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Čistička odpadních vod.
Čerpací stanice odpadních vod.
Karlovarský kraj.
Katastr nemovitostí.
Komplexní pozemkové úpravy.
Krajský úřad Karlovarského kraje.
Lokální územní systém ekologické stability.
Městská hromadná doprava.
Příslušné ochranné pásmo.
Obec s rozšířenou působností.
Doplňkové průzkumy a rozbory.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1.
Regulační plán.
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
Trvalé travní prosty.
Územně analytické podklady zpracované dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění.
Územně plánovací dokumentace.
Územně plánovací podklad.
Současný platný - Územní plán města Nová Role.
Navrhovaný - Územní plán Nová Role.
Územní studie.
Územní systém ekologické stability.
Veřejně prospěšná opatření.
Veřejně prospěšné stavby.
Zemědělský půdní fond.
Zastavěné území.
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje.

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. 1. 2016 v grafické příloze na výkresech č. N1, N2, N3, N4, N5, O1, O3, a zaujímá plochu celkem
177,64 ha.
1b.
1b.1

Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot.
Hlavní zásady celkové koncepce rozvoje území obce.
Pro zpracování ÚP jsou definovány zásady dodržované 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 posilovány a jejich rozvoj vzájemně
koordinován. Hlavní funkční vazby obce směřují ke krajskému městu Karlovy Vary, které ovlivňuje rozvojový potenciál obce.
2.
Stavební rozvoj, obslužné systémy, podnikatelské aktivity a změny ve využívání území směřují zejména k dalšímu vývoji silné
vnitřní stránky reálného rozvoje obce, a tou jsou funkční stávající hodnoty území dle doplňujících P+R, a kvalitní plošné rezervy ve všech
řešených sídlech. Rozvoj v těchto územích zakládá pro obec možnosti v oblasti pracovních příležitostí, nové prostorové možnosti pro
další rozvoj bydlení, občanského vybavení, výrobních kapacit a služeb v území.
3.
Změny ve využívání území směřují ke zkvalitnění sociálních a ekonomických pilířů udržitelného rozvoje a ochraně omezených
přírodních zdrojů v řešeném území.
4.
Přírodní a krajinné zázemí obce ve všech katastrech je stavebním rozvojem plně respektováno, obecně chráněno a vhodně
doplňováno. Jedná se o fungující prvky nadregionálního, regionálního a lokálního ÚSES.
6.
Hlavní funkce v obci jsou rozděleny po jednotlivých katastrech takto:
Nová Role – hlavní funkcí je navrženo bydlení, výroba průmyslová, služby a rekreace. Rozvoj ostatních sídelních funkcí a
obslužných systémů je veden jen v souladu s jejich potřebami.
Mezirolí – hlavní funkcí je navrženo bydlení, rekreace, výroba zemědělská, a v menším rozsahu drobná a řemeslná výroba.
Rozvoj ostatních sídelních funkcí a obslužných systémů je veden jen v souladu s jejich potřebami.
Jimlíkov – hlavní funkcí je navrženo bydlení a těžba nerostných surovin. Rozvoj ostatních sídelních funkcí a obslužných systémů
je veden jen v souladu s jejich potřebami.
7.
Propojení a funkčnost řešeného území je zajištěna stávajícím a navrženým systémem dopravní obsluhy. Současně s rozvojem
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 obce a celkového
krajinného rámce řešeného území s přihlédnutím ke všem výrazným omezujícím vlivům.
9.
Územním plánem je stabilizována současná struktura zástavby ve všech řešených katastrech a založeny územní předpoklady
pro postupný vývoj urbanizovaných území uvnitř i vně zastavěného území.
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10.
Základní koncepce zónování rozhodujících funkčních ploch v jednotlivých katastrech obce se zachovává a kontinuálně rozvíjí do
vhodných volných ploch a proluk.
11.
Funkčně rozdrobená území jsou účelně integrována do přehledných smíšených ploch.
12.
Přesné vymezení účelových a místních komunikací je korigováno, a tyto plochy 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.
1b.2
Plochy dle způsobu využití.
Plošné uspořádání území obce stanoví územní plán 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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Plochy pro bydlení v bytových domech (hromadné)
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (individuální)
Plochy pro bydlení v rodinných domech - venkovské
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Plochy pro rekreaci – zahrádkové osady
Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru
Plochy pro občanské vybavení – veřejná infrastruktura
Plochy pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední
Plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
Plochy pro občanské vybavení – hřbitovy
Plochy smíšené obytné - městské
Plochy smíšené obytné - venkovské
Plochy dopravní infrastruktury – silniční
Plochy dopravní infrastruktury – železniční (drážní)
Plochy pro technickou infrastrukturu – inženýrské sítě
Plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady
Plochy pro výrobu a skladování – lehký průmysl
Plochy pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba
Plochy pro výrobu a skladování – zemědělská výroba
Plochy veřejných prostranství
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň
Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená
Plochy zeleně – přírodního charakteru
Plochy vodní a vodohospodářské
Plochy zemědělské
Plochy lesní – hospodářské a zvláštního určení
Plochy přírodní
Plochy smíšené nezastavěného území
Plochy těžby nerostů - nezastavitelné
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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
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 jsou vymezeny 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. Plochy rezerv lze využít k vymezování dalších zastavitelných ploch jen změnou
územního plánu, a to až po využití vymezených zastavitelných ploch nebo prokázání důvodů, pro které je nelze zastavět (technické,
majetkoprávní apod.).
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
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--minimální výška zastavění ve funkční ploše vyjádřená číselnou hodnotou a počtem podlaží
--minimální procento ozelenění pozemku na funkční ploše
--Maximální výška zastavění udává maximální výšku nejvyššího bodu objektu či budovy. V terénu stoupajícím o více než 8% se
připouští zvýšení o 1 metr. Anténní systémy se neuvažují.
--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 nebo projednané územní studii.
Jednotlivé dominantní části staveb 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. Pro novostavby
ve stabilizovaných plochách musí být stanovené procento plochy pozemků funkčně náležejících ke stavbě ponecháno pro zeleň.
V postupném procesu zastavování konkrétní části funkční plochy nesmí dojít ke snížení stanoveného procenta ozelenění
sousedních samostatných zastavěných pozemků (například odprodejem jejich části).
1c.
1c.1

Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně.
Základní urbanistická koncepce.
Řešením územního plánu jsou vytvářeny podmínky pro: ----stabilizaci a rozvoj jednotlivých funkčních ploch s cílem zabezpečit udržitelný rozvoj, harmonický vývoj a trvalý soulad všech
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území
--kontinuální rozvoj obce jako významného prvku v osídlení kontaktního území s krajským městem
--stabilizaci a rozvoj různých forem bydlení
--rozvoj a zkvalitnění dopravní obsluhy obce
--potřebné doplnění technické infrastruktury a ploch pro různé formy výroby a skladování
--ochranu komplexu složek životního prostředí a funkčnost územních systémů ekologické stability
--ochranu stávající sídelní struktury proti přírodním vlivům
S přihlédnutím k významu a funkci obce jako celku v systému osídlení kontaktního území krajského města je navržena
následující základní urbanistická koncepce:
--Město Nová Role a katastry spadající do správního území jsou řešeny jako dlouhodobě samostatně se vyvíjející stabilizovaná
sídla.
--Urbanistická koncepce jednotlivých sídel je utvářena individuelně v souladu s jejich odlišným historickým vývojem. Nová Role je
rozvíjena v lokální městské centrum pro okolní sídla správního území a okolní obce menší velikosti. Hlavní funkční složky ve městě jsou
preferovány - bydlení, veřejná občanská vybavenost, výroba, služby a rekreace. Mezirolí je rozvíjeno do podoby příměstského
venkovského sídla s hlavními funkcemi – bydlení a rekreace, s menším podílem služeb a řemeslné výroby. V Jimlíkově je i nadále
významnou funkcí těžba nerostných surovin (kaolínu). Bydlení ve venkovském prostředí je v omezeném rozsahu a s jeho výraznějším
nárůstem nelze s ohledem na dopady rozsáhlé povrchové těžby v bezprostředním okolí urbanizovaného území počítat.
--Celá obec je navržena jako funkčně jednotný celek lokálního městského centra a územně přilehlých venkovských sídel.
--Celá obec je navržena k rozvoji jako funkční celek s důležitou přímou kontaktní vazbou na krajské město.
--Současný stav funkčního využití celého území je na většině ploch v zastavěném území stabilizován a jsou zde vymezeny
potřebné plochy přestavby.
--Uvnitř i vně zastavěného území jsou vyznačeny zastavitelné plochy malého i většího rozsahu, navržené v návaznosti na
komunikační systém obce. Jedná se o plochy určené pro rozvoj bydlení v bytových domech, v rodinných domech městského a
příměstského typu, v rodinných domech venkovských, dále plochy pro rozvoj občanského vybavení různého využití, plochy pro rozvoj
výroby a průmyslu různého využití, plochy pro smíšená území různého využití a plochy pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury.
--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 ve specifických podmínkách stanovení priorit na využití jednotlivých funkčních
ploch včetně technické infrastruktury, a stanovení podmínek časové a věcné provázanosti při využití navrhovaných rozvojových ploch.
--Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití umožní pružnou regulaci funkčních změn, přestaveb a stavebních úprav.
--Vznik samostatných sídelních lokalit bez přímé návaznosti na zastavěné nebo zastavitelné území se nenavrhuje, a je z hlediska
zachování zejména krajinných hodnot území nepřípustný.
1c.2
Koncepce funkčních složek.
1c.2.1 Bydlení a občanské vybavení.
Rozvoj bydlení je směřován zejména do funkčních ploch bydlení BH, BI a BV, částečně je realizován i na funkčních plochách
smíšeného využití SM a SV.
Rozvoj veřejného a komerčního občanského vybavení, maloobchodu a služeb je směřován do funkčních ploch OV, OM, v různé
intenzitě je ale umožněn téměř ve všech funkčních plochách, nejvíce v plochách smíšeného využití SM a SV.
Rozvoj občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení je realizován pro konkrétní plochy OS. V případě budoucího
požadavku v návaznosti na rozvoj počtu obyvatel obce je možné realizovat sportovní zařízení na vhodné ploše v rámci smíšených území
SM, případně SV. Rozvoj občanského vybavení – hřbitovy je umožněn v konkrétních plochách OH.
1c.2.2 Rekreace a cestovní ruch.
Rozvoj individuální pobytové rekreace je v řešeném území v dostatečném a velikosti obce odpovídajícím rozsahu. Současná
úroveň a navrhovaná podoba je směřována do ploch pro rodinou rekreaci RI, rekreaci v zahrádkových osadách RZ a rekreaci v plochách
občanského vybavení OS, OM. V omezeném rozsahu je realizována v ostatních funkčních plochách.
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Individuální rekreace je částečně umožněna i v obytných a smíšených funkčních plochách BI, BV, SM, SV.
Rozvoj cestovního ruchu a hromadné rekreace je směřován do ploch smíšeného využití SM, SV v kombinaci s individuelní
turistikou. Dále je rozvoj umožněn v malých kapacitách i v plochách bydlení BV a BI pro individuelní turistiku.
1c.2.3 Výroba
ÚP vymezuje samostatné plochy výroby a skladování VL, VD. Nové plochy navazují na stávající funkční plochy.
ÚP vymezuje samostatné plochy těžby nerostů nezastavitelné NT.
Vznik dalších zařízení drobné a řemeslné výroby je umožněn v různém rozsahu v plochách smíšených území SM, SV.
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.
Ve stabilizované ploše je možno stavby a zařízení umisťovat - to znamená povolovat a povolovat jejich změny - jen pokud
splňují podmínky tohoto územního plánu.
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.
Pokud je k dispozici pro stabilizované plochy schválený regulační plán, je možno nové stavby a zařízení umisťovat - to znamená
povolovat a povolovat jejich následné změny – jen pokud splňují podmínky tohoto územního plánu a regulačního plánu.
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.
Pokud je k dispozici pro plochy změn schválený regulační plán, je možno nové stavby a zařízení umisťovat - to znamená
povolovat a povolovat jejich následné změny – jen pokud splňují podmínky tohoto územního plánu a regulačního plánu.
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. V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotlivé lokality a jejich podrobnější
podmínky pro využití.
Z01 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,3833 ha.
1. plošně malé rozvojové území pro bydlení v Nové Roli u trati doplňuje rozvojové území tvořené zejména lokalitou Z02.
2. specifické podmínky.
2a
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu napojenou na dopravní stavbu v ploše K06-DS.
2b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
2c
v lokalitě vymezit dostatečné ochranné pásmo proti hluku od železniční trati v návaznosti na zvolený způsob ochrany.
2d
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 1 000 m2.

Plocha výroby a skladování – lehký průmysl (VL). Plocha změny je 4,5053 ha.
1. důležitá rozvojová plocha pro dotvoření výrobní zóny města umístěná v území zřetelně vymezeném okolními urbanizovanými
plochami a chráněnými přírodními plochami.
2. pro realizaci funkce je třeba zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu napojenou na přilehlé dopravní plochy a zajistit
vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
Z03 – VL

Z04 – SM,DS
Plocha smíšená obytná - městská (SM) a plocha dopravní infrastruktury (DS). Plocha změny je 0,8513 ha.
1. urbanisticky složitější rozvojová plocha v území zřetelně vymezeném okolními urbanizovanými plochami a železniční tratí.
2. specifické podmínky:
2a
zajistit vyhovující dopravní obsluhu napojenou na přilehlé dopravní plochy.
2b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
2c.
na straně podél stávající železniční trati vymezit dostatečné ochranné pásmo proti hluku v návaznosti na zvolený
způsob ochrany a způsob využití lokality.
2d.
na straně podél stávající výrobní plochy porcelánky vymezit dostatečné ochranné pásmo proti hluku v návaznosti na
zvolený způsob ochrany a způsob využití lokality.
2e.
pro případné umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 600 m2.
Z05 – RZ

Plocha rekreace – zahrádkové osady (RZ). Plocha změny je 0,8052 ha.
1. specifické podmínky se nestanovují.

Z06 – OS,NP
Plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) a plocha přírodní (NP). Plocha změny je
1,1189 ha.
1. pozemkově vymezená plocha určená k rozvoji sportovního areálu města a rozvoji prvku ÚSES.
2. preferováno umístění zařízení určené pro sportovní účely.
3. počítat s vyšší mírou vzrostlé doprovodné zeleně na ploše NP.
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Z07 – OM
Plocha pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM). Plocha je určena pro výstavbu komerčního
zařízení občanského vybavení včetně dopravní a technické infrastruktury. Plocha změny je 0,4132 ha.
1. plocha je zřetelně urbanisticky vymezena na všech stranách ZÚ, komunikací, železnicí a plochou zahrádek.
2. specifické podmínky:
2a
zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Z09 – RZ
Rekreace – zahrádkové osady. Plocha spolu s navrženými plochami Z10 a Z11 plní funkci protihlukové ochrany kolem
železnice směrem k obytným plochám severně od zahrádek. Plocha změny je 0,5531 ha.
1. zřetelně vymezená plocha.
2. specifické podmínky:
2a
v rámci budoucí parcelace vymezit vnitřní koridor v šířce 8,0 m a v něm zajistit odpovídající dopravní napojení
jednotlivých zahrádek na dopravní systém obce. Vnitřní uspořádání obslužné účelové komunikace koordinovat s komunikacemi
sousedních lokalit zahrádek Z10 a Z11.
2b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu společně s lokalitami Z10 a Z11 (vodu, elektřinu a
kanalizaci).
2c
pro lokality Z09, Z10 a Z11 zajistit společnou plochu pro vybudování společného hygienického zázemí.
2d
počítat s vysokým podílem kulturní zeleně.
Z10 – RZ
Rekreace – zahrádkové osady. Plocha spolu s navrženými plochami Z09 a Z11 plní funkci protihlukové ochrany kolem
železnice směrem k obytným plochám severně od zahrádek. Plocha změny je 0,8704 ha.
1. zřetelně vymezená plocha.
2. specifické podmínky:
2a
v rámci budoucí parcelace vymezit vnitřní koridor v šířce 8,0 m a v něm zajistit odpovídající dopravní napojení
jednotlivých zahrádek na dopravní systém obce. Vnitřní uspořádání obslužné účelové komunikace koordinovat s komunikacemi
sousedních lokalit zahrádek Z09 a Z11.
2b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu společně s lokalitami Z09 a Z11 (vodu, elektřinu a
kanalizaci).
2c
pro lokality Z09, Z10 a Z11 zajistit společnou plochu pro vybudování společného hygienického zázemí.
2d
počítat s vysokým podílem kulturní zeleně.
Rekreace – zahrádkové osady (RZ). Plocha funkce RZ v lokalitě je 1,3269 ha.
1.
Plocha spolu s navrženými plochami Z10 a Z11 plní funkci protihlukové ochrany kolem železnice směrem k obytným
plochám severně od zahrádek.
2. specifické podmínky:
2a
v rámci budoucí parcelace vymezit vnitřní koridor v šířce 8,0 m a v něm zajistit odpovídající dopravní napojení
jednotlivých zahrádek na dopravní systém obce. Vnitřní uspořádání obslužné účelové komunikace koordinovat s komunikacemi
sousedních lokalit zahrádek Z10 a Z09.
2b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu společně s lokalitami Z10 a Z09 (vodu, elektřinu a
kanalizaci).
2c
pro lokality Z09, Z10 a Z11 zajistit společnou plochu pro vybudování společného hygienického zázemí.
2d
počítat s vysokým podílem kulturní zeleně.
Z11 – RZ

Z12 – BI

Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha změny je 0,9876 ha.
1. plošně menší rozvojové území pro bydlení v Nové Roli navazuje na rozvíjející se soubor lokalit pro bydlení v RD.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby.
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 napojenou na dopravní stavbu v ploše K08-DS.
4b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4c
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 600 m2.

