v k.ú. Nové 
Hamry je vymezen jako plocha BI 
v rozsahu 1000 m2. 

9. TJ Nové Hamry ze dne 19.3.2013, 
doručeno Obecnímu 
úřadu v Nových 
Hamrech dne 
20.3.2013 

TJ Nové Hamry, jako vlastník dotčených pozemků, nesouhlasí s novým 
zařazením všech svých pozemků, podle způsobu využití, navrženým v návrhu 
Územního plánu Nové Hamry. Jedná se především o pozemek p.p.č.51/1 (část) 
zařazený do Z19 - RH a p.p.č. 1673 /19 zařazený do Z27 – BI.  

Připomínce se vyhovuje. 

Pozemky parc.č. 51/1 a 1673/19 v k.ú. 
Nové Hamry jsou vymezeny jako plocha 
Ns. 

10. Obecní úřad Nové Hamry ze dne 28.3.2013, 
doručeno dne 2.4.2013 

Připomínky TJ Nové Hamry k návrhu Územního plánu Nové Hamry podané 
prostřednictvím Obecního úřadu Nové Hamry. 

Tělovýchovná jednota Nové Hamry svým dopisem ze dne 19.03.2013 v zásadě 

Připomínce se vyhovuje. 

Pozemky parc.č. 51/1, 1666/1 a 1673/19 
v k.ú. Nové Hamry jsou vymezeny jako 
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odmítá zařadit pozemky v jejich vlastnictví do změn prováděných v návrhu 
nového územního plánu. Při osobním jednání dne 27.3.2013 pak bylo 
upřesněno o co se TJ jedná a jaké změny požaduje v návrhu vypustit.  

1. Nesouhlasí se zařazením části jejich ppč. 51/1 do zóny Z 19 a žádá o její 
vyřazení v rozsahu dle přiloženého náčrtu do snímku z katastrální mapy.  

2. Zásadně nesouhlasí se zařazením části jejich ppč. 1666/1 do zóny Z 28 
určené pro bydlení. Zóna je na přístupu ke sjezdovkám, vytváří potencionální 
problémy mezi návštěvníky sjezdovek a trvale bydlícími.  

3. Rovněž zásadně nesouhlasí se zařazením jejich ppč. 1673/19 do zóny Z27 
určené pro bydlení. Tato parcela je v podstatě dojezdem i nástupem lyžařského 
vleku.  

Prosím o posouzení připomínek, přičemž zejména připomínky č. 2 ač. 3 
považuji za závažné a mám za to, že při veřejném projednání i následně v 
zastupitelstvu návrhem neprojdou. 

plocha Ns  

11. Marianna Nováková, Nové 
Hamry 255 

doručeno dne 
13.8.2013  

po stanovené lhůtě 

Námitka proti zařazení parcely č. 620/2 do biocentra projednávaného ÚP 

Jako vlastník pozemkové parc. č. 620/2 (o výměře 3849 m2) podávám námitku 
proti zařazení této parcely do lokálního biocentra LBC 16 Pod Chatami 
v navrhovaném ÚP. Podle mého názoru dochází ponecháním uvedené parcely 
v LBC nadále k zásadnímu narušení mého vlastnického práva. Parcela je krajní 
částí biocentra, bezprostředně sousedí se zastavěnou částí území. Parcela byla 
zkonfiskována komunistickým režimem mým rodičům a nemohla proto být námi 
využívána. O navracení parcely v rámci restituce jsem nežádala proto, abych 
vlastnila pozemek, který nesmím stejně jako do teď nikdy využít. 

Podaná námitka proti návrhu územního 
plánu byla vyhodnocena jako připomínka, 
jelikož byla uplatněna k návrhu 
projednávanému dle § 50 a 51 stavebního 
zákona. V této fázi lze uplatňovat pouze 
připomínky (§ 50 odst. 3 stavebního 
zákona).  

Správní orgán se připomínkou zabýval i 
přesto, že dle § 50 odst. 3 stavebního 
zákona se k později uplatněným 
připomínkám nepřihlíží. 

Připomínce nelze vyhovět.  

Pozemek parc.č. 620/2 v k.ú. Nové Hamry 
je součástí územního systému ekologické 
stability (ÚSES), lokálního biocentra č. 16 
Pod Chatami. 
Uvedený pozemek je nezbytný pro 
zajištění funkčnosti lokálního biocentra, 
jako nepostradatelné součásti celého 
územního systému ekologické stability. 
Územní systém ekologické stability je 
důležitou součástí zajišťující ochranu 
přírody a krajiny v daném místě, přičemž 
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ponechání pozemku zajišťuje ochranu 
nezastavěného území, a tím naplňuje cíle 
a úkoly územního plánování dle 
stavebního zákona. Biocentrum č. 16 Pod 
chatami je již vymezeno v dosud platné 
územně plánovací dokumentaci Územní 
plán sídelního útvaru Nové Hamry. 

 
 



 
Spis.zn.: ORUP/1241/11/Gie-326.1                Karlovy Vary, dne 13. 1. 2015 
Vyřizuje: Marcela Giertlová, linka 742    
Spisový znak: 326.1 
Skartační znak: A/20 

PŘÍLOHA Č. 3 
Věc: Územní plán Nové Hamry - vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání, které se konalo dne 1. 12. 2014 – stanoviska DO, sousedních obcí a NOÚP 

DOTČENÉ ORGÁNY: 
Orgán, organizace  
Číslo jednací  
datum doručení 

Obsah stanoviska 
 

Vyhodnocení 
 

1. Hasičský záchranný sbor 
Karlovarského kraje  

 
stanovisko bylo vyžádáno  

 
připomínky nebyly uplatněny 

2. Krajská hygienická stanice 
Karlovarského kraje 

stanovisko bylo vyžádáno 
připomínky nebyly uplatněny 

3. Krajská veterinární správa 
pro Karlovarský kraj 

 
stanovisko bylo vyžádáno  

 
připomínky nebyly uplatněny 

4. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství   

 3206/DS/14 ze dne 
3.12.2014 – doručeno dne 
3.12.2014 

               

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 21.10.2014 
oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Nové Hamry ve smyslu ustanovení § 52 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán ve 
věcech silnic II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k návrhu Územního plánu Nové Hamry 
připomínky. 

bez připomínek 

 

4. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor kultury, 
památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu 

 
stanovisko bylo vyžádáno  

 
připomínky nebyly uplatněny 

5. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství    

3201/ZZ/14 ze dne 8.12.2014 
– doručeno dne 8.12.2014 

 

Ochrana přírody a krajiny  
Bez připomínek 

Posuzování vlivů na životní prostředí  
K zadání Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán 
dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů vydal stanovisko zn. 1262/ZZ/12 ze dne 6.4.2012 s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů 
na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Územního plánu Nové Hamry na životní prostředí, 
ani na zpracování variantního řešení. K upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Nové 

 
 
bez připomínek 

 

bez připomínek 
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Hamry nemáme připomínky.  

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií  
Bez připomínek.  

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství  
Z předloženého oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Nové Hamry vyplývají dotčení 
pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“):  
Katastrální území: Nové Hamry  
K04 plochy smíšené nezastavěného území - sportovní NSs 3,5160  
K07 plochy smíšené nezastaveného území - sportovní NSs 0,3539  
K09 plochy smíšené nezastavěného území - sportovní NSs 3,3138  
K11 plochy smíšené nezastavěného území - sportovní NSs 5,4575  
K17 plochy smíšené nezastavěného území - sportovní NSs 0,1616  
plochy smíšené nezastavěného území 12,8028 ha  
V souladu s ustanovením § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o lesích“) a vzhledem k výše uvedenému 
uplatňujeme stanovisko k územně plánovací dokumentaci a souhlasíme s dotčením těchto lesních 
pozemků za předpokladu, že budou dodržena příslušná ustanovení zákona o lesích o ochraně 
pozemků určených k plnění funkcí lesa a jejich dotčení bude projednáno a schváleno všemi vlastníky 
předmětných lesních pozemků.  