Z13 – BI, ZV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha funkce BI v lokalitě je 0,5238 ha. Plocha
pro zeleň na veřejných prostranstvích (ZV). Plocha funkce ZV v lokalitě je 0,0403 ha.
1. plošně malé rozvojové území pro bydlení v Nové Roli navazuje na rozvíjející se soubor lokalit pro bydlení v RD.
Z14 – BI

Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha změny je 1,0254 ha.
1. plošně menší rozvojové území pro bydlení v Nové Roli navazuje na rozvíjející se soubor lokalit pro bydlení v RD.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby.
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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 napojenou na dopravní stavbu v ploše K08-DS.
4b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4c
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 600 m2.
Z15 – BI

Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha změny je 0,2226 ha.
1. plošně malé rozvojové území pro bydlení v Nové Roli navazuje na rozvíjející se soubor lokalit pro bydlení v RD.

Z16 – BI

Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha změny je 0,5775 ha.
1. plošně malé rozvojové území pro bydlení v Nové Roli navazuje na rozvíjející se soubor lokalit pro bydlení v RD.

Z17 – BV, ZS
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) a plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS). Plocha funkce
BV je v lokalitě 1,5264 ha, plocha funkce ZS je v lokalitě 0,0791 ha.
1. plošně větší rozvojové území pro bydlení v Nové Roli. Spolu s plochou Z18 – BV, DS vytvoří novou sídelní strukturu pro
bydlení v rodinných domech za řekou v atraktivní přírodní poloze sídla.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie společné pro lokality Z17-BV,ZS a Z18-BV,DS.
--nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celého komplexu řešených ploch.
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 napojenou na dopravní stavbu v ploše K07-DS.
4b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4c
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.
Z18 – BV, DS, ZP Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) a plocha zeleně
přírodního charakteru (ZP). Plocha funkce BV je v lokalitě lokality je 3,2873 ha, plocha funkce DS je v lokalitě 0,0181 ha, plocha zeleně
přírodního charakteru pro průchod ÚSES budoucí ZÚ je 0,1203 ha.
1. plošně větší rozvojové území pro bydlení v Nové Roli. Spolu s plochou Z17 – BV, ZS vytvoří novou sídelní strukturu pro
bydlení v rodinných domech za řekou v atraktivní přírodní poloze sídla.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie společné pro lokality Z17-BV,ZS a Z18-BV,DS.
--nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celého komplexu řešených ploch.
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 napojenou na dopravní stavbu v ploše K07-DS.
4b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4c
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.
4d
v lokalitě vymezit vhodné plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.
Z19 – OH
Plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH). Plocha změny je 0,3612 ha.
1. plocha zřetelně pozemkově vymezena rozšíří stávající hřbitov o nezbytně nutné plochy pro jeho potřebný rozvoj.
Z20 – BI, DS
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI) a plochy dopravní infrastruktury silniční (DS).
Plocha funkce bydlení je 2,7014 ha, plocha funkce DS je 0,0363 ha.
1. plošně významné rozvojové území pro bydlení v RD v Nové Roli.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby.
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 napojenou na dopravní stavbu v ploše K10-DS.
4b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4c
na pozemcích podél budoucího obchvatu Nové Role vymezit dostatečné ochranné pásmo proti hluku v návaznosti na
zvolený způsob ochrany.
4d
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 700 m2.
4e
v lokalitě vymezit vhodné plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.
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Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - (RI). Plocha změny je 1,7914 ha.
1. lokalita v jihovýchodní části sídla územně sousedí s původním komplexem zemědělské usedlosti a je s ním funkčně
propojena.
2. plocha lokality je významně omezena nadregionálními trasami sítí technické infrastruktury včetně jejich ochranných a
bezpečnostních pásem.
3. lokalita v jihovýchodní polovině je navržena pro budoucí výstavbu malých rekreačních objektů rodinné rekreace s funkční
orientací ke stávající vodní ploše s ní sousedící. Severozápadní část lokality je určena převážně pro sportovně rekreační plochy včetně
doprovodné zeleně.
4. pro stavební objekty je třeba zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu napojenou na komunikační systém obce a vyhovující
napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
5. zastavěná plocha včetně bezprostředně sousedících zpevněných ploch kolem budovy (terasy, okapové chodníky, plochy pod
pergolami, mola apod.) u jednotlivých samostatně stojících rekreačních objektů lokality nepřesáhne 160 m2, u samostatného objektu u
vodní plochy nepřesáhne 320 m2. Přístupové cesty po pozemku se do zastavěné plochy k budovám nezapočítávají.
Z22 – RI

Plocha pro výrobu a skladování – zemědělská výroba (VZ). Plocha změny je 0,2174 ha.
1. plocha pro výstavbu malých objektů pro ustájení domácích zvířat. Plocha je funkčně propojena se sousedním územím BV
s venkovskou usedlostí.
Z23 – VZ

Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha změny je 0,3542 ha.
1. malá rozvojová plocha u krajské silnice je vymezena pro dokončení zástavby u kruhové křižovatky sídla s preferencí staveb
komerčního využití doplněných bydlení v poloze vzdálenější od krajské komunikace.
2. specifické podmínky:
2.a
zajistit vyhovující napojení na dopravní a veřejnou technickou infrastrukturu.
2.b
pro případné umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2.

Z24 – SV

Z25 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 1,3109 ha.
1. plošně menší rozvojové území pro bydlení v Mezirolí v přímé vazbě na stávající větší lokalitu RD podél komunikace.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celého komplexu řešených ploch.
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 napojenou na krajskou komunikaci.
4b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4c
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 700 m2.
4d
na straně podél stávající i budoucí komunikace vymezit dostatečné ochranné pásmo proti hluku v návaznosti na
zvolený způsob ochrany a způsob využití lokality.

Z26 – VD
Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD). Plocha je určena pro rozvoj budoucích aktivit
směřujících do spektra řemeslné výroby a služeb, které nelze zejména z hlukových důvodů umístit do smíšeného území. Plocha změny je
0,5283 ha.
1. územně jasně vymezená plocha ohraničená stávající a budoucí komunikací a lesem.
2. specifické podmínky:
2.a
dopravně navázat na dopravní napojení stávající čerpací stanice pohonných hmot.
2.b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
Z27 – VD
Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD). Plocha je určena pro rozvoj budoucích aktivit
směřujících do spektra řemeslné výroby a služeb, které nelze zejména z hlukových důvodů umístit do smíšeného území. Plocha změny je
1,8973 ha.
1. územně jasně vymezená plocha ohraničená stávající a budoucí komunikací a sousedními funkčními plochami. Uvnitř plochy
je malý kus katastrálně označený jako lesní plocha.
2. specifické podmínky:
2.a
zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
2.b
zajistit kontrolu koordinace řešení dopravní a technické infrastruktury se sousední lokalitou Z28 – SV.
Z28 – SV

Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha změny je 2,8444 ha.
1. urbanisticky hodnotná a významná rozvojová plocha.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celého komplexu řešených ploch.
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.
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4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
4.a
v lokalitě vymezit vhodné plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.
4.b
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4.c
zajistit kontrolu koordinace řešení dopravní a technické infrastruktury se sousední lokalitou Z27 – VD.
4.d
pro případné umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.
Z29 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 2,6713 ha.
1. plošně větší atraktivní rozvojové území pro bydlení v Mezirolí v rozvojové části sídla mezi stávající krajskou komunikací a
navrhovaným silničním obchvatem Mezirolí.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
--nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celého komplexu řešených ploch.
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 napojenou na krajskou komunikaci.
4b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4c
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 700 m2.
4d
na straně podél budoucí komunikace obchvatu vymezit dostatečné ochranné pásmo proti hluku v návaznosti na
zvolený způsob ochrany a způsob využití lokality.
4e
v lokalitě vymezit vhodné plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.

Z30 – SV

Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha změny je 0,5833 ha.
1. urbanisticky kvalitní rozvojová plocha.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
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:
4.a
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4.b
zajistit kontrolu koordinace řešení dopravní a technické infrastruktury se sousedními lokalitami Z29 – BV a Z31 - VD.
4.c
pro případné umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z31 – VD
Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD). Plocha je určena pro rozvoj budoucích aktivit
směřujících do spektra řemeslné výroby a služeb, které nelze zejména z hlukových důvodů umístit do smíšeného území. Plocha změny je
0,7550 ha.
1. územně jasně vymezená plocha ohraničená stávající krajskou komunikací a sousedními funkčními plochami.
2. specifické podmínky:
2.a
zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
2.b
zajistit kontrolu koordinace řešení dopravní a technické infrastruktury se sousední lokalitou Z30 – SV.
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 2,4431 ha.
1. plošně větší významná rozvojová lokalita pro bydlení v Mezirolí navazující na souvislou zástavbu RD v sídle. Vzhledem
k jasnému vymezení dopravní plochy a následnému způsobu zástavby lokality se vypracování ÚS nevyžaduje.
2. specifické podmínky:
2a
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
2b
v lokalitě vymezit vhodné plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.
Z33 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha změny je 0,9518 ha.
1. kvalitní rozvojové území pro bydlení v RD. Vzhledem k velikosti plochy, jasnému umístění vůči stávajícím komunikacím a
možnostem napojení na technickou infrastrukturu se vypracování ÚS nevyžaduje.
Z32 – BV

Z34 – BI

Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha změny je 0,5123 ha.
1. plošně malé atraktivní rozvojové území pro bydlení v Mezirolí v rozvojové části sídla mezi stávající krajskou komunikací,
místní komunikací a volnou zelení uvnitř urbanizovaného území sídla.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie spolu s lokalitou Z35 - BV.
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 obou lokalit Z34 – BI a Z35 – BV ze stávající místní komunikace.
4b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4c
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.
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Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,9338 ha.
1. plošně menší atraktivní rozvojové území pro bydlení v Mezirolí v rozvojové části sídla mezi stávající krajskou komunikací,
místní komunikací a volnou zelení uvnitř urbanizovaného území sídla.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie spolu s lokalitou Z34 - BI.
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 obou lokalit Z34 – BI a Z35 – BV ze stávající místní komunikace.
4b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4c
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z36 – OV
Občanské vybavení – veřejná infrastruktura. Plocha spolu s plochou Z37 – OS je hlavní sportovně rekreační plochou
sídla. Plocha změny je 0,5831 ha.
1. kvalitní plocha pro sportoviště vymezená komunikačním systémem sídla.
2. preferováno umístění zařízení určené pro sportovní účely.
3. počítat s vyšší mírou vzrostlé doprovodné zeleně.
Z37 – OV
Občanské vybavení – veřejná infrastruktura. Plocha spolu s plochou Z36 – OS je hlavní sportovně rekreační plochou
sídla. Plocha změny je 2,5322 ha.
1. kvalitní plocha pro sportoviště vymezená komunikačním systémem sídla.
2. preferováno umístění zařízení určené pro sportovní účely.
3. počítat s vyšší mírou vzrostlé doprovodné zeleně.
Z38 – ZV

Plocha pro zeleň na veřejných prostranstvích (ZV). Plocha změny je 2,0455 ha.
1. specifické podmínky se nestanovují.

Z40 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny pro 1 RD je 0,2236 ha.
1. zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Z41 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,0929 ha.
1. specifické podmínky se nestanovují.

Z42 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,9121 ha.
1. lokalita je vymezena pro RD uspořádané podél komunikace.
2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
3. pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z43 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,3644 ha.
1. plošně menší atraktivní rozvojové území pro bydlení v Mezirolí ve vazbě na rekreační část území.
2. podmínky využití plochy:
2a
zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu.
2b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
2c
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z45 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,0885 ha.
1. lokalita u stávající polní cesty určená k výstavbě max. 1RD, případně rozšíření sousední parcely stabilizovaného území.
2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Z46 – BV, DS
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) a plochy dopravní infrastruktury silniční (DS). Plocha změny
je 1,2509 ha.
1. atraktivní lokalita v okrajové poloze sídla je již rozparcelována a připravena k výstavbě.
2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
Z47 – BV, DS, ZS Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) a plocha zeleně
soukromé a vyhrazené (ZS). Plocha změny je 0,5517 ha.
1. atraktivní lokalita v okrajové poloze sídla je již rozparcelována a připravena k výstavbě.
2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
Z48 – VZ

Plocha pro výrobu a skladování – zemědělská výroba (VZ). Plocha změny je 0,7098 ha.
1. plocha pro rozšíření stávajícího areálu zemědělské výroby. Specifické podmínky se nestanovují.
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Z49 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV. Plocha změny je 0,2161 ha.
1. lokalita doplňuje uliční zástavbu sídla téměř v koncové poloze urbanizovaného území.
2. Pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
3. pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z50 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,2100 ha.
1. lokalita doplňuje uliční zástavbu sídla téměř v koncové poloze urbanizovaného území.
2. Pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
3. pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z51 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,4676 ha.
1. plocha vhodná pro umístění komplexu budov venkovské usedlosti.
2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
3. pro umístění případných izolovaných rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 1 000 m2.

Z52 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,1112 ha.
1. lokalita je určena pro 1 RD a doplňuje žádanou uliční venkovskou zástavbu.
2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.

Z53 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,1952 ha.
1. lokalita je určena pro max. 2RD a doplňuje žádanou uliční venkovskou zástavbu.
2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
3. pro umístění případných izolovaných rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2.

Z54 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,5811 ha.
1. lokalita je v atraktivní koncové poloze uliční venkovské zástavby a vyplňuje žádanou uliční zástavbu od stávajících RD
ke statku na konci ulice.
2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
3. pro umístění případných izolovaných rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2.

Z55 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,2740 ha.
1. atraktivní lokalita uzavírá kompaktní tvar zástavby RD v koncové jižní části sídla s kontaktem do volných přírodních ploch.
2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
3. pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z56 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,3765 ha.
1. atraktivní lokalita ve vnitřní části sídla blízko návsi je již rozparcelována a připravena k výstavbě.
2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
3. jednotlivé pozemky pro RD nebudou v lokalitě dále děleny pro výstavbu dalších RD.

Z57 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,8968 ha.
1. atraktivní lokalita ve vnitřní části sídla blízko návsi je již rozparcelována a připravena k výstavbě.
2. pro lokalitu je třeba dobudovat vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
3. jednotlivé pozemky pro RD nebudou v lokalitě dále děleny pro výstavbu dalších RD.

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,1257 ha.
1. atraktivní lokalita ve vnitřní části sídla blízko návsi je určena pro 1RD, případně ke spojení se sousední parcelou s RD.
2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
Z59 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,0995 ha.
1. lokalita uliční zástavby ve vnitřní části sídla blízko návsi je určena pro 1RD, případně ke spojení se sousední parcelou s RD.
2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
Z58 – BV

Z60 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 2,8178 ha.
1. atraktivní lokalita v centrální části sídla je již rozparcelována a připravena k výstavbě.
2. pro lokalitu je třeba dobudovat vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
3. jednotlivé pozemky pro RD nebudou v lokalitě dále děleny pro výstavbu dalších RD.

Z61 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,3715 ha.
1. atraktivní lokalita uliční zástavby ve vnitřní části sídla je určena maximálně pro 3RD.
2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.

Z62 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,3866 ha.
1. atraktivní lokalita rozvolněné zástavby obklopená lesy v nově založených obytných územích je určena maximálně pro 2RD.
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Z63 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,6020 ha.
1. atraktivní lokalita volné zástavby na okraji urbanizovaného území obklopená lesy je určena maximálně pro 3RD.
2. pro lokalitu je třeba dobudovat vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Z65 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,3539 ha.
1. atraktivní lokalita rozvolněné zástavby obklopená lesy v nově založených obytných územích je určena maximálně pro 2RD.

Z66 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,1524 ha.
1. atraktivní lokalita založené uliční zástavby v nově založených obytných územích je určena maximálně pro 1RD.

Z67 – SV

Plochy smíšené obytné venkovské (SV). Plocha změny je 0,2909 ha.
1. atraktivní lokalita s charakterem větší proluky v území se založenou rozvolněnou uliční zástavbou v nově vzniklých obytných
územích je určena pro komerční vybavení sloužící okolním RD nebo maximálně pro 3RD.

Z68 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,5373 ha.
1. atraktivní lokalita s charakterem větší proluky v území se založenou rozvolněnou uliční zástavbou v nově vzniklých obytných
územích je určena pro maximálně 4RD.

Z69 – BV, ZS
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) a plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS). Plocha změny
je 3,4415 ha.
1. atraktivní lokalita se založenou rozvolněnou uliční zástavbou v nově vzniklých obytných územích sídla.
2. plošně významná lokalita pro výstavbu RD je již rozparcelována s vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturou.
3. jednotlivé pozemky pro RD nebudou v lokalitě dále děleny pro výstavbu dalších RD.
Z70 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,3021 ha.
1. atraktivní lokalita v okrajové poloze sídla je již rozparcelována a částečně napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.
2. lokalita je určena pro výstavbu max. 3RD
3. pro lokalitu je třeba dobudovat vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Z75 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 1,6978 ha.
1. jedno ze dvou rozhodujících rozvojových území pro BV v sídle Jimlíkov.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
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 napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu a navázat odpovídající vnitřní dopravní komunikace.
4b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4c
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z76 – SV

Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha změny je 0,1137 ha.
1. plocha při výjezdu ze sídla je zastavěna bez zápisu do KN. Plocha určena maximálně pro 1RD.

Z77 – SV

Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha změny je 0,1884 ha.
1. vlastnicky a funkčně zřetelně vymezená plocha pro rozvoj sousedního území SV.
2. zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu.
3. pro případné umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 1 000 m2.

Z78 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,1211 ha. Plocha ve východní části sídla
je určena ke konkrétní zástavbě 1RD.
Z79 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 1,1012 ha.
1. jedno ze dvou rozhodujících rozvojových území pro BV v sídle Jimlíkov.
2. specifické podmínky.
2a
zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu a navázat odpovídající vnitřní dopravní komunikace.
2b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
2c
pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z80 – SV

Plocha smíšená obytná – venkovská (SV). Plocha změny je 0,6590 ha.
1. polohově vhodná plocha pro rozvoj smíšených venkovských funkcí v sídle Jimlíkov.
2. specifické podmínky.
2a
zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu a navázat odpovídající vnitřní dopravní komunikaci.
2b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
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Z81 – RZ

pro případné umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2.

Rekreace – zahrádkové osady. Plocha změny je 0,4452 ha.
1. jediná účelově vymezená plocha pro zahrádkářské aktivity.
2. specifické podmínky:
2a
v rámci budoucí parcelace vymezit vnitřní koridor v šířce min. 6,0 m a v něm zajistit odpovídající dopravní napojení
jednotlivých zahrádek na dopravní systém obce.
2b
zajistit vyhovující napojení na nezbytně nutné sítě veřejné technické infrastruktury.

Z82 – TI
podmínek.
Z83 – VD

09/2016

Plocha technické infrastruktury (TI) je vymezena pro rozšíření stávající ČOV. Plocha změny 0,0946 ha je bez

Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD). Plocha změny je 0,1733 ha.
1. urbanisticky vhodná plocha pro výstavbu malé provozovny.
2. specifické podmínky:
2a
zajistit napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
2b
směrem do sousedního obytného území provozy méně zatěžující okolí negativními jevy.

Z84 – BV, W
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plocha vodní a vodohospodářská (W). Plocha změny je
0,2205 ha.
1. plocha v jihovýchodní části sídla je určena ke konkrétní zástavbě maximálně 1RD.
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - (RI). Plocha změny je 0,6120 ha.
1. lokalita v severovýchodní části sídla územně sousedí se stabilizovanými plochami RI a RN, a je s nimi funkčně propojena.
2. lokalita je navržena pro budoucí výstavbu malých rekreačních objektů rodinné rekreace s funkční orientací ke stávající vodní
ploše Děpoltovického rybníka.
3. pro budoucí objekty je třeba zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu napojenou na komunikační systém obce a vyhovující
napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4. zastavěná plocha hlavního rekreačního objektu včetně bezprostředně sousedících zpevněných ploch (terasy, okapové
chodníky, plochy pod pergolami, mola apod.) u jednotlivých samostatně stojících staveb v lokalitě nepřesáhne 120 m2. Přístupové cesty
po pozemku k hlavní budově se do zastavěné plochy 120 m2 nezapočítávají.
Z85 – RI

Z86 – BV

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 1,0837 ha.
1. lokalita je vymezena pro RD s většími pozemky a podílem zelených ploch s přímou vazbou na vodní plochu.
2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu po severním a východním
okraji lokality.
3. pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 1 200 m2.

1c.6
Podmínky pro plochy přestavby.
P01 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha je vymezena pro výstavbu 1 RD. Plocha
změny je 0,0849 ha.
1. specifické podmínky se nestanovují.
P02 – OM
Plocha pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM). Plocha je určena pro rozšíření stávající
stabilizované plochy komerčního zařízení občanského vybavení včetně technické infrastruktury. Plocha změny je 0,1181 ha.
1. plocha je zřetelně urbanisticky vymezena na všech stranách plochami dopravní infrastruktury.
2. specifické podmínky se nestanovují.
P03 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha navazuje na stávající území bydlení, se
kterým se spojí. Plocha je vymezena pro výstavbu maximálně 4 RD. Plocha změny je 0,3469 ha.
1. specifické podmínky se nestanovují.
P04 – SM, DS
Plocha smíšená obytná - městská (SM) a plocha dopravní infrastruktury silniční (DS). Plocha je určena pro rozvoj
budoucích aktivit směřujících do spektra městských služeb a komerční vybavenosti. Plocha změny je 0,5341 ha.
1. kvalitní plocha s možnostmi variantního řešení zástavby. Zpracování komplexní ÚS se nepožaduje, ale při stanovení
výchozí koncepce zástavby je třeba dodržet následující specifické podmínky.
2. specifické podmínky:
2a
systém zastavění území skloubit se sousedními provozními funkčními areály a případně řešit ve variantách.
2b
začlenit část veřejných prostorů se zelení do koncepce návrhu.
2c
zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
P05 – BH
Plocha pro bydlení v bytových domech (BH). Plocha změny je 1,1809 ha.
1. polohově optimální lokalita pro pokračování bytové výstavby města.
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2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
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 napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu a navázat odpovídající vnitřní dopravní komunikaci.
4b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
P06 – OM
Plocha pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM). Plocha změny je 0,2307 ha.
1. plocha je zřetelně majetkově a hmotově vymezena na všech stranách a specifické podmínky se nestanovují.
P10 – SV, ZV
Plocha smíšená obytná – venkovská (SV) a plocha zeleně na veřejných prostranstvích (ZV). Plocha změny je 1,6056
ha.
1. nejvýznamnější plocha pro rozvoj smíšených venkovských funkcí v centru sídla Mezirolí posiluje důležitou úlohu jeho středu s
návsí.
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
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 napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu a navázat odpovídající vnitřní dopravní komunikaci.
4b
zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4c
pro případné umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2.
4d
podél hranice s plochou zemědělské výroby ponechat pás ochranné zeleně v šířce minimálně 15,0 m.
4e
vnitřní plochy zeleně navázat na plochu zeleně na veřejných prostranstvích.
Plocha smíšená obytná – venkovská (SV). Plocha změny je 0,7310 ha.
1. nejvýznamnější plocha pro rozvoj smíšených venkovských funkcí včetně bydlení v centru sídla Jimlíkov posiluje důležitou
úlohu jeho středu s malou návsí.
2. specifické podmínky se nestanovují, protože plocha je rozparcelována, napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.

P15 – SV

1c.7
Podmínky pro plochy změn v krajině.
K01 – W
Plocha pro rybochovný rybník – vodní plocha. Obnova vodní plochy dle klasifikace KN. Plocha změny je 1,8707 ha.
K02 – DS

Plocha pro dopravní stavbu – místní komunikaci pro příjezd k rybochovným sádkám. Plocha změny je 0,1969 ha.

K03 – DS

Plocha pro dopravní stavbu – místní komunikaci pro příjezd k zahrádkářské osadě. Plocha změny je 0,3922 ha.

K04 – RN
Plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN). Plocha změny je 4,2270 ha.
1. plocha je vymezena jako polyfunkční rekreační louka pro krátkodobou rekreaci obyvatel přilehlých obytných území. Plocha je
určena pro přírodní travnatá hřiště různých sportů bez jakýchkoliv nároků na trvalé stavby a terénní úpravy. Výjimkou jsou konstrukce pro
sportovní nářadí a vybavení (sítě, branky, posilovací nářadí, prvky vytýčení sportovních ploch apod.).
2. nezbytná podmínka realizace:
--zpracování územní studie.
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
původní přírodní charakter louky ponechat na většině plochy, vyjma údržby v podobě sečení trávy na plochách
využívaných k rekreaci a na plochách travnatých hřišť.
4b
v ploše bude vymezena plocha víceúčelové dopravní infrastruktury pro vybudování rekreační in-line dráhy a zajištění
přístupu k rozvojové ploše Z05-RZ.
4c
v lokalitě budou vymezeny plochy pro případná hřiště a dráhy dalších rekreačně provozovaných sportů na travnatých
nebo jiných přírodních plochách.
4d
v lokalitě bude stanovena plocha pro veřejný táborový oheň.
K05 – DS
Plocha pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD3 - dopravní propojení hlavní silnice II. tř. II/209
v sídle Nová Role za železničním přejezdem s komunikací u porcelánky. Plocha změny je 0,5854 ha.
K06 – DS
Plocha pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD4 - dopravní propojení páteřní místní komunikace u
nádraží v Nové Roli s komunikací za areálem porcelánky. Plocha změny je 1,0046 ha.
K07 – DS
Plocha pro dopravní stavbu - dopravní propojení hlavní silnice II. tř. – II/181 (II/209) u mostu přes Rolavu v Nové Roli
s rozvojovými lokalitami za řekou. Plocha změny je 0,1041 ha.
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K08 – DS
Plocha pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD5 - dopravní propojení obchvatu Nové Role hlavní
silnice II. tř. – II/181 (II/209) s rozvojovými lokalitami ve východní části urbanizovaného území. Plocha změny je 0,3854 ha.
K09 – DS
Plocha pro dopravní stavbu – veřejně prospěšnou stavbu dle ZÚR KK č. D35 – přeložka navrhované trasy silnice
II/181 (dnes II/209) v prostoru Nové Role. Trasa přeložky je zpřesněna v koridoru stanoveném ZÚR KK. Plocha změny je 4,3068 ha.
K10 – DS
0,0383 ha.

Plocha pro dopravní stavbu - dopravní napojení lokality pro bydlení ve východní části Nové Role. Plocha změny je

K11 – DS
0,0894 ha.

Plocha pro dopravní stavbu - dopravní napojení lokality pro lehkou výrobu v západní části Nové Role. Plocha změny je

K15 – DS
Plocha pro dopravní stavbu – veřejně prospěšnou stavbu dle ZÚR KK č. D86 - stavba přeložky silnice II/220 v prostoru
Mezirolí. Trasa přeložky je zpřesněna v koridoru stanoveném ZÚR KK. Plocha změny je 2,8154 ha.
Plocha zeleně soukromé a vyhrazené. Plocha v soukromém vlastnictví je vymezena pro přírodní zahrady k rodinným
K16 – ZS
domům. Plocha změny je 0,4040 ha.
1. plocha je součástí přírodního systému pro odvod přívalových dešťových vod z ploch sousedních pozemků, a proto nebude
oplocena.
2. další specifické podmínky se nestanovují.
K17 – DS
Plocha pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD6 – nová trasa místní komunikace v severní části
Mezirolí. Plocha změny je 0,4039 ha.
K19 – DS
Plocha pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD7 – 1. část budoucího dopravního propojení krajské
silnice II. tř. II/220 s komunikacemi Mezirolí v jihovýchodní části urbanizovaného území. Plocha změny je 0,2686 ha.
K21 – DS, W, NZ, NL, NS Projektovaná integrovaná plocha sanace a rekultivací po těžbě kaolínu v katastru Jimlíkova sestávající
z více funkčních ploch vymezených podle plánu sanace a rekultivací - plocha pro dopravní infrastrukturu DS (obslužnou komunikaci) o
výměře 0,4561 ha, plocha vodní pro hydrickou část rekultivací (W) o výměře 7,2229 ha, plocha zemědělská pro biologickou část
rekultivací (NZ) o výměře 11,2938 ha, plocha lesní pro lesnickou část rekultivací (NL) o výměře 1,9155 ha a plocha smíšená
nezastavěného území pro biologickou část rekultivací (NS) o výměře 5,0562 ha. Celková plocha změny je 25,9445 ha. Skutečný rozsah
sanace a rekultivace v DP Jimlíkov bude průběžně upřesňován podle postupu rekultivačních prací na základě prováděcí dokumentace a
může se lišit od projektovaného zákresu uvedeného v grafické části návrhu ÚP Nová Role.
K22 – NT
38,2969 ha.

Plocha těžby nerostů je vymezena na ploše nového dobývacího prostoru ve východní části Jimlíkova. Plocha změny je

K23
Koridor pro cyklostezku – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD8 – koridor pro novou cyklostezku z Nové Role do Nejdku.
Koridor je vymezený v šířce 12,0 m mimo ZÚ a stávající dopravní plochy, po kterých je cyklostezka vedena.
K24
Koridor pro cyklostezku MTB – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD9 – koridor pro novou cyklostezku MTB z Nové Role do
Nejdku. Koridor je vymezený v šířce 12,0 m mimo ZÚ a stávající dopravní plochy, po kterých je cyklostezka vedena.
1c.8

Koncepce systému sídelní zeleně.
Vymezení hranice ZÚ uzavřelo v zastavěném území obce některé plochy zeleně o různých velikostech. Tyto plochy jsou ÚP
zahrnuty do systému veřejné 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 tyto plochy zeleně:
--plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně
ZV
--plochy zeleně soukromé a vyhrazené
ZS
--zastavěným územím prochází prvky ÚSES po plochách zeleně přírodního charakteru ZP
Do ploch sídelní zeleně na veřejných prostranstvích jsou zařazeny tradiční 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 sídelní zeleně soukromé jsou vymezeny většinou soukromé zahrady s výrazně omezenou zastavitelností, oplocené
i neoplocené s omezeným přístupem veřejnosti.
V návrhu ÚP jsou navrženy nové plochy ZV a ZS.
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.
ÚP vymezuje následující plochy územních rezerv o celkové ploše 13,5339 ha.
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R1 – BI územní rezerva pro plochu bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha je v k.ú. Nová Role vně ZÚ a
navazuje v jižní části sídla na stávající urbanizované území mezi komunikací a železniční tratí. Plocha územní rezervy je 4,7437 ha. Celá
územní rezerva je do budoucna strategickou rozvojovou plochou města pro novou sídelní strukturu bydlení v rodinných domech
v atraktivní poloze u vodní plochy. Rezerva pokryje budoucí zájem obyvatel o rodinné bydlení v Nové Roli.
R2 – BV územní rezerva pro plochu bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a navazuje v jižní části sídla na
další rozvojové plochy. Plocha územní rezervy je 3,0325 ha. Celá územní rezerva je do budoucna plošně významné a polohově
strategické rozvojové území pro bydlení v jižní části sídla Mezirolí v otevřené pozici na přechodu mezi stávajícím urbanizovaným územím
a volnou krajinou. Spolu s rezervou R3 – BV tvoří výraznou novou sídelní strukturu pro bydlení v rodinných domech.
R3 – BV územní rezerva pro plochu bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a navazuje v jižní části sídla na
další rozvojové plochy. Plocha územní rezervy je 3,1840 ha. Celá územní rezerva je do budoucna plošně významné a polohově
strategické rozvojové území pro bydlení v jižní části sídla Mezirolí v otevřené pozici na přechodu mezi stávajícím urbanizovaným územím
a volnou krajinou. Spolu s rezervou R2 – BV tvoří výraznou novou sídelní strukturu pro bydlení v rodinných domech.
R4 – DS územní rezerva pro plochu pro dopravní stavbu – pro budoucí veřejně prospěšnou stavbu - dopravní propojení krajské silnice II.
tř. II/220 s komunikacemi Mezirolí v jihovýchodní části urbanizovaného území. Plocha navržené územní rezervy je 2,4376 ha.
1d.
1d.1