Ochrana zemědělského půdního fondu  
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) 
obdržel oznámení Magistrátu města Karlovy Vary, úřadu územního plánování a stavebního úřadu, o 
konání veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Nové Hamry (dále 
jen „ÚP Nové Hamry“) a výzvu pro uplatnění stanoviska k částem řešení, které byly od společného 
jednání změněny.  
Krajský úřad, jako dotčený orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), 
posoudil zveřejněnou dokumentaci upraveného a posouzeného návrh ÚP Nové Hamry (úprava pro 
veřejné projednání, zpracovatelé Ing. arch. Petr Martínek a Ing. arch. Jan Kosík, říjen 2014).  
V souladu s ust. § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o ochraně ZPF), uplatňuje krajský úřad k částem řešení upraveného a posouzeného 
návrhu ÚP Nové Hamry (úprava pro veřejné projednání, říjen 2014), které byly od společného jednání 
změněny, podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF následující  
s t a n o v i s k o:  
Krajský úřad uplatnil k návrhu ÚP Nové Hamry stanovisko ze dne 8. 4. 2013 pod zn. 884/ZZ/13.  
V tomto stanovisku krajský úřad nesouhlasil s vymezením zastavěného území u pozemků p. č. 1591/1 
a 1592 v k. ú. Nové Hamry. V upraveném a předloženém návrhu ÚP Nové Hamry tato hranice 
zastavěného území v této části upravena nebyla. Krajský úřad požaduje uvedenou hranici zastavěného 
území upravit dle vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP Nové Hamry po společném jednání 
pořizovatelem, tj. pozemek p. č. 1592 v k. ú. Nové Hamry bude ze zastavěného území vypuštěna. S 
předloženým odůvodněním pro pozemek p. č. 1591/1 v k. ú. Nové Hamry, kdy se pozemek nachází 
pod společným oplocením a je využívána jako užitková zahrada přilehlého objektu krajský úřad 

 
 
bez připomínek 
 
 
bez připomínek 
konkrétní záměry v předmětných plochách 
budou podléhat posouzení či povolení 
příslušných úřadů vč. souhlasů vlastníků 
dotčených lesních pozemků  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
opravit – pozemek parc.č. 1592 vymezit mimo 
ZÚ 
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souhlasí.  
Krajský úřad dále nesouhlasil s rozsahem požadavku na zábor zemědělské půdy pro rozvoj funkce 
bydlení a požadoval z návrhu ÚP Nové Hamry vypustit celé plochy bydlení č. Z34 a Z38. Plochu 
bydlení č. Z42 a plochy smíšené rekreace Z15 požadoval zredukovat.  
Lokalita Z38 byla z návrhu ÚP Nové Hamry zcela vypuštěna. Plochy bydlení Z42 a smíšené rekreace 
byly Z15 výrazně zredukovány. K těmto úpravám nemá krajský úřad připomínky.  
Lokalita Z34 byla rovněž zredukována. Byla ponechána pouze část vedoucí podél stávající 
komunikace, která navazuje na stávající zástavbu. Toto řešení odpovídá zásadám ochrany ZPF a 
krajský úřad s tímto řešením souhlasí.  
Dále krajský úřad nesouhlasil s rozsahem vymezení ploch pro rekreaci hromadnou v Jelení, kde 
požadoval zábor zemědělských půd zařazených převážně do I. třídy ochrany ZPF zredukovat a 
výsledné řešení následně řádně odůvodnit. Na základě dohody ze dne 18. 6. 2013 byla lokalita Z58 v 
upraveném návrhu ÚP Nové Hamry vypuštěna. Zábor ZPF v lokalitě Z57 byl zredukován o cca jednu 
třetinu. S tímto řešením krajský úřad souhlasí. Krajský úřad dále nesouhlasil s vymezením plochy Z35 – 
plochy občanského vybavení pro vybudování komerčního a parkovacího zázemí u dojezdu sjezdovky v 
Nových Hamrech a požadoval uvedenou lokalitu upravit tak, aby odpovídala zásadám ochrany ZPF.  
Zábor ZPF byl v uvedené lokalitě výrazně zredukován. S takto navrženým řešením, kdy uvedená 
lokalita navazuje na stávající zastavěné území a nenarušuje zemědělské obhospodařování v území, 
krajský úřad souhlasí.  
Krajský úřad nesouhlasil s vymezením lokalit Z39 a Z40 – ploch občanského vybavení v Nových 
Hamrech. Vymezením těchto ploch by došlo k narušení organizace ZPF a ke ztížení obhospodařování 
v této lokalitě.  
Lokality Z39 a Z40 byly z návrhu ÚP Nové Hamry zcela vypuštěny. K tomuto vypuštění uvedených 
ploch nemá krajský úřad připomínky.  
Oproti původnímu návrhu ÚP Nové Hamry (zpracovatelé Ing. arch. Petr Martínek, Ing. arch. Jan Kosík, 
prosinec 2012) došlo k drobným změnám výměr záborů pozemků náležejících do ZPF. Tyto změny 
byly způsobeny tím, že současně předložený návrh pro veřejné projednání byl zpracován nad novou 
digitální katastrální mapou správního území obce vydané katastrálním úřadem v roce 2014. K úpravám 
výměr záborů ZPF souvisejících se změnou katastrální mapy nemá krajský úřad připomínky.  
V rámci předložené úpravy návrhu ÚP Nové Hamry, říjen 2014, byly navrženy nové zastavitelné 
lokality. K těmto lokalitám sděluje krajský úřad následující:  
Plochy bydlení:  
Lokalita Z22 – plocha smíšená obytná – rekreační (SR) v Nových Hamrech a plocha bydlení v 
rodinných domech (BI) v Nových Hamrech  
Je navrhován zábor 0,2126 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany  
S vymezením nové plochy pro bydlení krajský úřad souhlasí za předpokladu, že tato lokalita bude v 
návrhu ÚP Nové Hamry označena samotně (v předloženém návrhu ÚP Nové Hamry je pro dvě lokality 
s různým funkčním využitím použito jednotné označení Z22). Tato lokalita vznikla oddělením od 
původní lokality smíšené rekreace, která byla v původním návrhu ÚP Nové Hamry již krajským úřadem 
odsouhlasena.  
Lokalita Z67 – plocha bydlení v rodinných domech (BI) v Nových Hamrech  
Je navrhován zábor 0,10 ha zemědělské půdy zařazeného III. a V. třídy ochrany  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
opraveno – vymezeno jen pro BI (SR)???? 
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S navrženým záborem ZPF pro tuto lokalitu krajský úřad souhlasí. Lokalita navazuje na stávající 
zástavbu a je vymezena podél stávající komunikace.  
Lokalita Z69 – plocha bydlení v rodinných domech (BI) v Nových Hamrech  
Je navrhován zábor 0,03 h zemědělské půdy zařazené do III. a V. třídy ochrany  
S navrženým záborem ZPF krajský úřad souhlasí. Lokalita vhodně vyplňuje proluku ve stávajícím 
zastavěném území. Zábor ZPF je zanedbatelný.  
Lokalita Z71 – plocha bydlení v rodinných domech (BI) v Nových Hamrech  
Je navrhován zábor 0,07 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany  
S navrženým záborem ZPF krajský úřad souhlasí. Lokalita je umístěna podél stávající komunikace v 
místech, které nejsou zemědělsky obhospodařované. Pro zábor je navržena zemědělská půda 
zařazená do V. třídy ochrany, která je navíc částečně znehodnocená náletovými dřevinami.  
Lokalita Z72 – plocha bydlení v rodinných domech (BI) v Nových Hamrech  
Je navrhován zábor 0,11 ha zemědělské půdy zařazené do III. a V. třídy ochrany  
S navrženým záborem ZPF krajský úřad souhlasí. Lokalita je navržena v návaznosti na odsouhlasené 
lokality Z15 a Z16. Pro zábor je navržena zemědělská půda zařazená do III. a V. třídy ochrany, která je 
navíc silně znehodnocená náletovými dřevinami. Plocha je zemědělsky neobhospodařovaná.  
Lokalita Z73 – plocha bydlení v rodinných domech (BI) v Nových Hamrech  
Je navrhován zábor 0,02 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany  
S navrženým záborem ZPF pro tuto lokalitu krajský úřad souhlasí. Pro zábor je navrhována půda s 
nejnižší třídou ochrany. Zábor půdy je minimální.  
Plochy smíšené rekreační  
Lokalita Z68  
Je navrhován zábor 0,11 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany  
S navrženým záborem ZPF krajský úřad souhlasí. Lokalita vhodně vyplňuje proluku ve stávajícím 
zastavěném území. Pro zábor je navržena půda s nejnižší třídou ochrany, která je navíc znehodnocena 
náletovými dřevinami.  
Plochy dopravní infrastruktury  
Lokalita K30  
Je navrhován zábor 0,03 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany  
S navrženým záborem ZPF pro tuto komunikaci krajský úřad souhlasí. Pro zábor je navrhována půda s 
nízkou produkční schopností v místě, kde se již v současné době nachází zpevněná cesta. Zábor půdy 
je zanedbatelný.  
Plochy veřejné zeleně  
Lokalita Z25  
Je navrhován zábor 0,23 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany  
S navrženým záborem zemědělské půdy v této lokalitě krajský úřad souhlasí. Jedná se o zbytkovou 
plochu mezi stávající zástavbou. Pro zábor je navrhována půda s nejnižší třídou ochrany, která je navíc 
částečně znehodnocena vzrostlými dřevinami.  
Toto stanovisko se týká pouze lokalit taxativně vyjmenovaných v dokumentaci návrhu ÚP Nové Hamry 
odsouhlasených tímto stanoviskem. V případě změny rozsahu záboru zemědělské půdy (rozšíření 
ploch na pozemcích ZPF) je nutné dopracovat zemědělskou přílohu a znovu požádat o stanovisko 
zdejší orgán ochrany ZPF.  
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Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF se vydává podle části IV. zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu.  