Koncepce veřejné infrastruktury.
Občanské vybavení.
Struktura občanského vybavení je v obci založena vyváženě. Potřeby občanského vybavení jsou v obci nejvíce ovlivněny
vývojem počtu trvale bydlících obyvatel a změnami v jeho věkové struktuře. Z toho vyplývají následující zásady do ÚP:
a)
předpokládaný nárůst počtu obyvatel v příštích letech může navýšit potřeby občanského vybavení v oblastech vzdělávání a
výchovy, veřejné správy a ochrany obyvatelstva. ÚP proto stabilizuje současné plochy veřejné vybavenosti s potřebnou rozvojovou
kapacitou. Nové samostatné funkční plochy občanské vybavenosti (OV) ÚP nevymezuje. Stavby občanského vybavení veřejné
infrastruktury je možné realizovat na dalších základních funkčních plochách (BH, SM, SV).
b)
ÚP stabilizuje stávající plochy pro tělovýchovu a sport v řešeném území (OS). Nové konkrétní plochy pro samostatné stavby pro
tělovýchovu a sport jsou vymezeny v Nové Roli a Mezirolí. 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, jsou součástí hlavních funkčních území BH, BI, BV, SV, SM.
d)
nová zařízení občanského vybavení v oblastech sociálních a zdravotních služeb a kultury mohou také vznikat v ostatních
plochách (v plochách bydlení BH, BV a smíšených obytných SV, SM apod.).
e)
ÚP stabilizuje stávající plochy pro občanské vybavení - hřbitovy v řešeném území (OH). Nové konkrétní plochy pro rozšíření
hřbitova jsou vymezeny v Nové Roli.
1d.2
Dopravní infrastruktura.
1d.2.1 Zásady.
Navrhovaná koncepce dopravní infrastruktury vychází z konkrétních potřeb řešeného správního území, respektuje požadavky
na dopravní infrastrukturu ZÚR KK a zohledňuje geografickou polohu území obce.
a)
Základní dopravní potřeby území bude i do budoucna zajišťovat v převážné míře silniční doprava s podporou dopravy
železniční.
b)
Železniční doprava s nádražím Nová Role bude i v následujícím časovém horizontu stabilizována, případně posilována jak
v osobní, tak v nákladní dopravě.
c)
Komunikační kostra silnic II. a III. třídy a místních komunikací je dlouhodobě stabilizovaná.
d)
ÚP navrhuje v souladu s požadavky ZÚR KK silniční obchvaty Nové Role a Mezirolí na komunikacích II. třídy – II/209 a II/220.
e)
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.).
f)
Dopravní skelet silniční dopravy je ve výkrese koncepce veřejné infrastruktury – doprava (č.v. N4) vyjádřen trasami silnic II. a III.
třídy, trasami místních a ostatních komunikací.
g)
Cyklostezky a ostatní pěší stezky jsou zobrazeny ve výkrese koncepce veřejné infrastruktury – doprava (č.v. N4).
h)
Ochranná pásma dopravní infrastruktury vymezená v ÚP jsou pro:
---silnice II. a III. třídy 15 m od osy vozovky na obě strany mimo zastavěné území
---železnice 60 m od osy krajní koleje na obě strany
---pozemky dráhy 30 m
---vlečka 30 m
ch)
V grafické části ÚP jsou vymezeny plochy pro stávající i navrhované prvky dopravní infrastruktury. Z vymezení a zachování
ploch dopravní infrastruktury nevzniká povinnost žádnému subjektu a obci navrhovanou dopravní infrastrukturu realizovat.
1d.2.2
1d.2.2/1
1d.2.2/2
1d.2.2/3
1d.2.2/4

Nejvýznamnější dopravní stavby.
VPS dle ZÚR KK č. D.35 – přeložka navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209) v prostoru Nové Role (VD1).
VPS dle ZÚR KK č. D.86 – stavba přeložky silnice II/220 v prostoru Mezirolí (VD2).
VPS VD3 dopravní propojení hlavní silnice II. tř. II/209 v sídle Nová Role za železničním přejezdem s komunikací u porcelánky
VPS VD4 dopravní propojení páteřní místní komunikace u nádraží v Nové Roli s komunikací za areálem porcelánky.
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1d.2.2/5 VPS VD6 nová trasa místní komunikace v severní části Mezirolí.
1d.2.2/6 VPS VD7 1. část místní komunikace pro budoucí dopravní propojení krajské silnice II. tř. II/220 s komunikacemi Mezirolí
v jihovýchodní části urbanizovaného území.
1d.2.2/7 VPS VD5 dopravní propojení obchvatu Nové Role hlavní silnice II. tř. – II/181 (II/209) s rozvojovými lokalitami ve východní
části urbanizovaného území.
1d.2.2/8 VPS PD1 dopravní napojení významné výrobní rozvojové plochy v Nové Roli na dopravní infrastrukturu města.
1d.2.3 Základní koncepce jednotlivých složek dopravy.
1.
Silnice II. třídy zajišťují základní dopravní obslužnost obce v rámci kraje a tvoří dopravní páteř průjezdných silnic urbanizovaným
územím sídel Nová Role a Mezirolí. Pro snížení dopravní zátěže v centrech sídel ----je navržena přeložka navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209) v prostoru Nové Role – obchvat Nové Role.
--je navržena stavba přeložky silnice II/220 v prostoru Mezirolí – obchvat Mezirolí.
2.
Silnice III. třídy – zajišťují dopravní obslužnost na zbývající části území. Přes řešené území procházejí komunikace III. třídy
III/2224 a III/20910. Komunikace III. třídy, vedoucí přes urbanizované území obce, dotváří zároveň základní dopravní páteř obce s
napojením směrem do sousedních obcí – Božíčany, Děpoltovice, Mírová.
3.
Místní komunikace (MK) významné tvoří základní páteř, která připojuje funkční plochy na komunikace II. třídy, případně
prodlužuje a posiluje kapacitu stávající místní komunikace významné. Jako nové místní komunikace významné jsou navrženy:
--místní komunikace (K05 DS), která vytvoří nové kapacitní napojení západního území Nové Role za železnicí.
--posílení a prodloužení místní komunikace (K06 DS) spojující západní území Nové Role s hustě obydleným územím města u
nádraží.
--nová významná místní komunikace (K08 DS) - dopravní propojení obchvatu hlavní silnice II. tř. – II/181 (II/209) s rozvojovými
lokalitami ve východní části urbanizovaného území.
4.
Místní komunikace méně významné dotváří dopravní síť zejména mezi a uvnitř jednotlivých funkčních ploch. Tyto místní
komunikace jsou doplněny novými navrženými dopravními plochami pro tyto komunikace (K02 DS, K03 DS, K07 DS a K10 DS).
5.
Místní komunikace zklidněné – se navrhují v nových rozvojových plochách určených k bydlení BH, BI, BV, SV a SM. Územní
plán nenavrhuje přesné trasy těchto komunikací. Trasy těchto komunikací budou řešeny v územních studiích jednotlivých území.
6.
Místní komunikace nemotoristické – v ÚP jsou stabilizovány stávající stezky pro pěší a cyklisty. Stávající síť je v návrhu
doplněna cyklostezkou, propojující stávající trasu č. 2016 (Loket – Nová Role) s trasou vedoucí podél katastrální hranice s obcí Božíčany,
a zakreslenou v Územním plánu Božíčany. Trasa propojení vede přes pozemek ppč. 1612 (W) a po pozemcích ppč. 1109/62 a 1109/63
v k.ú. Nová Role (NS). Dále vede po stávající ploše dopravní (D).
Dále jsou navrženy 2 nové cyklostezky z Nové Role do Nejdku, navazující na stávající cyklostezku č. 2012 Chodov – Nová
Role. Cyklostezka po pravém břehu Rolavy je navržena jako MTB pro horská kola, cyklostezka po levém břehu je navržena jako naučná
pro rodiny s dětmi. Cyklostezky jsou vedeny po stávajících komunikacích i po nově navržených trasách vymezených koridory.
7.
Účelové zemědělské komunikace (polní cesty) – jsou do návrhu ÚP převzaty z KPÚ, trasování je přizpůsobeno vlastnickým
vztahům. Z hlediska provozu je přípustné i vedení cyklotras po těchto komunikacích.
1d.3

Podrobnější podmínky pro plochy a koridory dopravní infrastruktury.
Pro realizaci dopravních staveb plošného charakteru (plochy dopravy v klidu, dopravní zařízení apod.) nejsou vymezeny
samostatné plochy.
Pro realizaci liniových staveb navržené dopravní koncepce, které procházejí řešeným územím, jsou ÚP vymezeny plochy a
koridory dopravní infrastruktury jako jeden z druhů změnových ploch. Dále jsou uvedeny podrobnější podmínky pro další přípravu,
umístění a realizaci konkrétních staveb dopravní infrastruktury.
K02 – DS
Místní komunikace pro příjezd k rybochovným sádkám.
a)
bez specifických podmínek.
K03 – DS
Místní komunikace pro příjezd k zahrádkářské osadě.
a)
bez specifických podmínek.
K05 – DS
Místní komunikace - dopravní propojení hlavní silnice II. tř. II/209 v sídle Nová Role za železničním přejezdem
s komunikací u porcelánky. Veřejně prospěšná stavba dle ÚP č. VD3.
a)
nezbytnou podmínkou realizace je zpracování územní studie, která zohlední potřebná dopravní napojení kontaktních
funkčních ploch podél komunikace.
b)
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.
K06 – DS
Místní komunikace - dopravní propojení páteřní místní komunikace u nádraží v Nové Roli s komunikací za areálem
porcelánky. Veřejně prospěšná stavba dle ÚP č. VD4.
a)
nezbytnou podmínkou realizace je zpracování územní studie, která zohlední potřebná dopravní napojení kontaktních
funkčních ploch podél komunikace.
b)
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.
K07 – DS
Místní komunikace - dopravní propojení hlavní silnice II. tř. – II/181 (II/209) u mostu přes Rolavu v Nové Roli
s rozvojovými lokalitami za řekou.
a)
bez specifických podmínek.
K08 – DS
Místní komunikace - dopravní propojení obchvatu Nové Role hlavní silnice II. tř. – II/181 (II/209) s rozvojovými
lokalitami ve východní části urbanizovaného území. Veřejně prospěšná stavba dle ÚP č. VD5
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a)
nezbytnou podmínkou realizace je zpracování územní studie, která zohlední potřebná dopravní napojení kontaktních
funkčních ploch podél komunikace.
b)
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.
K09 – DS
VPS dle ZÚR KK č. D35 – přeložka navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209) v prostoru Nové Role. Trasa přeložky
je zpřesněna v koridoru stanoveném ZÚR KK.
a)
bez specifických podmínek.
K10 – DS
Místní komunikace - dopravní napojení lokality pro bydlení ve východní části Nové Role.
a)
bez specifických podmínek.
K11 – DS
Nová trasa místní komunikace v Nové Roli. Veřejně prospěšná stavba dle ÚP č. PD1
a)
bez specifických podmínek.
K15 – DS
VPS dle ZÚR KK č. D86 - stavba přeložky silnice II/220 v prostoru Mezirolí. Trasa přeložky je zpřesněna v koridoru
stanoveném ZÚR KK.
a)
bez specifických podmínek.
K17 – DS
Nová trasa místní komunikace v severní části Mezirolí. Veřejně prospěšná stavba dle ÚP č. VD6
a)
bez specifických podmínek.
K19 – DS
Místní komunikace – 1. část budoucího dopravního propojení krajské silnice II. tř. II/220 s komunikacemi Mezirolí
v jihovýchodní části urbanizovaného území. Veřejně prospěšná stavba dle ÚP č. VD7.
a)
podmínkou realizace je zpracování územní studie, která zohlední potřebná dopravní napojení kontaktních funkčních
ploch podél komunikace.
b)
dopravní řešení 1. části komunikace je třeba zpracovat s napojením na budoucí trasu silnice na ploše rezervy R4 –
DS do Stará Role.
c)
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..
K21 – DS
Integrovaná plocha sanace a rekultivací po těžbě kaolínu v katastru Jimlíkova sestávající z více funkčních ploch
vymezených podle plánu sanace a rekultivací - plocha pro dopravní infrastrukturu DS (obslužnou komunikaci), Výměra plochy
pro dopravu je navržena 0,4561 ha. Tvar a umístění je dle schváleného plánu sanace a rekultivací. Jiné specifické podmínky se
nestanovují.
K23
Koridor pro cyklostezku – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD8 – koridor pro novou cyklostezku z Nové Role do Nejdku.
a)
koridor je vymezený v šířce 12,0 m mimo ZÚ a stávající dopravní plochy, po kterých je cyklostezka vedena.
b)
jízdní pruh je v šířce 3,0 m + krajnice 2x0,5 m po stranách jízdního pruhu.
c)
povrch jízdního pruhu a krajnice nesmí být asfaltový, nebo dlážděný z betonové, kamenné, dřevěné nebo plastové
dlažby.
K24
Koridor pro cyklostezku MTB – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD9 – koridor pro novou cyklostezku z Nové Role do Nejdku.
a)
koridor je vymezený v šířce 12,0 m mimo ZÚ a stávající dopravní plochy, po kterých je cyklostezka vedena.
b)
jízdní pruh je v šířce 3,0 m + krajnice 2x0,5 m po stranách jízdního pruhu.
c)
povrch jízdního pruhu a krajnice nesmí být na plochách NP asfaltový, nebo dlážděný z betonové, kamenné, dřevěné
nebo plastové dlažby.
1d.4

Technická infrastruktura.
Územní plán stanoví základní koncepci vodního hospodářství, odkanalizování řešených území, zásobování energiemi, koncepci
telekomunikací a zásady nakládání s odpady. Koncepce technické infrastruktury je ve vazbě na plánované veřejně prospěšné stavby
nadřazené územně plánovací dokumentace. V grafické části ÚPNR jsou vymezeny chráněné trasy pro stávající i navrhované prvky
technické infrastruktury. Z vymezení chráněných tras v územním plánu nevzniká povinnost pro dotčené subjekty a obec navrhovanou
infrastrukturu realizovat. Chráněné trasy pro prvky technické infrastruktury jsou nezastavitelné včetně ochranných pásem. Technická
infrastruktura ÚPNR umožňuje napojení všech rozvojových a přestavbových ploch tohoto ÚPNR. Prvky technické infrastruktury,
nezobrazené v grafické části ÚPNR, jsou součástí požadované podrobnější ÚPD. Doporučené řešení TI je uvedeno v odůvodnění ÚPNR.
Další rozvoj systémů technické infrastruktury se bude řídit dále uvedenými zásadami.
1d.4.1 Vodní hospodářství, kanalizace
Základní koncepce zásobování vodou a odkanalizování.
a)
Stávající základní koncepce zásobování jednotlivých sídel vodou a jejich odkanalizování se ÚP nemění. Doplnění a dílčí úpravy
na systému nemění základní technické parametry hlavních zařízení technické infrastruktury (ČOV v Nové Roli a Jimlíkově, hlavní ČSOV v
Mezirolí, vodojem v Mezirolí a Nové Roli).
b)
ÚP prověřil kapacity stávajících hlavních tras vodovodů a kanalizací a navrhuje posílení stávajících páteřních rozvodů do
rozvojových ploch úměrně dle požadavků na jednotlivých větvích. Nové vodovodní řady jsou rozšiřovány do návrhových ploch v profilech
DN 110, respektive DN 80, aby zároveň vyhovovali požárním požadavkům, a jsou dle možností zokruhovány.
c)
Sekundérní rozvody uvnitř jednotlivých funkčních území jsou navrženy spolu s podrobným návrhem v rámci urbanistických
studií. Posílení těchto stávajících řadů z důvodu větší spotřeby vody nevyžaduje samostatné vymezení trasy v rámci návrhu nového ÚP.
d)
Hlavním zdroje pitné vody pro řešené území jsou soustavy vodovodních řadů napojených na vodojemy:
- vodojem „Nad lomem“, umístěným na západním okraji zástavby obce Mezirolí. Jeho obsah je 2 x 2 500 m3, a leží na kótě 500,00/505,05
m n. m.
- vodojem „Nová Role“, který je umístěný severozápadně od Mezirolí. Jeho obsah je 2 x 650 m3, a leží na kótě 470,00/475,00 m.n.m.
- zásobování Jimlíkova je zajištěno přirozenou gravitací bez potřeby tlakových stanic.
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d1)
Nová Role je napojena na skupinový vodovod Karlovy Vary – Ostrov. Stávající základní koncepce zásobování vodou se
němění. Pro zásobování horní části rozvojové plochy Z02 a celé plochy Z01 bude nutné zvýšení tlaku vody, a území města se rozšíří o 3.
tlakové pásmo.
d2)
Mezirolí je zásobeno pitnou vodou ze systému ÚV Březová – Karlovy Vary – Ostrov. Stávající základní koncepce zásobování
vodou se němění.
d3)
Jimlíkov je zásoben ze skupinového vodovodu ÚV Březová – Karlovy Vary – Ostrov. Stávající základní koncepce zásobování
vodou se němění.
e)
Lokální stávající studny jsou dále využívány.
f)
ÚP navrhuje pokračování nového vodovodu ze sousedního katastru Děpoltovice i v katastru Mezirolí jako veřejně prospěšnou
stavbu VT1 - Nový vodovodní řad Děpoltovice – Mezirolí – LT 200. Řad je napojen na přívod z VDJ Odeř.
g)
Systém oddílné i jednotné kanalizace zůstane v sídlech zachován. Kanalizace jednotná i oddílná je v Nové Roli svedena na
ČOV. Na pravém břehu Rolavy zůstane zachována jednotná stoková síť. Pro levostrannou zástavbu je navržena oddílná stoková síť.
Dešťové vody jdou do vodoteče, splaškové vody jsou svedeny do ČSOV a přečerpány přes řeku do kanalizačního sběrače vedoucího
ČOV. Odkanalizování nových rozvojových ploch je rozděleno na lokality uvnitř zástavby a lokality na okraji sídel. Rozvojové plochy uvnitř
urbanizovaného území jsou napojeny na jednotnou kanalizační síť. Rozvojové plochy na okraji mají navrženou oddílnou kanalizaci.
Splaškové vody jsou odváděny gravitačně do stávající kanalizace, nebo do nových čerpacích stanic odpadních vod (ČSOV) a dále
přečerpány do gravitační kanalizace. Dešťová kanalizace je vedena do místních vodotečí, nebo do říčky Rolavy.
h)
V Mezirolí je splašková kanalizace svedena gravitačně nebo čerpáním na centrální ČSOV, ze které jsou splaškové vody
výtlakem dopraveny do gravitační splaškové kanalizace v Nové Roli a následně na ČOV. Dešťové vody jsou odváděny povrchově do
příkopů a dále do stávajících vodotečí. V místech se soustředěnou zástavbou s chodníky, s větším rozsahem zpevněných ploch a
v místech, kde není možné z technických důvodů využít stávající nebo nové příkopy podél komunikací, je realizována dešťová kanalizace.
Tato je následně zaústěna do stávajících, respektive nových odvodňovacích příkopů.
ch)
Základ stokové sítě v Jimlíkově zůstane zachován a rozšiřován do rozvojových lokalit. Stávající kořenovou ČOV je možné
podle potřeby nárůstu obyvatel kapacitně posílit do navržené rozvojové plochy technické infrastruktury, případně vyměnit za jiný typ
účinné ČOV. Dešťové vody jsou odvedeny povrchově do silničních příkopů a těmi do vodoteče.
i)
ÚP navrhuje pokračování nového kanalizačního výtlaku ze sousedního katastru Děpoltovice i v katastru Mezirolí jako veřejně
prospěšnou stavbu VT2 - Kanalizační výtlak Pe 90 z Děpoltovic.
j)
Ochranná pásma vodovodu do průměru 500 mm je 1,5 m od kraje potrubí, ochranné pásmo kanalizačního řadu do průměr 500
mm je 1,5 m od kraje potrubí, ochranná pásma čerpacích stanic jsou stanovena velikostí pozemku určeného pro TI. Ochranná pásma jsou
vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu --x --- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
y --- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
z --- 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 x) nebo y) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
1d.4.2 Zásobování energiemi.
Koncepce zásobování elektrickou energií, plynem a teplem.
Současná koncepce zásobování řešeného území elektrickou energií zůstane zachována.
--Řešené území je i nadále zásobováno elektrickou energií z transformovny 110/22 kV Ostrov z vývodu Hroznětín a z rozvodny
Ostrov – Sadov I. Druhé napájecí vedení je vývod z rozvodny 110/22 kV Rotava. Záložní napájení řešeného území je možné z rozvodny
110 /220 kV Karlovy Vary Bohatice po vývodu Božíčany.
--Zálohování místního systému zásobování elektrickou energií je zajištěno propojením venkovních vedení 22kV v jednotlivých
katastrech.
--Nové trasování rozvodné sítě 110kV a vyšších ÚP nenavrhuje.
--Nové trasování venkovních vedení 22kV ÚP rovněž nenavrhuje.
--Přeložky a nové trasy kabelových, případně vzdušných přípojek jsou součástí rozvojových a přestavbových ploch, a jsou
přizpůsobeny potřebě zastavitelné plochy.
--Nárůst spotřeby elektrické energie ve stabilizovaných i rozvojových územích je pokryt posílením výkonu na stávajících
trafostanicích a doplněním nových transformačních stanic na kabelových rozvodech 22kV v místech soustředěné spotřeby.
--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.
--ÚP nenavrhuje žádné nové konkrétní stavby a opatření k posílení energetického zásobování obce.
Ochranná pásma elektrických vedení a zařízení jsou:
--venkovní vedení VN od 35 až 110 kV s neizolovanými vodiči
ochranné pásmo = 12m od krajního vodiče
--venkovní vedení VN od 1 až 22-35 kV s neizolovanými vodiči
ochranné pásmo = 7m od krajního vodiče (10m)
--venkovní vedení VN od 1 až 22-35 kV s izolovanými vodiči
ochranné pásmo = 2m od krajního vodiče (5m)
--stožárové TS – trafostanice od 1 do 52 kV
ochranné pásmo = 7m od stanice
--kompaktní a zděné TS – trafostanice od 1 do 52 kV
ochranné pásmo = 2 m od vnější stěny
--ochranné pásmo podzemního vedení do napětí 110kV je 1 m
--u venkovní elektrické stanice a stanice s napětím větším než 52kV v budovách je ochranné pásmo 20 m od vnějšího líce
obvodové zdi nebo oplocení.
K vytápění 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
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stavbu centrálního vytápění. Navrhované aktivity v nových zastavitelných plochách obce jsou řešeny individuálně s důrazem na
ekologicky přípustné palivo.
ÚP nenavrhuje plynofikaci dalších rozvojových ploch. Úprava a případné rozšíření místní sítě v již plynofikovaném sídle je
v souladu s ustanovením tohoto odstavce.
Zásobování plynem je zajištěno ze středotlaké sítě regulační stanice VTL/STL Bohatice, která je napojena na VTL plynovod
DN500 v Mezirolí. Technický stav a kapacita připojení je vyhovující včetně potřebné rezervy pro budoucí rozvoj.
Ochranné pásmo pro VTL plynovod jsou 4 m na obě strany, bezpečnostní pásmo je15/20/40 m na obě strany potrubí podle jeho
dimenze. Regulační stanice plynu VTL/STL má ochranné pásmo 4 m kolem zařízení a bezpečnostní pásmo 15/20/40 m kolem zařízení
podle dimenzí potrubí ve stanici.
Ochranné pásmo pro STL a NTL plynovody je 1 m na obě strany, pro regulační stanice plynu STL/NTL je ochranné pásmo 4 m
na všechny strany půdorysu.
Bezpečnostní pásma plynových zařízení jsou uvedena v odůvodnění ÚPNR.
1d.4.3 Telekomunikace.
Současná koncepce pevné ani mobilní telekomunikační sítě se nemění. Místní síť je napojena na digitální spojovací technologii
Karlovy Vary – Rybáře. Dálková síť s úložným dálkovým optickým kabelem Karlovy Vary - Ostrov s ochranným pásmem 1,5 m na obě
strany krajního vedení se nemění.
a)
Primárními systémy zajišťující telekomunikační služby především šíření televizního signálu a signály mobilních operátorů jsou
stabilizované.
b)
Navrhovaná nová území pro zástavbu se napojí na stávající kabelová telekomunikační vedení. Po vyčerpání stávající kapacity v
kabelových telekomunikačních sítích, budou další datové služby realizovány prostřednictvím mobilních operátorů, nebo rozšířením pevné
telekomunikační sítě převážně v trasách stávajících rozvodů. Výstavba metalických sítí je utlumena a nenavrhuje se její další rozvoj.
c)
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. Nově budované sítě jsou
chráněné uzavřenými věcnými břemeny zapsanými do katastru nemovitostí.
1d.4.4 Nakládání s odpady.
Současná koncepce likvidace odpadů se nemění, kapacita řízené skládky je dostatečná pro návrhové období ÚP.
a)
Tuhý komunální odpad je i nadále shromažďován v odpadových nádobách a odvážen ke zneškodnění mimo řešené území.
b)
Separované části odpadu dle zákona o odpadech se odváží k recyklaci mimo řešené území.
c)
Obdobně jako sběr separovaného odpadu probíhá sběr nebezpečného odpadu nárazovým způsobem.
d)
Pro lokality starých zátěží - bývalých skládek se navrhuje jako nejvhodnější úprava souvislé osázení domácími dřevinami.
1e.
1e.1

Koncepce uspořádání krajiny.
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) 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 regionálního a nadregionálního systému 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) 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 mnoha částech katastru.
1e.2
Plochy nezastavěného území dle způsobu využití.
Plošné uspořádání území obce stanoví ÚP v grafické části v 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
2.
plochy lesní
NL
3.
plochy smíšené nezastavěného území
NS
4.
plochy vodní a vodohospodářské
W
5.
plochy dopravní infrastruktury silniční
DS
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6.
plochy dopravní infrastruktury železniční
DZ
7.
plochy těžby nerostů nezastavitelné
NT
Pro každý druh plochy jsou stanoveny funkce a druhy staveb a zařízení, které jsou v ní přípustné, nepřípustné nebo podmíněně
přípustné umisťovat.
1e.3
1e.3.1

Územní systém ekologické stability- ÚSES.
Nadregionální ÚSES
Ve správním území obce se nacházejí dle platných nadřazených dokumentací prvky nadregionálního ÚSES:
a)
Nadregionální biokoridory procházející územím obce osou – NK
ÚSES číslo VPO ZÚR
trasa
3
U.109
Studenec - Jezeří
b)
Nadregionální biokoridory zasahující území obce ochranným pásmem – NK
ÚSES číslo VPO
trasa
3
U.109
Studenec - Jezeří
c)
Nadregionální biocentra se ve správním území obce nenachází.
Všechny regionální a místní prvky ÚSES a prostory s vyšším stupněm ekologické stability v ochranné zóně jsou zároveň
součástí nadregionálního biokoridoru. V ochranné zóně je podporován koridorový efekt, zaměřený na ochranu a rozšiřování prvků
s vyšším stupněm ekologické stability.
1e.3.2 Regionální ÚSES
Ve správním území obce se nacházejí dle platných nadřazených dokumentací prvky regionálního ÚSES:
a)
Regionální biokoridory procházející územím obce osou – RK
ÚSES číslo VPO ZÚR
trasa
funkčnost
1002
U. 503
RC 1159 Rolavská Role – RC 1158 Rybníky u Nové Role
funkční
20007 U. 532
RC 398 Fojtovský vrch – RC 1159 Rolavská Role
funkční
20008 U. 533
RC 1159 Rolavská Role – K41
funkční
b)
Regionální biocentra zasahující správní území obce - RC
ÚSES číslo VPO ZÚR
název
funkčnost
1159
U. 33
Rolavská Role
funkční
1158
U. 34
Rybníky u Nové Role
funkční
1e.3.3 Lokální ÚSES
Ve správním území obce se nacházejí následující prvky lokálního ÚSES:
a)
Lokální biokoridory procházející územím obce (LK)
číslo
popis
funkčnost
LK1
Jimlíkovský potok spojuje LC12 – LC13
navržený
LK2
spojuje LC11 s hranicí obce
navržený
LK3
spojuje LK1 přes LC10 s hranicí obce
navržený
LK4
spojuje RC 1159 s hranicí obce
navržený
LK5
spojuje LK4 s RK 20007
navržený
LK6
spojuje LK4 s hranicí obce
navržený
LK8
spojuje RK 20007 s hranicí obce
navržený
LK9
spojuje LC7 s hranicí obce
navržený
LK10
spojuje RK 20008 s LK2
navržený
LK11
spojuje LC6 s LK12
navržený
LK12
spojuje LK9 s hranicí obce
navržený
b)
Lokální biocentra zasahující správní území obce (LC)
číslo
název
funkčnost
LC1
Nad zastávkou
funkční
LC2
Pod Rolským vrchem
funkční
LC3
Za vodojemem
navržené
LC4
Ústí Vlčího potoka
funkční
LC6
Pod Mezirolím
navržené
LC7
Mezirolské louky
funkční
LC8
Boroviny
navržené
LC9
Pod školkou
navržené
LC10
U oprámu
navržené
LC11
Borek
funkční
LC12
Pod Borkem
navržené
LC13
V mokřinách
funkční
c)
interaktivní prvky liniové a plošné nejsou v ÚP vymezeny.
1e.3.4 významné krajinné prvky
Ve správním území obce se nacházíí dle platných nadřazených dokumentací, registrovaný významný krajinný prvek (VKP):
číslo
název
funkčnost
VKP246
Ďáblík
funkční
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1e.4