Geologie a hornictví  
V případě, že se stavba nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ), může dle ustanovení § 19 
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů rozhodnutí o umístění staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním, vydat 
příslušný orgán podle zvláštních předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v 
přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky 
pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení.  
Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona žadatel o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v 
CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost tímto závazným stanoviskem.  

Podrobnosti k řešené problematice ložisek nerostných surovin, CHLÚ a dobývacích prostorů jsou 
uvedeny na internetových stránkách České geologické služby (ČGS) na adrese mapového serveru 
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapserver, na odkazu „Nerostné suroviny“ → 
„Surovinový informační systém“. Informace o poddolovaných územích jsou na odkazu „Důlní díla“ → 
„Vlivy důlní činnosti“. Na mapovém serveru ČGS jsou i další průběžně aktualizovaná data a podklady. 

Odpadové hospodářství  
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad obce s 
rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí.  

Ochrana ovzduší  
Bez připomínek.  

Vodní hospodářství  
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z hlediska svých 
kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodoprávním 
úřadem příslušným k uplatnění stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí a 
pověřených obcí. Tím je v souladu s ust. § 106 vodního zákona v případě územního plánu obce 
Dalovice Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad. 

 
 
 
 
konstatování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lze konstatovat, že ÚP zachovává dosavadní 
systém likvidace odpadu dle obecně závazné 
vyhlášky obce o nakládání s odpadem 
 
bez připomínek 
 
 
k návrhu koncepce vodního hospodářství neměl 
příslušný dotčený orgán připomínky 
 
 
 
 

6. Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor dopravy 

17963/OD/14 ze dne 
11.11.2014 - doručeno dne 
12.11.2014 

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, neuplatňuje stanovisko k výše uvedenému návrhu ve 
smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť uvedená lokalita je mimo naší působnost. 

bez připomínek 

7. Magistrát města Karlovy 
Vary, ÚÚPaSÚ – vodoprávní 
úřad 

sídlo Nové Hamry:  
- S odvoláním na vydané stanovisko ze dne 25.2.2013 pod spis. zn.: 4194b/SÚ/14/Žá s návrhem 
souhlasíme bez připomínek.  

bez připomínek 
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4194c/SÚ/14 ze dne 
29.10.2014 - doručeno dne 
30.10.2014 

sídlo Jelení:  
- K řešení zásobování pitnou vodou a likvidace srážkových vod není námitek.  
- Souhlasíme s návrhem vybudování oddílné kanalizační sítě bez centrální ČOV s vyústěním do 
recipientu Černé vody.  Všechny stávající i nově budované domovní ČOV a biologické septiky budou 
na tuto kanalizační síť napojeny. 

8. Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor životního 
prostředí 

stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

9. Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor památkové 
péče 

stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

10. Ministerstvo dopravy stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

11. Ministerstvo obrany – 
Agentura hospodaření 
s nemovitým majetkem 

stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 
 

12. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

MPO49595/2014 ze dne 
8.12.2014, doručeno dne 
11.12.2014 – po stanovené 
lhůtě 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve 
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme k výše uvedené územně plánovací 
dokumentaci podle ustanovení § 52 stavebního zákona připomínky. 

V obci se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin nebo prognózní zdroje vyhrazených 
nerostů. 

S projednaným návrhem územního plánu souhlasíme. 

bez připomínek 

13. Ministerstvo zdravotnictví stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

14. Ministerstvo životního 
prostředí, odbor výkonu 
státní správy IV 

2030/530/14 ze dne 
22.10.2014, doručeno dne 
27.10.2014 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 22.10.2014 od Magistrátu 
města Karlovy Vary oznámení (v souladu s § 52 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu) o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Nové Hamry se žádostí o 
stanovisko. Zákonné zmocnění Ministerstva životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z 
požadavků § 52 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z požadavků § 15 odst. 2 horního zákona 
č. 44/1988, konkrétně z těch jeho částí, které se vztahují k ochraně a využití nerostného bohatství a § 
13 odst. 3 zákona č. 62/1988 o geologických pracích. Oprávněnost těchto požadavků a povinnost 
orgánů územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné územně plánovací 
dokumentaci je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona č. 44/1988 a § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 o 
geologických pracích.  

K předmětné ÚPD ministerstvo sděluje, že nemá z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných 
surovin a ochrany horninového prostředí připomínek, neboť jsou výše uvedené zájmy v návrhu 
Územního plánu Nové Hamry respektovány (viz. textová část – odůvodnění na str. 6 - 7). 

bez připomínek 
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15. Obvodní báňský úřad pro 
území Karlovarského kraje 

stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

16. Pozemkový úřad stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

17. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

18. Státní energetická inspekce 

917/14/32.103/Sie ze dne 
24.10.2014, doručeno dne 
24.10.2014 

ČR-Státní energetická inspekce bere na vědomí veřejné projednání návrhu Územního plánu Nové 
Hamry, které se koná dne 1.12.2014 v restauraci hotelu Schwarz, Nové Hamry 18, o kterém jste nás 
informovali Veřejnou vyhláškou ze dne 21.102014 č.j. 13884/SÚ/14. 

konstatování 

SOUSEDNÍ OBCE: 

19. Město Horní Blatná stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

20. Město Nejdek stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

21. Město Přebuz stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

22. Obec Potůčky stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

23. Obec Pernink stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

24. Obec Vysoká Pec stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: 

25. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor regionálního 
rozvoje 

1076/RR/14 ze dne 8.122014, 
doručeno dne 8.12.2013 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 22.10.2014 oznámení o 
zahájení řízení o upraveném návrhu Územního plánu Nové Hamry (dále jen „ÚP“), a o konání 
veřejného projednání dne 1.12.2014.  
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad (dále jen „pořizovatel“), 
pořizuje ÚP v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“).  
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, příslušný dle ust. § 178 odst. 1 a 
2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm. 
g) stavebního zákona, vydává v souladu s ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona, stanovisko 
krajského úřadu - nadřízeného správního orgánu územního plánování k částem změněným v 
upraveném návrhu ÚP od společného jednání.  
1. Základní údaje:  
Upravený návrh ÚP, tj. úpravu pro veřejné projednání, zpracoval projektant Ing. arch. Petr Martínek, 
aut. arch., Karlovy Vary, v 10/2014, na základě výsledků společného jednání o návrhu ÚP. Původní 
návrh ÚP byl zpracován ve 12/2012, společné jednání o návrhu ÚP proběhlo dne 12.3.2013. Veřejná 
vyhláška o zveřejnění návrhu ÚP pro podávání připomínek veřejností byla vyvěšena na úřední desce 

bez připomínek 
 
pořizovatel bere na vědomí informaci o 
aktualizaci PÚR a ZÚR, případné změny budou 
do návrhu ÚP zapracovány 
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od 15.2.2013 do 2.4.2013 dle § 50 odst. 3 stavebního zákona.  
2. Posouzení souladu částí změněných od společného jednání v upraveném návrhu ÚP z 
hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou 
územního rozvoje 2008, a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami 
územního rozvoje Karlovarského kraje (zkráceně „ZÚR KK“):  
Zdejší úřad po posouzení nemá k upravenému návrhu ÚP připomínek.  
Konstatujeme, že v současné době probíhá projednávání návrhu 1. aktualizace Politiky územního 
rozvoje ČR, http://www.mmr.cz/getmedia/61d7b821-8d1b-4943-a1d6-
8bc46c7e9b1d/vlada_III_bodovy_text.pdf). Zároveň Vás informujeme, že je zpracováván návrh 1. 
aktualizace ZÚR KK. Dokumentace je v současné době k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě na 
zdejším odboru.  
Také připomínáme, že probíhá projednávání novely zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, ve kterém je mimo jiné navrženo, že výsledek hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 
je pro zpracování územně plánovací dokumentace závazné.  
Výše uvedené je potřeba sledovat, a pokud tyto právní normy a dokumentace nabudou účinnosti před 
vydáním ÚP, bude potřeba ÚP uvést do souladu s nimi. 

 



 
Spis.zn.: ORUP/1241/11/Gie-326.1                Karlovy Vary, dne  13.1.2015 
Vyřizuje: Marcela Giertlová, linka 742    
Spisový znak: 326.1 
Skartační znak: A/20 

PŘÍLOHA Č. 4 
Věc: Územní plán Nové Hamry - vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání,  které se konalo dne 1.12.2014  - Návrh vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1) 

 

PŘIPOMÍNKY UPLATNĚNÉ V SOULADU S § 52 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA: 
1. Mgr. Jakub Němec, Na 

Rejdišti 329, Měšice 

14621/SÚ/14 

6.11.2014 

V souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona uplatňuji jako vlastník pozemku p. č. 
864/5 v katastru obce Nové Hamry následující námitku proti upravenému návrhu 
Územního plánu Nové Hamry: Ve výkresové části upraveného návrhu Územního 
plánu obce Nové Hamry je na příslušných výkresech na hranici pozemků 864/5 a 
864/9 nesprávně zakreslena komunikace. Vyznačená komunikace ve skutečnosti 
končí na západní hranici pozemku 864/5. S ohledem na tuto skutečnost a 
vzhledem k tomu, že neexistuje žádný důvod, aby tudy nějaká komunikace vedla, 
žádám o provedení příslušné úpravy v příslušných výkresech. 