Opatření pro prvky ÚSES.
Navrhovaná opatření představují minimální zásady pro zajištění a udržení funkčnosti jednotlivých prvků. Zásady jsou základním
podkladem pro rozhodování orgánů státní správy a pro zpracování navazujících dokumentací.
Pro části území, kde jednotlivé prvky ÚSES (LC + LK) prochází územím s chráněným ložiskovým územím, dobývacím
prostorem a významným ložiskem nerostných surovin se stanovuje opatření, že ÚSES nebude bránit případnému využití ložiska s tím, že
bude dočasně na dobu těžby pozastavená funkce ÚSES a v rámci sanace a rekultivace vydobytých prostor bude funkce ÚSES obnovena.
1e.4.1
Regionální biocentra
Číslo biocentra: RC 1158 Název: Rybníky u Nové Role
Katastrální území: Nová Role
Biogeografický význam:
regionální biocentrum RC
Funkčnost:
funkční
Charakteristika: mozaika trvalých travních porostů různého charakteru, rybníky s pobřežními mokřinami, křovinami a souvislými i
rozvolněnými porosty dřevin.
Návrh opatření: vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné využívání, chránit vodní režim a pobřežní porosty rybníků.
Číslo biocentra: RC 1159
Název: Rolavská Role
Katastrální území: Nová Role, Mezirolí
Biogeografický význam:
regionální biocentrum RC
Funkčnost:
funkční
Charakteristika: mozaika biotopů v typické zemědělské krajině Sokolovské pánve - vodní plochy, trvalé travní porosty různého
charakteru, křoviny, souvislé i rozvolněné porosty dřevin.
Návrh opatření: vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné zemědělské využívání trvalých travních porostů, obnovit částečně
původní meze, v lesních porostech podporovat přirozenou obnovu, při umělé obnově zvýšit podíl borovice, listnáčů, eventuelně i jedle.
1e.4.2
Lokální biocentra
Číslo biocentra: LC1
Název: Nad zastávkou
Katastrální území: Nová Role
Biogeografický význam:
lokální biocentrum LC
Funkčnost:
funkční
Charakteristika: niva Rolavy a přilehlý svah s trvalými travními porosty a liniovými porosty, dřevin významný ekostabilizační prvek.
Návrh opatření: zachovat stávající stav včetně šetrného využívání trvalých travních porostů.
Číslo biocentra: LC2
Název: Pod Rolským vrchem
Katastrální území: Nová Role
Biogeografický význam:
lokální biocentrum LC
Funkčnost:
funkční
Charakteristika: niva Rolavy s trvalými travními porosty a navazující smíšený les na přilehlém svahu.
Návrh opatření: zachovat přirozený charakter řeky s břehovými porosty, vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro šetrné využívání
trvalých travních porostů, v lesním porostu podporovat přirozenou obnovu a směřovat k přirozenému smíšenému lesu.
Číslo biocentra: LC3
Název: Za vodojemem
Katastrální území: Nová Role
Biogeografický význam:
lokální biocentrum LC
Funkčnost:
navržené
Charakteristika: zbytky starých borových porostů (až 145 let) a mladší porosty borovice s příměsmi na mírném svahu.
Návrh opatření: preferovat přirozenou obnovu borovice, zvýšit podíl listnáčů a jedle, vyloučit introdukované dřeviny.
Číslo biocentra: LC4
Název: Ústí Vlčího potoka Katastrální území: Nová Role
Biogeografický význam:
lokální biocentrum LC
Funkčnost: funkční
Charakteristika: mokřiny s vrbinami, olšinami a březovým lesíkem při ústí Vlčího potoka do Novorolského rybníka.
Návrh opatření: ponechat spontánnímu vývoji.
Číslo biocentra: LC6
Název: Pod Mezirolím
Katastrální území: Mezirolí
Biogeografický význam:
lokální biocentrum LC
Funkčnost: navržené
Charakteristika: smíšený porost smrku s borovicí, navazující trvalé travní porosty s kamenitým pahorkem.
Návrh opatření: v lesním porostu zvýšit podíl listnáčů, borovice a jedle, trvalé travní porosty šetrně využívat, zachovat kamenitý
pahorek.
Číslo biocentra: LC7
Název: Mezirolské louky Katastrální území: Mezirolí
Biogeografický význam:
lokální biocentrum LC
Funkčnost: funkční
Charakteristika: vlhké, druhově pestré trvalé travní porosty s rybníkem a bohatými dřevinnými porosty.
Návrh opatření: trvalé travní porosty využívat šetrně, zachovat vodní režim a rozmanitost dřevinných porostů, chránit pobřeží rybníka.
Číslo biocentra: LC8
Název: Boroviny
Katastrální území: Nová Role
Biogeografický význam:
lokální biocentrum LC
Funkčnost: navržené
Charakteristika: zbytky starých borových porostů (až 130 let) a mladší porosty borovice s příměsmi.
Návrh opatření: obnova výhradně autochtonními ekotypy se snahou o přirozenou obnovu vhodné borovice, zvýšit zastoupení listnáčů,
vyloučit introdukované dřeviny.
Číslo biocentra: LC9
Název: Pod školkou
Katastrální území: Nová Role
Biogeografický význam:
lokální biocentrum LC
Funkčnost: navržené
Charakteristika: zbytky starých borových porostů (až 145 let) patrně autochtonní, s příměsí břízy, smrku a olše na strmých svazích.
Návrh opatření: preferovat přirozenou obnovu kvalitní borovice, vyloučit introdukované dřeviny, zvýšit podíl listnáčů.
Číslo biocentra: LC10
Název: U oprámu
Katastrální území: Jimlíkov
Biogeografický význam:
lokální biocentrum LC
Funkčnost: navržené
Charakteristika: zbytek starého borového porostu s příměsí břízy a dubu, zanedbané trvalé travní porosty s březovými remízky.
Návrh opatření: postupně vyloučit smrk, podporovat borovici s dubem, zachovat březové porosty, šetrně využívat trvalé travní porosty.
Číslo biocentra: LC11
Název: Borek
Katastrální území: Jimlíkov
Biogeografický význam:
lokální biocentrum LC
Funkčnost: funkční
Charakteristika: starší dubové porosty s příměsí buku, břízy, olše a borovice.
Návrh opatření: preferovat přirozenou obnovu listnáčů, doplnit dalšími druhy (jasan, javor, lípa, jedle).
Číslo biocentra: LC12
Název: Pod borkem
Katastrální území: Jimlíkov
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Biogeografický význam:
lokální biocentrum LC
Funkčnost: navržené
Charakteristika: olšiny a trvalé travní porosty při soutoku Vlčího a Černého potoka.
Návrh opatření: zachovat porosty dřevin, šetrně využívat trvalé travní porosty.
Číslo biocentra: LC13
Název: V mokřinách
Katastrální území: Jimlíkov
Biogeografický význam:
lokální biocentrum LC
Funkčnost: funkční
Charakteristika: olšina a navazující nesouvislé porosty dřevin v nivě Jimlíkovského potoka.
Návrh opatření: ponechat spontánnímu vývoji.
1e.4.3 Nadregionální biokoridory
Číslo biokoridoru:
NK3
Název - spojnice: Studenec - Jezeří
Průběh:
lesními porosty
Funkčnost:
funkční
Návrh opatření: Obnova pouze místními ekotypy s přiměřeným zastoupením listnáčů, event. i jedle. Vyloučit introdukované dřeviny.
1e.4.4 Regionální biokoridory
Číslo biokoridoru:
RK1002
Název - spojnice: Rolavská Role – Rybníky u Nové Role
Průběh:
vodní toky a plochy, zemědělská půda Funkčnost:
funkční
Návrh opatření: zachovat porosty dřevin a přirozené úseky Vlčího potoka, vymezit plochy pro založení nových porostů stromů a keřů a
pro využívání trvalých travních porostů.
Číslo biokoridoru:
RK20007
Název - spojnice: Fojtovský vrch – Rolavská Role
Průběh:
řeka Rolava
Funkčnost:
funkční
Návrh opatření: chránit přirozené úseky řeky, vymezit plochy pro šetrné využívání trvalých travních porostů a pro spontánní vývoj.
Číslo biokoridoru:
RK20008
Název - spojnice: Rolavská Role – K41
Průběh:
řeka Rolava
Funkčnost:
funkční
Návrh opatření: chránit přirozené úseky řeky, vymezit plochy pro šetrné využívání trvalých travních porostů a pro spontánní vývoj.
1e.4.5
Lokální biokoridory
Číslo biokoridoru:
LK1
Název - spojnice: LC12 – LC13
Průběh:
Jimlíkovský potok
Funkčnost:
navržený
Návrh opatření: zatím ponechat současný stav, po ukončení těžební činnosti posoudit možnost revitalizace toku.
Číslo biokoridoru:
LK2
Název - spojnice: LC11 s hranicí obce
Průběh:
lesní porost, zemědělská půda
Funkčnost:
navržený
Návrh opatření: mimo připravované území těžby udržovat a obnovovat listnaté porosty, vymezit plochy pro doplnění skupinek stromů a
keřů, pro spontánní vývoj a pro případné využívané trvalé travní porosty na základě projektu nebo opatření. V území
těžby bude funkčnost biokoridoru řešena výsadbami v rámci rekultivace - posouzení úpravy trasy a stanovení
podmínek viz RNDr. Jan Křivanec: Posouzení možnosti úpravy tras biokoridorů MK 3 a MK 2 v Jimlíkově (2010).
Číslo biokoridoru:
LK3
Název - spojnice: LK1 s hranicí obce
Průběh:
zemědělská půda, lesní porosty
Funkčnost: navržený
Návrh opatření: v lesních porostech zatím bez opatření, mimo les vymezit plochy pro výsadbu dřevin - posouzení úpravy trasy a
stanovení podmínek viz RNDr. Jan Křivanec: Posouzení možnosti úpravy tras biokoridorů LC 3 a LC 2 v Jimlíkově.
Číslo biokoridoru:
LK4
Název - spojnice: RC 1159 s hranicí obce
Průběh:
údolí bezejmenného potoka
Funkčnost:
navržený
Návrh opatření: vymezit plochy pro spontánní vývoj a případné šetrné využívání.
Číslo biokoridoru:
LK5
Název - spojnice: LK4 s RK 20007
Průběh:
zemědělská půda, ostatní plochy
Funkčnost:
navržený
Návrh opatření: dosadit skupinky dřevin v horní části, jinak zachovat stávající stav.
Číslo biokoridoru:
LK6
Název - spojnice: LK4 s hranicí obce
Průběh:
lesní porosty, vodoteč
Funkčnost:
navržený
Návrh opatření: zvýšit podíl listnáčů na úkor smrku.
Číslo biokoridoru:
LK8
Název - spojnice: RK 20007 s hranicí obce
Průběh:
lesní porosty
Funkčnost:
navržený
Návrh opatření: zvýšit podíl listnáčů, borovice a jedle, vyloučit introdukované dřeviny.
Číslo biokoridoru:
LK9
Název - spojnice: LC7 s hranicí obce
Průběh:
zemědělská půda, ostatní plochy
Návrh opatření: vymezit plochy pro doplnění dřevin, pro spontánní vývoj a pro šetrné využívání trvalých travních porostů.
Číslo biokoridoru:
LK10
Název - spojnice: RK 20008 s LK2
Průběh:
zemědělská půda, porosty dřevin
Návrh opatření: vymezit plochy pro doplnění dřevin, pro spontánní vývoj a pro šetrné využívání trvalých travních porostů.
Číslo biokoridoru:
LK11
Název - spojnice: LC6 s LK12
Průběh:
zemědělská půda, ostatní plochy
Návrh opatření: vymezit plochy pro doplnění dřevin, pro spontánní vývoj a pro šetrné využívání trvalých travních porostů.
Číslo biokoridoru:
LK12
Název - spojnice: LK9 s hranicí obce
Průběh:
zemědělská půda, ostatní plochy
Návrh opatření: vymezit plochy pro doplnění dřevin, pro spontánní vývoj a pro šetrné využívání trvalých travních porostů.
1e.5
---

Opatření ke zvyšování retenční schopnosti území, protierozní opatření, ochrana před povodněmi.
Územní plán nevymezuje konkrétní opatření ke zvyšování retenční schopnosti území.
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---1e.6

ÚP nevymezuje konkrétní plochy a opatření ke zřízení protierozních opatření.
ÚP nevymezuje konkrétní plochy a opatření pro ochranu území před povodněmi.
Plochy změn v nezastavěném území.
Územní plán, kromě 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 bez náhrady zrušit, lze však upravit jejich trasu za podmínky propojení výchozích bodů.
Územní plán vymezuje místní pěší trasy a cyklostezky. Zajišťují nemotorizovanou prostupnost krajiny. Jsou vedeny po
stávajících málo zatížených, místních komunikacích páteřních i ostatních, lesních a hlavních polních cestách. Součástí cest bude
doprovodná zeleň nebo pás multifunkční nelesní zeleně.
1e.8
Plochy rekreace.
Plochy rekreace tvoří významný podíl zastavitelných funkčních ploch řešeného území a jsou obsaženy ve funkčních územích RI
a RZ. ÚP stabilizuje stávající významné lokality rekreačních ploch s koncentrovanou zástavbou rekreačních objektů, které zajišťují
rekreační funkci v katastrech Nová Role a Mezirolí.
Stabilizované lokality jsou soustředěny v katastru Nová Role kolem vodních ploch Novorolského rybníka, u soustavy
Novorolských rybníků, u řeky Rolavy a v kompaktních plošně rozlehlých zahrádkářských osadách.
V Mezirolí stabilizuje ÚP plochy kolem Děpoltovického rybníka.
Rozvoj rodinné rekreace spojený s výstavbou nových rekreačních objektů je v omezeném rozsahu navržen ve funkčních
plochách rekreace RI – plochy staveb pro rodinnou rekreaci v katastru Mezirolí ve vazbě na stávající plochy u Děpoltovického rybníka.
Funkční specifikace smíšených venkovských území a území bydlení venkovského typu umožňují změny stávajících obytných
objektů na rekreační a naopak.
1e.9
Dobývání ložisek nerostných surovin.
Plochy těžby nerostů NT tvoří významný podíl nezastavitelných funkčních ploch v katastru Jimlíkov.
ÚP stabilizuje v řešeném území stávající povolené dobývací prostory, na kterých bude v návrhovém období pokračovat těžba
nerostných surovin (kaolín, keramické suroviny) podle již schválených plánů těžby a plánů rekultivací v katastru Jimlíkov a Nová Role.
Dobývací prostory – těžený DP Jimlíkov č. 60199, DP Nová Role č. 60033 a navrhovaný DP Jimlíkov II. č. 60376 jsou zobrazeny na
přílohách O1 - koordinační výkres 1:5000 a O3 – výkres předpokládaných záborů půdního fondu v grafické části ÚP.
ÚP vymezuje v souladu s ÚAP chráněná ložisková území, zobrazená na příloze O1-koordinační výkres 1:5000 v grafické části.
Jedná se o následující CHLÚ:
Číslo CHLÚ
Název CHLÚ
Surovina
11710100
Stará Role
kaolín
11580001
Božíčany II
kaolín
22500002
Jimlíkov
kaolín
22500001
Jimlíkov I
cihlářská surovina
11690000
Jimlíkov II
jíly, kaolín
11700000
Mírová I
kaolín
ÚP vymezuje v souladu s ÚAP výhradní ložiska surovin, zobrazená na příloze O1-koordinační výkres 1:5000 v grafické části.
Jedná se o následující ložiska surovin:
Číslo ložiska
Název ložiska
Surovina
Nerost
Počet lokalit
3115800
Božičany-sever
kaolín
žula, kaolín
2
3225000
Jimlíkov-sever
cihlářská surovina, kaolín žula, hlína, kaolín
2
3116900
Jimlíkov
jíly, kaolín, štěrkopísky
žula, jíl, kaolín, písek
1
3174400
Nová Role
kaolín
žula, kaolín
4
3117000
Mírová
jíly, kaolín
žula, jíl, kaolín
1
3117101
Stará Role
kaolín
žula, kaolín
1
ÚP přebírá a zohledňuje údaje o druhu sanací a rekultivací podle schválených a projednaných plánů těžební organizace pro lom
v lokalitě Jimlíkov v následujícím rozsahu:
zemědělská na ploše
11,2938 ha
lesnická na ploše
1,9155 ha
hydrická na ploše
7,2229 ha
sanace (NS) na ploše
5,0562 ha
sanace na ostatní ploše
0,4561 ha
ÚP v katastru Mezirolí nevymezuje plochy pro těžbu nerostů.
1f.
a)

b)

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Vysvětlivky k některým pojmům
zábavní zařízení Zábavním zařízením se rozumí dále vyjmenovaná zařízení – herny všeho druhu, kasina, taneční sály,
diskotéky, pornografická kina, erotické salóny, účelové erotické bary, účelové sportovní bary, účelové sázkové kanceláře a
sexshopy.
kulturní zařízení Kulturním zařízením se rozumí všechna kulturní zařízení s výjimkou těch, která jsou pod písmenem a)
vyjmenována jako zábavní zařízení.
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veřejné ubytování Veřejným ubytováním se rozumí ubytování v hotelech, motelech, penzionech apod. nebo sezónní ubytování
ve stanových a chatových táborech a v autokempech.
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 – plocha je určena převážně pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech.
Přípustné využití - v této ploše je dále přípustné umísťovat:
1.
sociální a zdravotnická zařízení
2.
nerušící zařízení maloobchodu
3.
nerušící zařízení drobné výroby a služeb
4.
kulturní, církevní, sportovní zařízení a zařízení školství
5.
zařízení správy, administrativy, vědy a výzkumu
6.
zařízení veřejného stravování
7.
zařízení veřejného ubytování
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
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 5 nadzemních podlaží, nebo 4 nadzemní podlaží +
podkroví. Pro tyto plochy se stanoví minimální procento ozelenění - 30 %.
1f.2
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (individuální)
BI
Hlavní využití - tato plocha je určena především pro rodinné bydlení v nízkopodlažní zástavbě s rodinnými domy a obytnými zahradami.
Přípustné využití - v této ploše je dále přípustné umísťovat:
1.
ostatní stavby pro bydlení
2.
vestavěná zařízení administrativní, kulturní, sportovní a zdravotnická a zařízení školství splňující podmínky prostorového
uspořádání
3.
zařízení veřejného stravování do 50 míst
4.
ostatní zařízení maloobchodu do 100 m2 prodejní plochy
5.
zařízení drobné výroby a 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
2.
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) 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 (hřebene) 12 metrů nad okolním terénem a
minimální procento ozelenění - 60 %.
1f.3
Plochy pro bydlení v rodinných domech - venkovské
BV
Hlavní využití - tato plocha je určena především pro rodinné a rekreační bydlení venkovského charakteru ve spojení s užitkovým nebo
rekreačním využitím zahrad – RD se zahradami, rekreační domy a chalupy.
Přípustné využití - v této ploše je dále přípustné umísťovat:
1.
doplňkové stavby pro chov domácího zvířectva jen v rozsahu, kterým nebudou překračovány limity hygienických předpisů
2.
malá zařízení maloobchodu do 120 m2 prodejní plochy
3.
malá zařízení veřejného stravování do 50 míst
4.
malá zařízení veřejného ubytování do 60 lůžek
5.
ostatní stavby pro bydlení s objekty do 3 samostatných bytových jednotek
6.
zařízení kulturní, sportovní a zdravotnická a zařízení školství jako doplňková k hlavní funkci bydlení
7.
zařízení drobné výroby a služeb a další nerušící podnikatelská zařízení do 15 zaměstnanců a objemu přepravy 15 t nebo 50 m3
v jednom dni celkem
Nepřípustné využití - V této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
malé rekreační objekty do 50 m2 zastavěné plochy
2.
Všechny druhy výrobních a skladových činností, veškerá zábavní zařízení, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo jinými vlivy
negativně přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) 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 (hřebene) 12,0 m nad okolním terénem.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 65 %.
Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou
posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace).
1f.4
Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především pro individuální rodinnou rekreaci.