Podaná námitka byla vyhodnocena jako připomínka, protože 
nenaplňovala ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona v platném 
znění (cit. „Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze 
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných 
staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a 
zástupce veřejnosti.“) a § 52 odst. 3 stavebního zákona v platném 
znění (cit: „Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může 
každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené 
námitkou.“).  
Z podání není zřejmé, proti jaké komunikaci je namířená námitka. 
Území není jednoznačně vymezeno.  

Připomínce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 
Územní plán Nové Hamry navrhuje celkovou koncepci dopravního 
řešení, jejíž nezbytnou součástí je cestní síť zajišťující základní 
prostupnost krajinou. 

 



 
Spis.zn.: ORUP/1241/11/Gie-326.1                Karlovy Vary, dne  13.1.2015 
Vyřizuje: Marcela Giertlová, linka 742    
Spisový znak: 326.1 
Skartační znak: A/20 

PŘÍLOHA Č. 5 
Věc: Územní plán Nové Hamry - vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání, které se konalo dne 1.12.2014 - Návrh rozhodnutí o námitkách (§ 53 odst. 1) 

 

NÁMITKY UPLATNĚNÉ V SOULADU S § 52 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA: 
Při posuzování, zda se jedná o námitku či připomínku se k podání přistupovalo z širšího pohledu a v pochybnostech se podání posuzovalo tak, jak bylo nazváno. Tento postup byl zvolen, aby 
nedošlo k tomu, že by byl namítající krácen na svém právu, aby o jeho námitce bylo rozhodnuto a aby nebyl krácen o odůvodnění, kterým se ozřejmují důvody rozhodnutí o námitce.  
Námitky byly posouzeny jak z hledisek způsobu faktického využívání, uplatněných stanovisek, tak z hlediska cílů a úkolů hájených územním plánováním a příslušnými zákony. 
 

Podatel:  
Evid. pod číslem jednacím: 
Datum doručení: 

Obsah námitky: 
 

Návrh na rozhodnutí, odůvodnění: 
 

1. Ing. Jindřich Stanka, I. P. 
Pavlova 568/68, Karlovy 
Vary 

Ivana Stanková, Lesov 155, 
Sadov 

15966/SÚ/14 
4.12.2014 

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: 167/1 a 172/1 v k.ú. Nové Hamry 

Vymezení dotčeného území: 167/1 a 172/1 v k.ú. Nové Hamry 

Žádáme o změnu funkčního využití pozemků v osobním vlastnictví (p.č. 172/1, 
167/1), které se nacházejí na vymezeném území K01. Změna spočívá v rozšíření 
sousední funkční plochy OM na celou parcelu p.č. 172/1 a částečně na p.č. 167/1 
(viz. nákres v příloze č.1) 

Odůvodnění: Žádáme o rozšíření ploch v osobním vlastnictví z důvodu návaznosti 
ploch obce, které jsou pro to určeny tak, aby byla zajištěna pro Nové Hamry pracovní 
místa. Předpokládáme vybudovat stavbu pro ubytování, stravování a prodejnu s 
příslušenstvím (např. rekreační zařízení srubového typu). 

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 
Pozemky parc. č. 172/1 a částečně p.č. 167/1 jsou územním plánem 
vymezeny jako plochy občanského vybavení – komerční zařízení 
malá a střední OM. Jedná se o plochu, která se nachází mezi 
železnicí a řekou Rolavou, plocha navazuje na odsouhlasenou plochu 
Z03 se stejným funkčním využitím. V případě využití plochy pro 
ubytovací služby bude v dalším stupni projektové dokumentace 
k územnímu řízení prokázáno splnění hlukových limitů. Z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu se jedná o zbytkovou plochu 
zemědělsky neobhospodařovanou. Pro zábor je navržena 
zemědělská půda s nejnižší třídou ochrany.    

2. Ing. Jindřich Stanka, I. P. 
Pavlova 568/68, Karlovy 
Vary 

Ivana Stanková, Lesov 155, 
Sadov 

15967/SÚ/14 
4.12.2014 

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: 167/1 a 172/1 v k.ú. Nové Hamry 

Vymezení dotčeného území: 167/1 v k.ú. Nové Hamry 

Žádáme o změnu funkčního využití pozemku v osobním vlastnictví (p.č. 167/1) který se 
nachází ve vymezeném území K10. Změna spočívá v rozšíření sousední funkční 
plochy W na část na p.č. 167/1 (viz. zákres v příloze č.1) 

Odůvodnění: Žádáme o rozšíření ploch v osobním vlastnictví z důvodu návaznosti 
ploch obce, které jsou pro to určeny. Ztotožňujeme se záměrem obce Nové Hamry, 
vybudovat vodní plochu k rekreačním a sportovním účelům dle ÚP, což je také 
naším záměrem. 

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 
Část pozemku parc. č. 167/1 je územním plánem vymezena jako 
plocha vodní W. Jedná se o plochu, která se nachází mezi železnicí a 
řekou Rolavou, plocha navazuje na odsouhlasenou plochu W. 
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu se jedná o 
zbytkovou plochu zemědělsky neobhospodařovanou. Pro zábor je 
navržena zemědělská půda s nejnižší třídou ochrany, využitelná pro 
výstavbu.    

3. Ing. Radomír Böhm, Nové 
Hamry 422 

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: 407/6, 407/8, 636 v k.ú. Nové Hamry 

Vymezení dotčeného území: 407/6 a 407/8 v k.ú. Nové Hamry 

 Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 
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16087/SÚ/14 

5.12.2014 

Jsem vlastníkem pozemků p.č. 407/6 a 407/8 v k.ú. Nové Hamry a nesouhlasím se 
zařazením pozemku p.č. 407/6 do NZ – plochy zemědělské a pozemku p.č. 407/8 
do plochy BI – plochy pro bydlení v rodinných domech. Požaduji zařazení obou 
pozemků do SR – plochy smíšené obytné – rekreační. 

Odůvodnění: jako vlastník pozemků chci mít v budoucnosti možnost rozvíjet 
území směrem k drobné zemědělské výrobě, řemeslnické výrobě, službám, 
rekreaci případně maloobchodu. Tomuto záměru nejvíce odpovídá zařazení 
popzemků p.č. 407/6 a 407/8 do plochy smíšené obytné – rekreační SROV. 

Pozemky parc. č. 407/6, 407/8, 636 jsou územním plánem vymezeny 
jako plocha smíšené obytné – rekreační SR. Jedná se o plochu, která 
je vklíněná mezi plochu pro bydlení v rodinných domech – městské a 
příměstské (individuální) BI a plochu smíšenou obytnou – rekreační 
SR. Změnou funkčního využití plochy nedochází k zásadnímu 
negativnímu dopadu na určující složky životního prostředí, krajinné 
prostředí ani ochranu ZPF. Z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu se jedná o zbytkovou plochu zemědělsky 
neobhospodařovanou. Pro zábor je navržena zemědělská půda 
zařazena do IV. třídy ochrany, což je půda s převážně podprůměrnou 
produkční schopností s jen omezenou ochranou, využitelná pro 
výstavbu.    

4. Jiří Kalouch, Kristina 
Kalouchová, Nerudova 
1103, Chodov 

16093/SÚ/14 

8.12.2014 

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: 1208/1 v k.ú. Nové Hamry 

Vymezení dotčeného území: 1208/1 v k.ú. Nové Hamry 
Nesouhlasíme se snížením původně navrhované velikosti polyfunkčního území 
bydlení - bydlení individuální (B1), v lokalitě označené pracovně v Návrhu územního 
plánu Nové Hamry jako lokalita Z - 42 a to z 0,23 ha na 0,1 ha. O tomto snížení jsme 
se dozvěděli na veřejném projednání návrhu ÚP v Nových Hamrech dne 1.12.2014. 