Textová část - str. 29

RI

Územní plán NOVÁ ROLE

09/2016

Přípustné využití - v těchto plochách je přípustné umísťovat:
1.
individuální rekreační objekty včetně zpevněných ploch o celkové výměře do 20% plochy funkční lokality.
2.
jednotlivé rekreační zahrady
Podmínky prostorového uspořádání - Pro tyto plochy se stanoví maximální výška zastavění (hřeben střechy) do 8 metrů nad okolním
terénem a minimální procento ozelenění pozemku 80 %.
1f.5
Plochy rekreace – zahrádkové osady
RZ
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především individuální rekreaci v zahrádkářských komplexech.
Přípustné využití - v těchto plochách je přípustné umísťovat:
1.
individuální zahradní objekty o zastavěné ploše max. 60 m2
2.
jednotlivé rekreační zahrádky
Nepřípustné využití - V této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
jakékoliv stavby, objekty a zařízení pro chov domácího i ostatního zvířectva (např. drůbež všeho druhu, králíci, prasata, ovce,
kozy, ptactvo ve voliérách atd.).
Podmínky prostorového uspořádání - Pro tyto plochy se stanoví minimální procento ozelenění pozemku 80 %.
1f.6
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
podlažím nepřesáhne ve hřebeni 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
3.
pokud je třeba umístit jiné stavby pro obsluhu území sloužícího rekreaci, musí být plochy vymezeny jako zastavěné území,
respektive zastavitelné plochy
1f.7
Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury
OV
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny pro zařízení různých druhů občanského vybavení s převahou nekomerčního charakteru.
Přípustné využití - v těchto plochách je přípustné umísťovat více druhů zařízení:
1.
správní úřady (státu, kraje, obce, poštovní úřady, archivy, soudy, zastupitelství, celní úřady, hasičské záchranné sbory, policie
apod.)
2.
zařízení kulturní, vzdělávací, spolková a církevní (divadla, koncertní síně, kina, knihovny, galerie, muzea, strany, svazy, spolky,
církve apod.)
3.
zařízení zdravotnictví (polikliniky, zdravotní střediska, sdružení ordinací, jesle, ústavy apod.)
4.
zařízení školství (mateřské a základní školy, umělecké školy, střední 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.)
6.
zařízení sportovní provozované na komerčním základě
7.
zařízení obchodů
8.
zařízení nevýrobních služeb
9.
zařízení veřejného ubytování
10.
zařízení veřejného stravování
11.
doprovodná dopravní a technická zařízení
12.
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 církevní
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 výšky okolních
stávajících budov v okruhu 100 m o 5,0 m.
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Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 50 %.
Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou
posouzeny individuelně v souladu s platnými ustanoveními stavebního zákona.
1f.8
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.
privátní 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 nepřesáhne výšky okolních
stávajících budov v okruhu 100 m o 5,0 m.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 40 %.
Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou
posouzeny individuelně v souladu s platnými ustanoveními stavebního zákona.
1f.9
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
Podmínky prostorového uspořádání – pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění nepřesáhne výšky okolních
stávajících budov v okruhu 150 m o 5,0 m.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 40 %.
Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou
posouzeny individuelně v souladu s platnými ustanoveními stavebního zákona.
1f.10
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.11
Plochy smíšené obytné - městské
SM
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především pro bydlení, občanské vybavení a drobnou výrobu a služby.
1.
obytné domy
2.
ostatní stavby pro bydlení
3.
obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení
4.
kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická zařízení a zařízení školství, vědy a výzkumu
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5.
zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování
6.
zařízení drobné výroby a služeb
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat:
1.
doprovodná dopravní a technická zařízení
2.
doplňující doprovodná veřejná prostranství
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
1.
zábavní zařízení v odstupu min. 100 metrů od staveb s funkcí školství nebo církevní
2.
veřejné čerpací stanice pohonných hmot do max. počtu 2 oboustranných tankovacích stání pro 4 vozidla.
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
malé 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 nepřesáhne výšky okolních
stávajících budov v okruhu 100 m o 5,0 m.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 25 %.
Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou
posouzeny individuelně v souladu s platnými ustanoveními stavebního zákona.
1f.12
Plochy smíšené obytné - venkovské
SV
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především pro bydlení, občanské vybavení, pro zařízení zemědělské výroby, skladů, drobné
výroby a služeb a zařízení hromadné rekreace.
1.
rodinné domy se zahradami a s drobnými zařízeními vedlejší zemědělské výroby
2.
doplňkové stavby pro chov domácího zvířectva u obytných domů
3.
ostatní stavby pro bydlení
4.
zařízení místní správy, školství, vědy a výzkumu
5.
kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická zařízení
6.
zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat:
1.
zařízení zemědělské, lesnické a rybářské výroby
2.
zařízení drobné výroby a služeb, malé energetické zdroje pro hlavní a přípustné využití plochy
3.
vestavěné byty služební a majitelů zařízení
4.
individuální rekreační objekty nad 50 m2 zastavěné plochy
5.
doprovodná zařízení pro rekreaci a relaxaci
6.
souvislé plochy zeleně
7.
doplňující doprovodná veřejná prostranství
8.
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 nepřesáhne výšky okolních
stávajících budov v okruhu 100 m o 5,0 m.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 35 %.
Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou
posouzeny individuelně v souladu s platnými ustanoveními stavebního zákona.
1f.13
Plochy dopravní infrastruktury – silniční
DS
Hlavní využití - Plochy silniční dopravy jsou určeny především pro zajištění potřeb silniční dopravy.
Plochy dopravy s podrobnějším funkčním určením jsou vyznačeny ve výkresové části značkami. Pro přehlednost nejsou plochy
dopravy dále podrobněji rozděleny na podtypy. V těchto plochách se umístí:
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.
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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 a doprovodné a izolační zeleně.
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
10 až 80
2.
řadové garáže
3,5
3.
dopravní zařízení
7,5
20 %
Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou
posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace).
1f.14
Plochy dopravní infrastruktury – železniční
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 nepřesáhne výšky okolních
stávajících budov v okruhu 150 m o 5,0 m.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 0 %.
Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou
posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace).
1f.15
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 nepřesáhne výšky okolních
stávajících budov v okruhu 50 m o 5,0 m.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 20 %.
Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou
posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace).
1f.16
Plochy technické infrastruktury – stavby a zařízení pro nakládání s odpady
TO
Hlavní využití – Tyto plochy jsou určeny pro plochy skládek, sběrných dvorů apod., jejichž negativní vliv nad přípustnou mez
nepřekračuje hranice areálu.
Přípustné využití - v těchto plochách je dále přípustné umísťovat:
1.
stavby a zařízení určené pouze k účelu nakládání s odpady a splňující základní podmínky hlavního využití
2.
činnosti spojené s vedením a provozováním sítí veřejné technické infrastruktury a sítí technické infrastruktury související
s hlavním funkčním využitím plochy
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 nepřesáhne výšky okolních
stávajících budov v okruhu 50 m o 5,0 m.
Pro tyto plochy se nestanovuje minimální procento ozelenění.
Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou
posouzeny individuelně v souladu s platnými ustanoveními stavebního zákona.
1f.17
Výroba a skladování – lehký průmysl
VL
Hlavní využití – Tyto plochy jsou určeny pro plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje
hranice funkční plochy a areálu. V těchto plochách se umísťují:
1.
stavby pro skladování, autodopravu, výrobu a opravárenské služby
2.
stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro
stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.)
3.
stavby pro administrativu a provoz přímo související s hlavním využitím
4.
plochy odstavných a parkovacích stání přímo související s hlavním využitím
Přípustné využití - v těchto plochách je dále přípustné umísťovat:
1.
liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a
přípustného využití
2.
čerpací stanice pohonných hmot přímo související s hlavním využitím
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3.
stavby pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející
Podmínky prostorového uspořádání – pro tyto plochy se stanoví, že maximální výška nového zastavění nepřesáhne výšky okolních
stávajících budov v okruhu 100 m o 5,0 m.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 15 %.
Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou
posouzeny individuelně v souladu s platnými ustanoveními stavebního zákona.
1f.18
Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba
VD
Hlavní využití – Tyto plochy jsou určeny pro plochy malovýroby, 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 výrobních areálů lehkého průmyslu splňující souběžně základní podmínky hlavního využití
2.
plochy pro skladování a zpracování surovin prvovýroby, pro výrobní služby a pro činnosti spojené s provozováním sítí technické
infrastruktury, včetně čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti související s funkčním využitím plochy
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 nepřesáhne výšky okolních
stávajících budov v okruhu 100 m o 5,0 m.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 20 %.
Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou
posouzeny individuelně v souladu s platnými ustanoveními stavebního zákona.
1f.19
Plochy výroby a skladování - zemědělská a lesnická výroba
VZ
Hlavní využití - plochy určené pro zemědělskou živočišnou a rostlinnou výrobu včetně rybářské produkce, pro malé hospodaření,
zemědělské služby, přidruženou nezemědělskou výrobu, zahradnictví, lesní hospodářství a zpracování dřevní hmoty včetně
komerční vybavenosti související s funkčním využitím plochy.
1.
všechny druhy zařízení zemědělské, rybářské a lesnické výroby a služeb
2.
sklady, stavební dvory a zařízení na údržbu technického vybavení a komunikací ve vazbě na zemědělskou, rybářskou a
lesnickou výrobu
3.
služby spojené se zemědělskou, rybářskou a lesnickou výrobou
4.
zařízení vědy a výzkumu spojené se zemědělskou, rybářskou a lesnickou výrobou
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
1.
plochy pro 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 nepřesáhne výšky okolních
stávajících budov v okruhu 100 m o 5,0 m.
Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 30 %.
Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou
posouzeny individuelně v souladu s platnými ustanoveními stavebního zákona.
1f.20
Plochy veřejných prostranství
PV
Hlavní využití - Tyto plochy vymezují převážně zpevněná veřejně přístupná prostranství, jako jsou náměstí, ulice, veřejné cesty apod.,
významné svým rozsahem nebo funkcí, využívané vedle dopravních funkcí hlavně pro sociální komunikaci a společenský život obce.
V těchto plochách se umísťují:
1.
vozidlové komunikace
2.
plochy pěšího a cyklistického provozu
3.
doprovodná zeleň
4.
drobný městský mobiliář
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat:
1.
jednotlivé drobné přízemní stavby do 30m2 zastavěné plochy, které jsou určeny pro přípustné funkční využití těchto ploch.
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
ostatní funkce a stavby výše neuvedené
1f.21
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
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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.22
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.
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 všech staveb hlavního a přípustného využití nesmí přesáhnout 100m2 na každých 2.500m2 plochy.
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
ostatní funkce a stavby výše neuvedené
1f.23
Zeleň – přírodního charakteru
ZP
Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především pro zeleň ochrannou a izolační v sídlech, nebo v nezastavěném území, kdy v daném
případě nemohou být součástí jiných typů ploch. Mohou to být například významné plochy izolační zeleně v ochranných pásmech těžkého
průmyslu, plochy lesnických a biologických rekultivací po těžbě nerostných surovin, v odůvodněných případech může být součástí těchto
ploch ozelenění komunikací, které se obvykle zahrnuje do ploch dopravní infrastruktury (viz § 9 vyhl. 501/2006 Sb.), samostatně však
může být vymezeno také. V plochách jsou vedeny prvky ÚSES v ZÚO.
Přípustné využití - V těchto plochách je dále přípustné umísťovat:
1.
okrasnou a přírodní zeleň
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 hlavního a přípustného využití nesmí přesáhnout 50m2 na každých 2.500m2 plochy.
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
ostatní funkce a stavby výše neuvedené
1f.24
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 extenzivní vodní rekreaci (koupání)
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.25
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 30m2 na každých 5 000m2 plochy.
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
ostatní funkce a stavby výše neuvedené
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1f.26
Plochy lesů hospodářských, ochranných 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.27
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.
Přípustné využití - V těchto plochách je přípustné:
1.
provádět jakékoli zásahy jen se souhlasem a dle pokynů orgánů ochrany přírody.
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné:
1.
provozovat rostlinou zemědělskou výrobu, lesnickou výrobu a vodohospodářské zásahy jen v rozsahu, který nenaruší potřeby
ochrany přírody.
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
ostatní funkce a stavby výše neuvedené
1f.28
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.
Přípustné využití - V těchto plochách je přípustné umisťovat stavby naplňující její celkové funkční zaměření:
1.
vycházkové stezky
2.
přírodní cyklistické stezky a stezky pro koně bez trvalého vymezení
3.
terénní vyvýšeniny a vyhlídky jen do 10m2 plochy a 5m výšky
Podmíněně přípustné využití - V těchto plochách je podmíněně přípustné:
1.
provozovat zemědělskou a lesnickou výrobu a vodohospodářské zásahy a uplatňovat požadavky ochrany přírody a krajiny jen
s přihlédnutím k potřebám tvorby a dlouhodobého zachování kvalitní kulturní krajiny.
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
ostatní funkce a stavby výše neuvedené
1f.29
Plochy těžby nerostů - nezastavitelné
NT
Hlavní využití – plochy těžby nerostů jsou nezastavěné pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky pro ukládání dočasně
nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvaly a odkaliště, dále pozemky rekultivací; do ploch těžby nerostů nezastavitelných lze zahrnout i pozemky související dopravní a liniové technické infrastruktury (viz § 18 vyhl.501/2006 Sb.).
Přípustné využití - V těchto plochách je přípustné umisťovat stavby naplňující její celkové funkční zaměření:
1.
dočasné stavby pozemního charakteru úzce související s hlavní funkcí těžby
2.
dočasné stavby dopravní a technické infrastruktury úzce související s hlavní funkcí těžby
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1.
všechny stavby a funkce nesouvisející s těžbou nerostné suroviny.
1g.1
1g.1.1
VD1
VD2
VD3
VD4
VD5
VD6
VD7
VD8
VD9

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.
Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury.
VPS č. D.35
přeložka navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209) v prostoru Nové Role.
plocha K09
VPS č. D.86
stavba přeložky silnice II/220 v prostoru Mezirolí
plocha K15
VPS č. VD3
dopravní propojení hlavní silnice II. tř. II/209 v sídle Nová Role za
železničním přejezdem s komunikací u porcelánky
plocha K05
VPS č. VD4
dopravní propojení páteřní místní komunikace u nádraží v Nové Roli
s komunikací za areálem porcelánky
plocha K06
VPS č. VD5
dopravní propojení obchvatu Nové Role hlavní silnice II. tř. – II/181 (II/209)
s rozvojovými lokalitami ve východní části urbanizovaného území.
plocha K08
VPS č. VD6
nová trasa místní komunikace v severní části Mezirolí.
plocha K17
VPS č. VD7
1. část místní komunikace připravené k napojení na budoucí dopravní propojení krajské silnice
II. tř. II/220 s komunikacemi Mezirolí v jihovýchodní části urbanizovaného území.
plocha K19
VPS č. VD8
Koridor pro novou cyklostezku z Nové Role do Nejdku.
plocha K23
VPS č. VD9
Koridor pro novou cyklostezku MTB z Nové Role do Nejdku.
plocha K24
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1g.1.2
VT1
VT2

Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury.
VPS č.VT1.
propojovací vodovodní řad LT 200 z VDJ Odeř.
VPS č.VT2.
Kanalizační výtlak Pe 90 z Děpoltovic.

1g.1.3
VU1
VU2
VU3
VU4
VU5
VU6

Veřejně prospěšná opatření – přírodní dědictví / ÚSES.
VPO č. U. 109
NK č. 3 – Studenec - Jezeří
VPO č. U. 503
RK č. 1002
trasa RC 1159 Rolavská Role – RC 1158 Rybníky u Nové Role
VPO č. U. 532
RK č. 20007
trasa RC 398 Fojtovský vrch – RC 1159 Rolavská Role
VPO č. U. 533
RK č. 20008
trasa RC 1159 Rolavská Role – K41
VPO č. U. 33
RC č. 1159
Rolavská Role
VPO č. U. 34
RC č. 1158
Rybníky u Nové Role

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 tyto stavby nevymezuje.

1h.
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.
PD1
VPS č. PD1
dopravní napojení významné výrobní lokality na infrastrukturu města.
lokalita K11
Předkupní právo na ppč. 1106/2 v k.ú. Nová Role je zřizováno ve prospěch Města Nová Role. Plocha 0,0894 ha, druh pozemku – louka.
PO1
VPS č. PO1
důležitá plocha pro občanské vybavení sídla Mezirolí
lokalita Z36
Předkupní právo na ppč. 148/53 v k.ú. Mezirolí je zřizováno ve prospěch Města Nová Role. Plocha 0,5831 ha, druh pozemku – louka.
PO2
VPS č. PO2
důležitá plocha pro občanské vybavení sídla Mezirolí
lokalita Z37
Předkupní právo na ppč. 148/1, 148/3, v k.ú. Mezirolí je zřizováno ve prospěch Města Nová Role. Plocha 0,2892 ha, druh pozemku –
louka.
1i.

Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst. 6 stavebního zákona v platném znění.
V ÚP nejsou vymezeny plochy, které by vyžadovaly kompenzační opatření podle §50 odst. 6 SZ v platném znění.

1j.

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.
Textová část návrhu ÚP obsahuje 38 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.
2a.