Odůvodnění: Z historie: 
Ve snaze vyřešit budoucí situaci rodiny jak v otázce sociální péče tak i bytového 
fondu, jsme v roce 2007 požádali o změnu územního plánu obce Nové Hamry. 
Cílem byla výstavba RD, který by svými parametry a zejména zázemím doplnil 
sousední RD. Již tenkrát jsme žádali o 0,23 ha. S útvarem ochrany ZPF 
Krajského úřadu Karlovy Vary bylo dohodnuto, že pokud si do dvou dnů 
přineseme záměr s náčrtem umístění budoucího RD do výše 0,1 ha, bude tento 
respektován. Zároveň bylo přislíbeno, že při přípravě a posuzování nového 
návrhu ÚP Nové Hamry, ve kterém již bude možno dostatečně komplexně 
posoudit celkovou situaci záborů ZPF v území, lze požádat o navýšení. 
Současnost : 
Ve smyslu původního záměru, bydlení rodiny jako celku jsme proto pří přípravě 
nového ÚP požádali o navýšení zastavitelně plochy na původních 0,23 ha. 
Požadavek navýšení zastavitelné plochy není v rozporu se zájmy obce Nové 
Hamry. Předběžný posudek geologa doporučil z důvodu možného sesuvu půdy 
stavby spíše nízkopodlažní s důkladně zpevněným podložím. Původní záměr 
dvoupodlažního RD s obytným podkrovím je nutné redukovat na doporučenou 
podobu. Tím bohužel stoupá i potřeba na zvýšení zastavitelné plochy. 
Alternativou jsou i dva objekty na vrstevnici za sebou. Navýšení zastavitelné 
plochy by umožnilo i stavbu oplocení celého oddělovaného pozemku zajišťující 
bezpečnost, nikoliv jen ohradník. 
Návaznost 
Dopravně lokalita uvažovaného záměru bydlení navazuje na obecní komunikační 

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 

Pozemek parc. č. 1208/1 v rozsahu 0,23 ha je územním plánem 
vymezen jako plocha pro bydlení v rodinných domech – městské a 
příměstské (individuální) BI. Plocha navazuje na odsouhlasenou 
plochu Změnou funkčního využití plochy nedochází k zásadnímu 
negativnímu dopadu na určující složky životního prostředí, krajinné 
prostředí ani ochranu ZPF. Z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu se jedná o zbytkovou plochu zemědělsky 
neobhospodařovanou. Pro zábor je navržena zemědělská půda s 
nejnižší třídou ochrany, využitelná pro výstavbu.    
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síť. Parkování je nutno řešit na pozemku výstavbou 3 garáží, z nichž jedna bude 
určena traktoru s pluhem, zajišťujícímu trvalou pomoc obci při zimním úklidu 
sněhu. Z inženýrských sítí je na pozemku umístěn rozvod plynu RWE a od září 
letošního roku i rozvod ČEZ s revizi el. pomníčku. Umístění vrtané studny a ČOV 
bude záviset na velikosti schválené plochy. 
Ochrana ZPF: 
Z pohledu ochrany ZPF je uvažovaný záměr umisťován na plochách zemědělské 
půdy v 5. třídě ochrany, do které jsou zahrnuty půdy s velmi nízkou produkční 
schopností, velmi svažité až kamenité a erozně nejvíce ohrožené. Jedná se o 
půdy pro zemědělské účely postradatelné, u nichž lze předpokládat jejich 
efektivnější nezemědělské využití. Ze všech druhů ochrany ZPF jsou tyto 
nejvhodnější k zástavbě např. RD. Na uvažované lokalitě nebyly provedeny 
žádné meliorační práce. Lokalita není a ani v minulosti nikdy nebyla pro svou 
svažitost a znehodnocení dřevními nálety zemědělsky využívána. Domníváme se, 
že zástavbou RD nebude narušena ani celistvost původní krajiny. 
Závěr: Pokud z mimořádně závažných důvodů nebude možno spinit původní 
záměr na 0,23 ha, žádáme o navýšení zastavitelné plochy nejméně na 0,17 ha. 

5. České dráhy, a.s., generální 
ředitelství, nám. L. Svobody 
1222, Praha 1 

16094/SÚ/14            
8.12.2014 

 

Předmětem návrhu územního plánu Nové Hamry je pořízeni nového ÚP v 
rozsahu administrativně správního obvodu, které tvoří katastrální území Jeleni 
u Nových Hamrů a Nové Hamry. 

V katastrálním území Nové Hamry se nacházejí nemovitosti a zařízení ve 
vlastnictví subjektu České dráhy, a.s. (IČ 70994226), uvedené dle listu vlastnictví 
Č. 459 a evidované v příslušném katastru nemovitostí. 

Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo v 
sousedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném 
znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č.177/1995 Sb. „stavební 
a technický řád drah" v platném znění. Připomínáme, že v OPD lze zřizovat a 
provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem Drážního úřadu, případně 
Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka pozemků dráhy a vlastníků 
sousedních pozemků. 

Výše uvedený majetek ve vlastnictví Českých drah, a.s., parcela p. č. 2203/1 v k. 
ú. Nové Hamry je v sousedství dotčena návrhem č. VT01 (plocha pro technickou 
infrastrukturu určená pro výstavbu čistírny odpadních vod. 

Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a SŽDC, státní 
organizací úprava majetkových vztahů v železničních stanicích. Jejich 
případnou úpravu doporučujeme řešit jen v nezbytně nutném rozsahu 
navrhovaných opatření a nikoliv změnou vlastnictví celých pozemků. 

Mimo uvedené není k návrhu územního plánu Nové Hamry ze strany Českých 
drah, a.s. námitek ani dalších připomínek. 

Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 

Uplatněná námitka je nad rámec podrobnosti územního plánu. 
Konkrétní záměry umisťované v ochranném pásmu železnice budou 
posuzovány v územním a stavebním řízení, ve kterých bude 
požadován souhlas Drážního úřadu, případně Ministerstva dopravy 
ČR vč. souhlasu vlastníka pozemků dráhy a vlastníka sousedních 
pozemků.  

Územní plán se nezabývá řešením majetkoprávních vztahů. 

 



 
Spis.zn.: ORUP/1241/11/Gie-326.1                Karlovy Vary, dne  21.7.2015 
Vyřizuje: Marcela Giertlová, linka 742    
Spisový znak: 326.1 
Skartační znak: A/20 

PŘÍLOHA Č. 6. 
 

Věc: Územní plán Nové Hamry - vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP dle § 53 odst. 2 

DOTČENÉ ORGÁNY: 
Orgán, organizace  
Číslo jednací  
datum doručení 

Obsah stanoviska 
 

Vyhodnocení 
 

1. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství    

Ochrana přírody a krajiny  

čj. 2057/ZZ/15 ze dne 3. 7. 2015, 
doručeno dne 3. 7. 2015 

 

Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 
písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po 
posouzení koncepce „Územní plán Nové Hamry“, žadatel Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 
2035/21, 36120 Karlovy Vary, doručeného dne 19. 6. 2015, vydává v souladu s ustanovením § 45i 
odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko: 
koncepce „Územní plán Nové Hamry“ nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality 
ani ptačí oblasti. 
Odůvodnění: 
Koncepce představuje zásah takového charakteru, který nemůže ani druhotně negativně ovlivnit 
předmět ochrany jakékoliv složky soustavy Natura 2000. 
 

 
 
bez připomínek 

 
 
 
 
 
 

2. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství   

  
Posuzování vlivů na životní 
prostředí  

 

stanovisko bylo vyžádáno – výzva ze dne 17. 6. 2015 doručena dne 19. 6. 2015 stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě uplatněno, 

lhůta uplynula dnem 19. 7. 2015 

 

lze konstatovat, že úpravy návrhu ÚP po 
veřejném projednání není nutné posuzovat 
z hlediska vlivů na životní prostředí 

 

 
 



 
Spis.zn.: ORUP/1241/11/Gie-326.1                Karlovy Vary, dne 3. 12. 2015 
Vyřizuje: Marcela Giertlová, linka 742    
Spisový znak: 326.1 
Skartační znak: A/20 

PŘÍLOHA Č. 7. 
Věc: Územní plán Nové Hamry - vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po opakovaném veřejném jednání, které se konalo dne 10. 9. 2015 
 

DOTČENÉ ORGÁNY: 
Orgán, organizace  
Číslo jednací  
datum doručení 

Obsah stanoviska 
 

Vyhodnocení 
 

1. Hasičský záchranný sbor 
Karlovarského kraje  

 
stanovisko bylo vyžádáno  

 
připomínky nebyly uplatněny 

2. Krajská hygienická stanice 
Karlovarského kraje 

stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

3. Krajská veterinární správa 
pro Karlovarský kraj 

 
stanovisko bylo vyžádáno  

 
připomínky nebyly uplatněny 

4. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství                     

stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

5. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor kultury, 
památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu 

 
stanovisko bylo vyžádáno  

 
připomínky nebyly uplatněny 

6. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství    

2337/ZZ/15/KK-54767/15 ze 
dne 19. 8. 2015 – doručeno 
dne 19. 8. 2015 

 

Ochrana přírody a krajiny  
Bez připomínek 

Posuzování vlivů na životní prostředí  
K zadání územního plánu Nové Hamry Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství jako dotčený orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů vydal stanovisko zn. 1262/ZZ/12 ze dne 6. 4. 2012 s tím, že 
nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Územního 
plánu Nové Hamry na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení. K upravenému návrhu 
Územního plánu Nové Hamry nemáme připomínky.  

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií  
Bez připomínek.  

 
bez připomínek 

 

bez připomínek 
 
 
 
 
 
 

bez připomínek 
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Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství  
Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a 
zemědělství jako orgánem státní správy lesů: č.j. 3201/ZZ/14 ze dne 8.12.2014. 

Ochrana zemědělského půdního fondu  
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) 
obdržel oznámení Magistrátu města Karlovy Vary, úřadu územního plánování a stavebního úřadu, o 
konání opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Nové 
Hamry (dále jen „ÚP Nové Hamry“) a výzvu pro uplatnění stanoviska k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny. 
Krajský úřad, jako dotčený orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), 
posoudil zveřejněnou dokumentaci upraveného a posouzeného návrh ÚP Nové Hamry (úprava pro 
opakované veřejné projednání, zpracovatelé Ing. arch. Petr Martínek a Ing. arch. Jan Kosík, srpen 
2015). 
V souladu s ust. § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o ochraně ZPF“), uplatňuje krajský úřad k částem řešení upraveného a posouzeného 
návrhu ÚP Nové Hamry (úprava pro opakované veřejné projednání, srpen 2015), které byly od 
společného jednání změněny, podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF následující s t a n o v i s k o: 
Krajský úřad uplatnil k návrhu ÚP Nové Hamry stanovisko ze dne 8. 4. 2013 pod zn. 884/ZZ/13, 
změněné stanoviskem pro upravený a posouzený návrh ÚP Nové Hamry pro veřejné projednání ze 
dne 8. 12. 2014 pod zn. 3201/ZZ/14. Dne 3. 3. 2015 bylo pod zn. 496/ZZ/15 uplatněno stanovisko k 
návrhu rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek uplatněných v rámci veřejného projednání 
návrhu ÚP Nové Hamry. Dne 13. 7. 2015 bylo orgánem ochrany ZPF vydáno pod zn. 1796/ZZ/15 
vyjádření k předběžným úpravám návrhu ÚP Nové Hamry po veřejném projednání. Závěry z tohoto 
vyjádření byly zapracovány do dokumentace návrhu ÚP Nové Hamry a nyní jsou krajskému úřadu 
předloženy k posouzení. 
K jednotlivým úpravám: 
Lokalita Z03 – OM – plocha občanského vybavení v jižní části katastrálního území Nové Hamry 
Je navrhován zábor 0,1226 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany S navrhovaným 
záborem zemědělské půdy v uvedené lokalitě krajský úřad souhlasí. Jedná se o zábor zemědělské 
půdy, která není zemědělsky obhospodařována, je částečně podmáčena a částečně dotčena vzrostlými 
dřevinami. Pro zábor jsou navrženy půdy s nejnižší produkční schopností. Uvedená plocha navazuje z 
jedné strany na odsouhlasenou zastavitelnou plochu dopravní K02, z další strany je ohraničena 
stávající železnicí a z části je ohraničena stávajícím vodním tokem. 
Lokalita Z42 – BI – plocha bydlení v rodinných domech – městské a příměstské ve východní 
části sídla Nové Hamry 
Je navrhován zábor 0,17 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany Lokalita byla, dle 
požadavku krajského úřadu, zmenšena z původně požadované výměry 0,23 ha na 0,17 ha. Dle 
odůvodnění projektanta se jedná o nezbytně nutnou plochu záboru ZPF pro výstavbu rodinného domu 
z důvodu výskytu stávajících inženýrských sítí, výškovému napojení na komunikace a kvůli částem 
pozemku s nevhodným podložím. Vzhledem k předloženému odůvodnění a záboru půd s nejnižší 

 
bez připomínek 
 
 
bez připomínek 
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produkční schopností krajský úřad s vymezením uvedené zastavitelné plochy souhlasí. 
Lokalita Z74 – SR – plocha smíšeného obytného rekreačního území v jižní části k. ú. Nové 
Hamry 
Je navrhován zábor 0,09 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany S navrhovaným záborem 
zemědělské půdy v uvedené lokalitě krajský úřad souhlasí. Lokalita navazuje na stávající zastavěné 
území, je zemědělsky neobhospodařována a pro zábor je navrhována půda s nejnižší produkční 
schopností. 
Lokalita K01 – W – rozšíření stávající vodní plochy v jižní části katastrálního území Nové Hamry 
Je navrhován zábor 0,34 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany. S navrhovaným záborem 
zemědělské půdy v uvedené lokalitě krajský úřad souhlasí. Jedná se o zábor zemědělské půdy, která 
není zemědělsky obhospodařována, je částečně podmáčena a částečně dotčena vzrostlými dřevinami. 
Pro zábor jsou navrženy půdy s nejnižší produkční schopností. 
Vzhledem ke skutečnosti, že zábory zemědělské půdy byly krajským úřadem posouzeny a 
odsouhlaseny tímto a výše uvedenými stanovisky, nemá krajský úřad k předloženému upravenému 
návrhu ÚP Nové Hamry pro opakované veřejné projednání (zpracovatelé Ing. arch. Petr Martínek a Ing. 
arch. Jan Kosík, srpen 2015) žádné připomínky. 
V případě změny rozsahu záboru zemědělské půdy (rozšíření ploch na pozemcích ZPF) je nutné 
dopracovat Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚP Nové Hamry na ZPF a 
znovu požádat o posouzení a stanovisko zdejší orgán ochrany ZPF. Stanovisko podle § 5 odst. 2 
zákona o ochraně ZPF se vydává podle části IV. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Odpadové hospodářství  
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad obce s 
rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí.  

Ochrana ovzduší  
Bez připomínek.  

Vodní hospodářství  
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z hlediska svých 
kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodoprávním 
úřadem příslušným k uplatnění stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí a 
pověřených obcí. Tím je v souladu s ust. § 106 vodního zákona v případě územního plánu obce 
Dalovice Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpadové hospodářství – bez připomínek 
(stanovisko uplatňuje MMKV, odbor životního 
prostředí) 
 
 
Ochrana ovzduší - bez připomínek 
 
 
k návrhu koncepce vodního hospodářství neměl 
příslušný dotčený orgán připomínky 
 
 
 
 

7. Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor dopravy 

14165/OD/15 ze dne 26. 8. 
2015 - doručeno dne 28. 8. 
2015 

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, neuplatňuje stanovisko k výše uvedenému návrhu ve 
smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť uvedená lokalita je mimo naší působnost. 

bez připomínek 
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8. Magistrát města Karlovy 
Vary, ÚÚPaSÚ – vodoprávní 
úřad 

 
stanovisko bylo vyžádáno  

 
připomínky nebyly uplatněny 

9. Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor životního 
prostředí 

3690/OŽP/15 ze dne 27. 8. 
2015, doručeno dne 28. 8. 
2015 

Vyjádření k upravenému návrhu Územního plánu Nové Hamry  
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí obdržel dne 3. 8. 2015 oznámení o zahájení 
opakovaného řízení o návrhu Územního plánu Nové Hamry. K předmětné věci Vám v rozsahu 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn, zákona 
č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších 
změn, zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů sdělujeme následující: 

Vyjádření z hlediska ochrany ZPF (Ing. Doubravová, linka 730): 

Zdejší orgán ochrany ZPF není příslušným orgánem k uplatnění stanoviska k upravenému 
návrhu Územního plánu Nové Hamry. Dle ustanovení § 17a písm. a) zákona 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (J. Modrová, linka 731) 

není námitek 

Vyjádření z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa (Ing. Krůta, linka 732) 

není námitek 

Ochrana ZPF – není příslušným orgánem k 
uplatnění stanoviska – bez připomínek 

Ochrana přírody a krajiny – bez připomínek 

Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa 
– bez připomínek 
 

10. Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor památkové 
péče 

stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

11. Ministerstvo dopravy stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

12. Ministerstvo obrany – 
sekce ekonomická a 
majetková 

82896/2015-8201-OÚZ-PHA  
ze dne 14. 8. 2015, doručeno 
dne 14. 8. 2015 

Návrh územního plánu Nové Hamry – opakované veřejné projednání 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o 
projednání návrhu územního plánu Nové Hamry. 

Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6, odst. 1, písmeno 
h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních 
předpisů. 

Ministerstvo obrany – Česká republika, jejíž jménem jedná Jaroslav Janoušek, vedoucí oddělení 
ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové 
Praha na základě prověření ministra obrany čj. 2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu 
ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem 
ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 

bez připomínek 
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Souhlasí s předloženým „Návrhem územního plánu Nové Hamry. Vzhledem k tomu, že SEM Praha 
neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek. 

13. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

MPO 38332/2015 ze dne    
12. 10. 2015, doručeno dne 
20. 10. 2015 

Návrh Územního plánu Nové Hamry – opakované veřejné projednání 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve 
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme k výše uvedené územně plánovací 
dokumentaci podle ustanovení § 52 stavebního zákona připomínky. 
V obci se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin nebo prognózní zdroje vyhrazených 
nerostů. 
S upraveným a projednaným návrhem územního plánu souhlasíme.  

bez připomínek 

14. Ministerstvo životního 
prostředí, odbor výkonu 
státní správy IV 

stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

15. Obvodní báňský úřad pro 
území Karlovarského kraje 

stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

16. Státní pozemkový úřad 

SPU428566/2015 ze dne  
19. 8. 2015, doručeno dne  
19. 8. 2015 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary (dále jen „pobočka“), jako věcně a 
místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c) zákona č. 
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, 
sděluje následující: 
K opakovanému řízení o návrhu Územního plánu Nové Hamry nemáme žádné námitky ani 
připomínky. 

bez připomínek 

17. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

18. Státní energetická inspekce 

565/15/032.101/Bá ze dne 
17. 8. 2015, doručeno dne 17. 
8. 2015 

ČR-Státní energetická inspekce bere na vědomí opakované veřejné projednání návrhu Územního 
plánu Nové Hamry, které se koná dne 10.9.2015 v 16:00 h v restauraci hotelu Schwarz, o kterém jste 
nás informovali Veřejnou vyhláškou ze dne 31.7.2015 č.j. 9424/SÚ/14. 

Konstatování 

STANOVISKA UPLATNĚNÉ NA ZÁKLADĚ § 53 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

19. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství 

3091/ZZ/15//KK-73249/15 ze 
dne 11. 11. 2015, doručeno 

 NOVÉ HAMRY – návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek – stanovisko 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 26. 10. 2015 
Návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek k Územnímu plánu Nové Hamry a k tomuto 
vydává následující stanovisko: 
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dne 11. 11. 2015 
Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594) 

Bez připomínek 

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Nixbauerová/503) 

K návrhu zadání územního plánu Nové Hamry Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství jako dotčený orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů vydal stanovisko č.j. 1262/ZZ/12 ze dne 06. 04. 
2012 s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů 
územního plánu Nové Hamry na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení. Toto 
stanovisko zůstává nadále v platnosti. 
K návrhu rozhodnutí o námitkách a k vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 
Nové Hamry při veřejném projednání a k upravenému návrhu Územního plánu nemáme připomínky. 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295) 

Bez připomínek 

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková/415) 

Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a 
zemědělství jako orgánem státní správy lesů: č.j. 3201/ZZ/14 ze dne 8. 12. 2014 

Ochrana zemědělského půdního fondu (Výborný/204) 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), 
obdržel výzvu Magistrátu města Karlovy Vary, úřadu územního plánování a stavebního úřadu, 
k uplatnění stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Územního plánu Nové Hamry (dále jen „ÚP Nové Hamry“) v rámci opakovaného 
veřejného projednání návrhu ÚP Nové Hamry. K výzvě bylo doloženo vyhodnocení výsledků 
projednání návrhu ÚP po opakovaném veřejném jednání, které se konalo dne 10. 9. 2015. 
Krajský úřad, jako dotčený orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), 
předložený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek posoudil. Vycházel přitom 
zejména z odůvodnění námitek a připomínek a dále také z veškeré dokumentace návrhu ÚP Nové 
Hamry, z aktuální katastrální situace, z výsledků místního šetření a ze stanovisek krajského úřadu 
uplatněných v návrhu ÚP Nové Hamry v rámci jeho projednávání. 
V souladu s ustanovením §17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, uplatňuje krajský 
úřad podle § 5 odst. 2 tohoto zákona následující stanovisko k připomínkám a námitkám uplatněným 
k návrhu ÚP Nové Hamry v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu. 

Námitka: 
1) České dráhy, a.s., generální ředitelství, odbor správy a prodeje majetku, stavební oddělení, 

vlastník pozemku p.č. 2203/1 v k.ú. Nové Hamry 
Obsah: 
Námitka se týká omezení výstavby v ochranném pásmu dráhy. České dráhy, a.s. upozorňují, že 
v ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem 

Ochrana přírody a krajiny – bez připomínek 

Posuzování vlivů na ŽP – bez připomínek 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných 
havárií – bez připomínek 

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. 
hospodářství – bez připomínek 

Ochrana zemědělského půdního fondu – 
konstatování 

Odpadové hospodářství – bez připomínek 

Ochrana ovzduší – bez připomínek 

Vodní hospodářství – bez připomínek 
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Drážního úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka pozemku dráhy a 
vlastníka sousedních pozemků 

Stanovisko orgánu ochrany ZPF: 
Navrhování a vymezování ploch v návrhu územního plánu a řešení majetkoprávních vztahů nespadá 
do kompetencí orgánu ochrany ZPF. 

Odpadové hospodářství (Ing. Zechner/285) 

Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad 
s rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí. 

Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297) 

Bez připomínek 

Vodní hospodářství (Ing. Smolík/293) 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z hlediska svých 
kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodoprávním 
úřadem příslušným k uplatnění stanoviska k územním plánům obcí a pověřených obcí. Tím je 
v souladu s ust. § 106 vodního zákona v případě územního plánu obce Nové Hamry Magistrát města 
Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad. 

20. Krajská hygienická stanice, 
Karlovy Vary 

KHSKV16055/2015/HOK/vrb 
ze dne 04. 11. 2015, 
doručeno dne 05. 11. 2015 

Nové Hamry – návrh Územního plánu; návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek 

K Vašemu dopisu ve shora uvedené věci, kterým vyzýváte v souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního 
zákona dotčené orgány k uplatnění stanoviska, KHS sděluje, že k předloženému návrhu vyhodnocení 
nemá výhrady a z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví s návrhem vyhodnocení souhlasí. 

Bez připomínek 

21. Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor dopravy 

19980/OD/15 ze dne 
1.12.2015, doručeno dne 
2.12.2015 

Stanovisko k námitkám návrhu Územního plánu Nové Hamry 

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy neuplatňuje stanovisko k výše uvedeným námitkám ve 
smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť uvedená lokalita je mimo naší působnost. 

Bez připomínek 

22. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

MPO51576/2015 ze dne       
3. 12. 2015, doručeno dne 7. 
12. 2015 

Návrh Územního plánu Nové Hamry – opakované veřejné projednání 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve 
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme k výše uvedené územně plánovací 
dokumentaci podle ustanovení § 52 stavebního zákona připomínky. 
V obci se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin nebo prognózní zdroje vyhrazených 
nerostů. 
S návrhem rozhodnutí o námitkách a s vyhodnocením připomínek uplatněných k územnímu plánu 
souhlasíme.  

bez připomínek 
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23. Obvodní báňský úřad pro 
území kraje Karlovarského 

SBS/34138/2015/OBÚ-08 ze 
dne 25.11.2015, doručeno 
dne 26.11.2015 

Vyjádření k návrhu vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných při veřejném projednání 
návrhu Územního plánu Nové Hamry 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 30. 10. 2015 Vaši výzvu k uplatnění 
stanoviska k výše uvedenému návrhu. Dle § 15 odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), uplatňují Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a 
obchodu a obvodní báňské úřady stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům z hlediska 
ochrany a využití nerostného bohatství. 

Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně plánovací 
dokumentace povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a 
předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim Ministerstvem životního prostředí České 
republiky; přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat řešení, která jsou 
z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější. 

Z hlediska ochrany nerostného bohatství nemá Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského 
k zaslanému návrhu vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných při společném a veřejném 
projednání návrhu Územního plánu Nové Hamry žádné připomínky. 

bez připomínek 

24. Státní energetická inspekce 

796/15/032.101/Bá ze dne 
03. 11. 2015, doručeno dne 
03. 11. 2015 

Věc: Návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek 

S návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek ÚP Nové Hamry Státní energetická 
inspekce jako dotčený orgán příslušný podle § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí z hlediska jí sledovaných zájmů, chráněných zákonem 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

bez připomínek 

25. Státní pozemkový úřad 

SPU 608009/2015 ze dne  
24. 11. 2015, doručeno dne 
25. 11. 2015 

Vyjádření k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu Územního 
plánu Nové Hamry 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, jako věcně a místně příslušný 
správní úřad podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o 
změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující: 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu 
Nové Hamry nemáme žádné připomínky ani námitky. 

bez připomínek 

SOUSEDNÍ OBCE: 

26. Město Horní Blatná stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

27. Město Nejdek stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

28. Město Přebuz stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 
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29. Obec Potůčky stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly uplatněny 

30. Obec Pernink 

894/2015 ze dne 15.9.2015, 
doručeno dne 23.9.2015 

Návrh územního plánu Nové Hamry 

Obec Pernink nemá námitek k návrhu územního plánu Nové Hamry  

bez připomínek 

31. Obec Vysoká Pec stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly uplatněny 

NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: 

32. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor regionálního 
rozvoje 

974/RR/15 ze dne 9.9.2015, 
doručeno dne 10.9.2015 

Stanovisko krajského úřadu - nadřízeného správního orgánu územního plánování k 
opakovanému veřejnému projednání upraveného návrhu Územního plánu Nové Hamry, ORP 
Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 31. 7. 2015 oznámení o 
konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Nové Hamry (dále jen 
„ÚP“), a o konání opakovaného veřejného projednání dne 10. 9. 2015. Magistrát města Karlovy Vary, 
Úřad územního plánování a stavební úřad, (dále jen „pořizovatel“), pořizuje ÚP Nové Hamry v souladu 
s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“). 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, příslušný dle ust. § 178 odst. 1 a 
2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm. 
g) stavebního zákona, vydává v souladu s ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona, stanovisko 
krajského úřadu - nadřízeného správního orgánu územního plánování k částem změněným v 
upraveném návrhu ÚP od prvního veřejného projednání. 

1. Základní údaje: 
Návrh ÚP Nové Hamry, zpracovaný Ing. arch. Petrem Martínkem, aut. arch., Karlovy Vary, ve 

12/2012, byl ve společném jednání o návrhu ÚP projednán dne 12. 3. 2013. Na základě výsledků jeho 
projednání byl zpracován upravený návrh ÚP (1. úprava), v 10/2014. První veřejné projednání 
upraveného návrhu ÚP proběhlo dne 1. 12. 2014. Na základě výsledků veřejného projednání byla v 
08/2015 zpracována úprava návrhu ÚP před opakovaným veřejným projednáním (2. úprava), která 
bude dne 10. 9. 2015 veřejně projednána. 

2. Posouzení souladu částí změněných od prvního veřejného projednání v upraveném 
návrhu ÚP z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (zkráceně „aPÚR“), a s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje 
(zkráceně „ZÚR KK“): 

Na základě posouzení nemáme ke 2. úpravě návrhu ÚP z výše uvedených hledisek připomínek. 

 
bez připomínek 
 
pořizovatel bere na vědomí informaci o 
aktualizaci PÚR a ZÚR, případné změny budou 
do návrhu ÚP zapracovány 
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Zároveň Vás informujeme, že bylo zahájeno projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního 
rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „aZÚR“). Dokumentace je v současné době k nahlédnutí na 
webových stránkách Karlovarského kraje (odkaz: 
http://www.krkarlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx ). 
Projednání aZÚR je potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude účinnosti před vydáním ÚP, 
bude potřeba ÚP uvést do souladu s ní. 

STANOVISKO UPLATNĚNÉ NA ZÁKLADĚ § 53 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

33. Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor regionálního 
rozvoje 

1207/RR/15 ze dne 26. 11. 
2015, doručeno dne 27. 11. 
2015 

Stanovisko krajského úřadu – nadřízeného správního orgánu územního plánování k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení návrhu připomínek k opakovanému veřejnému 
projednání upraveného návrhu Územního plánu Nové Hamry, ORP Karlovy Vary, okres Karlovy 
Vary, Karlovarský kraj 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 29. 10. 2015 výzvu o vydání 
stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek k návrhu Územního plánu Nové 
Hamry (dále jen „ÚP“), které Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, 
oddělení územního plánování (dále jen „pořizovatel“), obdržel při opakovaném veřejném projednání. 
ÚP pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“). Přílohou 
podání byl podklad: „Územní plán Nové Hamry – vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po 
opakovaném veřejném jednání, které se konalo dne 10. 9. 2015“. 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, příslušný dle ust. § 178 odst. 1 a 
2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm. 
g) stavebního zákona, vydává v souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona, stanovisko 
krajského úřadu – nadřízeného správního orgánu územního plánování k výše uvedenému 
podkladu návrhu ÚP. 

1. Základní údaje 
Návrh ÚP, zpracoval projektant Ing. arch. Petr Martínek, aut. arch., Karlovy Vary, ve 12/2012. Na 
základě výsledků společného jednání o návrhu ÚP, konaném dne 12. 3. 2013, byla v 10/2014 
zpracována úprava návrhu ÚP (1. Úprava), která byla veřejně projednána dne 1. 12. 2014. Na 
základě výsledků prvního veřejného projednání byla v 08/2015 zpracována úprava návrhu ÚP 
před opakovaným veřejným projednáním (2. Úprava), která byla dne 10. 9. 2015 veřejně 
projednána v opakovaném veřejném projednání. 

2. Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
k upravenému návrhu ÚP (2. úprava) z hlediska koordinace využívání území s ohledem 
na širší územní vztahy, soulad s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace 
č. 1, a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního 
rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR KK“): 

bez připomínek 
 
pořizovatel bere na vědomí informaci o 
aktualizaci PÚR a ZÚR, případné změny budou 
do návrhu ÚP zapracovány 

pořizovatel bere na vědomí připomínku o 
doplnění odůvodnění 
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Zdejší úřad nemá k předloženému výše uvedenému podkladu připomínek. 

Zároveň Vás informujeme, že bylo zahájeno projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního 
rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „aZÚR“). Dokumentace je v současné době k nahlédnutí na 
webových stránkách Karlovarského kraje (odkaz: http://www.kr-
karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/dokum_kraj/A_ZUR_KK_2015_NAVRH.aspx ). 

Projednání aZÚR KK je potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude účinnosti před 
vydáním ÚP, bude potřeba uvést do souladu s ní. 

3. Připomínky na závěr: (zdejší úřad je uplatňuje na základě ust. § 178 odst. 1 a 2, zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 171 stavebního 
zákona – ustanovení o státním dozoru ve věcech územního plánování) 

- Je potřeba dodržovat členění textové části ÚP dle prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, Přílohy 7 – např. kapitola I. Obsah územního plánu, odst. 
1, písm. j) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické 
části – v úpravě před vydáním ÚP je nutno tuto věc uvést do souladu s vyhláškou. 

- Do postupu pořizovatele v odůvodnění ÚP je potřeba doplnit informaci, že 
k opakovanému veřejnému projednání upraveného návrhu ÚP pořizovatel neobdržel 
žádné připomínky. 

 

NÁMITKY UPLATNĚNÉ V SOULADU S § 52 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA: 
Při posuzování, zda se jedná o námitku či připomínku se k podání přistupovalo z širšího pohledu a v pochybnostech se podání posuzovalo tak, jak bylo nazváno. Tento postup byl zvolen, aby 
nedošlo k tomu, že by byl namítající krácen na svém právu, aby o jeho námitce bylo rozhodnuto a aby nebyl krácen o odůvodnění, kterým se ozřejmují důvody rozhodnutí o námitce.  
Námitky byly posouzeny jak z hledisek způsobu faktického využívání, uplatněných stanovisek, tak z hlediska cílů a úkolů hájených územním plánováním a příslušnými zákony. 

Podatel:  
Evid. pod číslem jednacím: 
Datum doručení: 

Obsah námitky: 
 

Návrh na rozhodnutí, odůvodnění: 
 

1. České dráhy, a.s., generální 
ředitelství, nám. L. Svobody 
1222, Praha 1 

Odbor správy a prodeje 
majetku, stavební oddělení 

6144/2015-O32 ze dne            
21.8.2015, doručeno dne 
27.8.2015 

 

Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Nové Hamry spočívá ve 
vymezení nových zastavitelných ploch č. Z03 (občanské vybavení, č. Z42 
(bydlení v RD), č. 74 (rozšíření stávajícího smíšeného obytného rekreačního 
území) a č. K01 (rozšíření stávající vodní plochy).  
V katastrálním území Nové Hamry se nacházejí nemovitosti a zařízení ve 
vlastnictví subjektu České dráhy, a.s. (IČ 70994226), uvedené dle listu vlastnictví 
č. 459 a evidované v příslušném katastru nemovitostí. 
Ochranu dráhy včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo 
v sousedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném 
znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a 
technický řád drah, v platném znění. Připomínáme, že v OPD lze zřizovat a 
provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem Drážního úřadu, případně 
Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka pozemků dráhy a vlastníka 

Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 

Nahlédnutím do evidence katastru nemovitostí bylo zjištěno, že 
společnost České dráhy a.s.  jsou vlastníkem pozemku parc. č. 
2203/1 v k.ú. Nové Hamry, na kterém je umístěno drážní těleso. Nové 
záměry projednávané v rámci opakovaného veřejného projednání o 
upraveném návrhu Územního plánu Nové Hamry se předmětného 
pozemku nedotýkají. 

Uplatněná připomínka ohledně ochranného pásma dráhy je nad 
rámec podrobnosti územního plánu. Konkrétní záměry umisťované 
v ochranném pásmu dráhy budou posuzovány až v územním a 



     
 

       Stránka | 12  
  

sousedních pozemků. 
Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a SŽDC, státní 
organizací úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. Případnou 
úpravu majetkoprávních vztahů doporučujeme řešit jen v nezbytně nutném 
rozsahu navrhovaných opatření a nikoliv změnou celých pozemků. 
Mimo uvedené nemáme k návrhu Územního plánu Dalovice námitek ani dalších 
připomínek. 

stavebním řízení, ve kterých bude požadován souhlas Drážního 
úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR.  

Územní plán se nezabývá řešením majetkoprávních vztahů. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  