Textová část, díl 2.
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho
prověření.
ÚP vymezuje plochy územních rezerv:
R1 – BI územní rezerva pro plochu bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha je v k.ú. Nová Role vně ZÚ a
navazuje v jižní části sídla na stávající urbanizované území mezi komunikací a železniční tratí. Plocha územní rezervy je 4,7437 ha. Celá
územní rezerva je do budoucna strategickou rozvojovou plochou města pro novou sídelní strukturu bydlení v rodinných domech
v atraktivní poloze u vodní plochy. Rezerva pokryje budoucí zájem obyvatel o rodinné bydlení v Nové Roli. Pro využití rezervy se stanovují
následující podmínky prověření jejího účelného využití:
--zpracování územní studie.
--nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby.
--v územní studii navrhnout vyhovující vnitřní dopravní a veřejnou technickou infrastrukturu napojenou na stávající
krajskou silnici.
--na pozemcích podél stávající železniční trati vymezit dostatečné ochranné pásmo proti hluku v návaznosti na zvolený
způsob ochrany.
--v návrhu budoucí zástavby na ploše rezervy vymezit vhodné plochy veřejných prostranství.
R2 – BV územní rezerva pro plochu bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a navazuje v jižní části sídla na
další rozvojové plochy. Plocha územní rezervy je 3,0325 ha. Celá územní rezerva je do budoucna plošně významné a polohově
strategické rozvojové území pro bydlení v jižní části sídla Mezirolí v otevřené pozici na přechodu mezi stávajícím urbanizovaným územím
a volnou krajinou. Spolu s rezervou R3 – BV tvoří výraznou novou sídelní strukturu pro bydlení v rodinných domech. Pro využití rezervy se
stanovují následující podmínky prověření jejího účelného využití:
--zpracování územní studie koordinované s územní studií rezervy R3 – BV, případně zpracované společně pro obě
územní rezervy.
--nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsobu zástavby.
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---

územní rezerva bude dopravně napojena buď z komunikace na ploše územní rezervy R4 – DS, nebo z dostatečně
kapacitní komunikace procházejí rozvojovou lokalitou Z69-BV, DS, ZS. Jiné dopravní napojení územní rezervy se
nepřipouští. Bez stanoveného dopravního připojení nelze územní rezervu použít.
--v územní studii navrhnout vyhovující vnitřní dopravní a technickou infrastrukturu včetně napojení na veřejnou
dopravní i technickou infrastrukturu.
--v návrhu budoucí zástavby na ploše rezervy vymezit vhodné plochy veřejných prostranství.
R3 – BV územní rezerva pro plochu bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a navazuje v jižní části sídla na
další rozvojové plochy. Plocha územní rezervy je 3,1840 ha. Celá územní rezerva je do budoucna plošně významné a polohově
strategické rozvojové území pro bydlení v jižní části sídla Mezirolí v otevřené pozici na přechodu mezi stávajícím urbanizovaným územím
a volnou krajinou. Spolu s rezervou R2 – BV tvoří výraznou novou sídelní strukturu pro bydlení v rodinných domech. Pro využití rezervy se
stanovují následující podmínky prověření jejího účelného využití:
--zpracování územní studie koordinované s územní studií rezervy R2 – BV, případně zpracované společně pro obě
územní rezervy.
--nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsobu zástavby.
--územní rezerva bude dopravně napojena buď z komunikace na ploše územní rezervy R4 – DS, nebo z dostatečně
kapacitní komunikace procházejí rozvojovou lokalitou Z69-BV, DS, ZS. Jiné dopravní napojení územní rezervy se
nepřipouští. Bez stanoveného dopravního připojení nelze územní rezervu použít.
--v územní studii navrhnout vyhovující vnitřní dopravní a technickou infrastrukturu včetně napojení na veřejnou
dopravní i technickou infrastrukturu.
--v návrhu budoucí zástavby na ploše rezervy vymezit vhodné plochy veřejných prostranství.
R4 – DS územní rezerva pro plochu pro dopravní stavbu – pro budoucí veřejně prospěšnou stavbu - dopravní propojení krajské silnice II.
tř. II/220 s komunikacemi Mezirolí v jihovýchodní části urbanizovaného území. Plocha navržené územní rezervy je 2,4376 ha.
2b.

Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.
ÚP nevymezuje tyto plochy.

2c.

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti.
2c.1
Plochy přestavby
ÚP je nenavrhuje.
2c.2
Zastavitelné plochy
Z12 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI).
Z14 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI).
Z17 – BV, ZS
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS).
Z18 – BV, DS, ZP Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plochy dopravní infrastruktury silniční (DS), plocha zeleně
přírodního charakteru (ZP).
Z20 – BI, DS
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI), plochy dopravní infrastruktury silniční (DS).
Z25 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Z28 – SV
Plocha smíšená obytná - venkovská (SV).
Z29 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Z30 – SV
Plocha smíšená obytná - venkovská (SV).
Z34 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI).
Z35 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Z75 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
P05 – BH
Plocha bydlení – v bytových domech (BH).
P10 – SV, ZV
Plocha smíšená obytná - venkovská (SV), plocha zeleně na veřejných prostranstvích (ZV).
K04 – RN
Plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN).
Lhůty pro pořízení všech výše uvedených územních studií, schválení jejich využitelnosti a zapsání do evidence územně
plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu.
2d.
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.
2e.

ÚP nestanovuje.

Stanovení pořadí změn v území (etapizace).

2f.
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
P05 – BH
Plocha bydlení – v bytových domech (BH).

Textová část - str. 38

Územní plán NOVÁ ROLE – odůvodnění

09/2016

Odůvodnění územního plánu Nová Role

O1
O2.
O2.a
O2.b
O2.c
O2.d
O2.e
O3.
O3.a
O3.b
O3.c
O3.d
O3.e
O3.e
O3.e
O3.f
O4.
O4.a
O4.b
O4.c
O4.d
O5.
O6.
O7.
O.8

Obsah odůvodnění územního plánu – textová část.
Kapitola
Základní zkratky použité v textu.
Postup při pořízení územního plánu.
Výsledek přezkoumání územního plánu.
Soulad územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1,
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území.
Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Ochrana obyvatelstva
Náležitosti vyplývající z §53 odst. 5 a) až f) stavebního zákona.
Výsledek přezkoumání územního plánu podle §53 odst. 4
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace
o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona.
Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno,
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly.
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení.
1.
Podmínky vyplývající z kulturních, architektonických a přírodních hodnot.
2.
Zdůvodnění řešení zastavitelných ploch a ploch přestavby.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
Náležitosti vyplývající z vyhlášky č.500/2006 Sb., příloha č. 7, část II odst.1a) až d).
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území.
Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a pozemky určené k plnění funkce lesa.
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.
Vyhodnocení připomínek.
Rozsah dokumentace.
Tabulky „ Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL “.
Poučení.

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 6a
Příloha č. 7

Příloha č. 8
Příloha č. 9

Příloha č. 10

Mapa lomu Jimlíkov – sever, DP Jimlíkov II, stav po technické a biologické rekultivaci ložiska.
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání – dotčené orgány,
sousední obce, nadřízený orgán územního plánování. Společné jednání 29. 10. 2013.
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání dne 29. 10. 2013,
připomínky ostatních uplatněné v souladu s § 50 odst. 3 SZ
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání dne 16. 3. 2015,
stanoviska - dotčené orgány, sousední obce, nadřízený orgán územního plánování
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání dne 16. 3. 2015,
návrh vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 1 SZ
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání dne 16. 3. 2015,
návrh rozhodnutí o námitkách podle § 53 odst. 1 SZ
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po opakovaném veřejném jednání
dne 21. 4. 2016 - návrh rozhodnutí o námitkách podle § 53 odst. 1.
Stanoviska uplatněná k návrhu rozhodnutí o námitkách, a k návrhu vyhodnocení připomínek
podle § 53 odst. 1 SZ (po veřejném jednání dne 16. 3. 2015), dotčené orgány a nadřízený orgán
územního plánování
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po opakovaném veřejném jednání,
které se konalo dne 21. 4. 2016 (stanoviska DO, sousedních obcí, NOÚP)
Vyhodnocení stanovisek DO a NOÚP, uplatněných k návrhu rozhodnutí o námitkách
a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci opakovaného veřejného
projednání dne 21. 4. 2016 (§ 53 odst. 1 SZ)
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po opakovaném veřejném jednání,
konaném 21. 4. 2016 - návrh vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 1 SZ
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Obsah grafické části odůvodnění územního plánu:
O1
Koordinační výkres
O2
Výkres širších vztahů
O3
Výkres předpokládaného záboru půdního fondu

Zkratka.
CZT
DOS
ČOV
ČSOV
EU
KK
KN
KÚ KK
LÚSES
NOÚP
OP
ORP
P+R
PUPFL
PÚR ČR
SZ
TTP
ÚAP
ÚPD
ÚPP
ÚPN NR
ÚP
ÚS
ÚSES
VPO
VPS
ZPF
ZÚ
ZÚR KK

1 : 5 000
1 : 50 000
1 : 5 000

Základní zkratky použité v textu.
Plné znění textu.
Centrální zdroj tepla, centrální zásobování teplem.
Dotčené orgány státní správy.
Čistírna odpadních vod.
Čerpací stanice odpadních vod.
Evropská unie.
Karlovarský kraj.
Katastr nemovitostí.
Krajský úřad Karlovarského kraje.
Lokální územní systém ekologické stability.
Nadřízený orgán územního plánování, Krajský úřad Karlovarského kraje, ORR.
Příslušné ochranné pásmo.
Obec s rozšířenou působností.
Doplňující průzkumy a rozbory.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1.
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
Trvalé travní prosty.
Územně analytické podklady zpracované dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění.
Územně plánovací dokumentace.
Územně plánovací podklad.
Platný územní plán města Nová Role.
Územní plán Nová Role (navrhovaný).
Územní studie.
Územní systém ekologické stability.
Veřejně prospěšná opatření.
Veřejně prospěšné stavby.
Zemědělský půdní fond.
Zastavěné území.
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje.

O1
O1.a

Postup při pořízení územního plánu.
Postup při pořizování územního plánu.
Stávající Územní plán města Nová Role byl Zastupitelstvem města Nová Role schválen dne 7. 2. 2005, jehož závazná část
byla vydána obecně závaznou vyhláškou Nové Role č. 2/2005 s účinností ode dne 23. 2. 2005, a změněného změnou č. 1/2006 ÚPN
NR, schválenou usnesením Zastupitelstva města Nová Role č.2/01-2a) dne 4. 12. 2006, a novelou Obecně závazné vyhlášky č.4/2006
o závazné části ÚPN NR, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2007, změnou č. 2/2007 ÚPN NR, vydanou Zastupitelstvem města Nová Role
dne 9. 2. 2009 opatřením obecné povahy č.1/2009, čj. OŽPV/78/07/Schm., které nabylo účinnosti dne 12. 3. 2009, změnou
č.3/Bv3/2011 ÚPN NR, vydanou Zastupitelstvem města Nová Role dne 7. 2. 2011 opatřením obecné povahy č.1/2011,
čj.OŽPV/368/11/Schm., které nabylo účinnosti dne 15. 3. 2011 a změnou č. 4 ÚPN NR, vydanou Zastupitelstvem města Nová Role dne
27. 6. 2011 opatřením obecné povahy č. 2/2011, čj. OŽPV/1344/11, které nabylo účinnosti dne 29. 7. 2011.
Záměr pořízení Územního plánu Nová Role (dále jen ÚP) schválilo Zastupitelstvo města Nová Role dne 7. 2. 2011 usnesením
č. 3/05.
Návrh zadání zpracoval pořizovatel ÚP, MM Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad v souladu s § 47 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a s § 11 odst. 2 a 3 a přílohy č. 6 vyhlášky č.
500/2006 Sb. o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci.
Zadání ÚP schválilo Zastupitelstvo města Nová Role dne 3. 9. 2012 na svém 14. zasedání pod bodem 14/05.
Územním plánem Nová Role je řešeno celé správní území města Nová Role, které sestává z 3 katastrálních území Mezirolí,
Nová Role a Jimlíkov.
Na podkladě schváleného zadání byl zpracován návrh Územního plánu Nová Role.
Společné jednání dle § 50 odst. 2 stavebního zákona se uskutečnilo dne 29. 10. 2013 od 10,00 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 28. 11. 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
11.10. 2013, doručena byla 15. dnem, tj. 26. 10. 2013. Lhůta pro uplatnění připomínek byla stanovena do 25. 11. 2013.
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Dne 29. 1. 2014 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 26. 2. 2014 pod č. 132/RR/14-2 konstatoval, že z hlediska koordinace širších územních vztahů a souladu s politikou
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebyly zjištěny rozpory.
V souladu s přílohami č. 2 a č. 3 ÚP byl upraven návrh k veřejnému projednání v 12/2014.
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 5.2. do 23.3. 2015
), na úřední desce Městského úřadu Nová Role (vyvěšeno od 5.2. do 23.3. 2015) a také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh
ÚP byl k nahlédnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup, dále v kanceláři pořizovatele a na Městském úřadě Nová Role. Veřejné
projednání se konalo dne 16. 3. 2015 v restauraci Bar Bernard v Nové Roli. O průběhu projednání byl proveden záznam.
V rámci veřejného projednání návrhu Územního plánu Nová Role 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 23. 3. 2015.
Ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Nová Role 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 v termínu 27.
4. 2015. Pořizovatel v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona vyzval dne 15. 6. 2015 dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený
orgán územního plánování, aby k nim uplatnily stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení. Po té byla obdržená stanoviska doplněna
do vyhodnocení po projednání s dotčenými orgány dle § 53 odst. 1 SZ dne 4. 8. 2015 – viz přílohy č. 5 a č. 6.
Na základě požadavku sousední obce – Města Nejdek, aby v Územním plánu Nová Role byla zahrnuta veřejně prospěšná stavba cyklostezka a na základě usnesení zastupitelstva Města Nová Role byl návrh upraven. Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou
změnu návrhu územního plánu, pořizovatel oznámil nové řízení o návrhu Územního plánu Nová Role.
Opakované řízení o upraveném a posouzeném návrhu UP spojené s veřejným projednáním oznámil pořizovatel v souladu s
ustanovením § 52 stavebního zákona v platném znění oznámením veřejnou vyhláškou na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary
(vyvěšeno od 9. 3. do 21. 4. 2016), na úřední desce Městského úřadu Nova Role (vyvěšeno od 9. 3. do 22. 4. 2016) a také způsobem
umožňujícím dálkový přistup. Návrh UP byl k nahlédnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup, dále v kanceláři pořizovatele a na
Městském úřadě Nová Role. Opakované veřejné projednáni se konalo dne 21. 4. 2016 v zasedací místnosti městské knihovny v Nové
Roli. O průběhu projednání byl proveden záznam. V rámci opakovaného veřejného projednáni návrhu Uzemnilo plánu Nová Role
poučila pořizovatelka přítomné o možnosti podáni námitky a připomínky dle § 52 stavebního zákona, dále upozornila, že námitky a
připomínky lze podávat písemně a to nejpozději do 7 dnů od opakovaného veřejného projednáni, tj. do 28. 4. 2016.
Ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Nová Role a s ohledem na veřejně zájmy zpracoval pořizovatel dle § 53 odst. 1
stavebního zákona v platném znění návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního
plánu. Pořizovatel v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona vyzval dne 21. 6. 2016 dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený
orgán Územního plánování, aby k nim uplatnily stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení. K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek nebyly ze strany dotčených orgánů ani krajského úřadu uplatněna žádná negativní stanoviska – viz přílohy č.
6a a č. 10.
Pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem výsledky opakovaného veřejného projednání a zpracoval pokyn
pro úpravu po opakovaném veřejném projednání.
Upravený Územní plán Nová Role byl poté spolu s jeho odůvodněním předložen v souladu s § 54 odst. 1 stavebního zákona
Zastupitelstvu města Nová Role, které jej, jako orgán příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona vydává v samostatné
působnosti formou opatření obecné povahy poté, co pořizovatel přezkoumal soulad návrhu UP Nová Role zejména s Politikou územního
rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, s cíli a úkoly územního plánovaní,
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů a s požadavky zvláštních právních předpisů.
O1.b
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
ch)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Podklady.
digitální katastrální mapa správního území obce poskytnutá MÚ Nová Role.
digitální tabelární údaje KN o jednotlivých pozemcích obce.
základní mapy ČR 1 : 10 000 (Český úřad geografický a kartografický).
státní mapy 1 : 5 000 – odvozené (Český úřad geografický a kartografický).
ZÚR KK dle zdrojů KÚ KK.
Doplňující P+R v podrobnosti ÚAP zpracované autory návrhu ÚP.
Zadání ÚP schválené zastupitelstvem města Nová Role.
Terénní průzkumy.
Aktualizované ÚAP ORP Karlovy Vary.
Informační portály státních veřejnoprávních institucí různých úrovní přístupné pro občany ČR.
Informační portály samosprávných institucí různých úrovní přístupné pro občany ČR.
Internetové portály a vyhledávače s doplňujícími informacemi a grafickými mapovými podklady.
Informační portály občanských sdružení, neziskových organizací a ostatních zájmových uskupení přístupné pro občany ČR.
Metodické pokyny a formuláře KÚ Karlovarského kraje vztahující se k územnímu plánování.
Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1.
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O2.
O2.a

Výsledek přezkoumání územního plánu.
Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
1.
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.
Podle PÚR ČR spadá celé řešené území obce do rozvojové oblasti OB 12 Karlovy Vary. Území oblasti je vymezeno na území
obcí z ORP Karlovy Vary (bez obcí v jižní a severní části a bez vojenského újezdu Hradiště), Ostrov (bez obcí v severní části), Sokolov
(jen obce ve východní části).
Obec zároveň leží při rozvojové ose OS 7 - rozvojová osa Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR /
Německo. Vymezení - obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. v západní části na rychlostní
silnici R6 a ve východní části na silnici I/13. Důvody vymezení: Území ovlivněné hustým urbanizovaným osídlením s centry Most,
Litvínov, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Sokolov a Cheb, soustředěním povrchové těžby hnědého uhlí s velkými dopady na
změny v území. Západní část je ovlivněna rovněž připravovanou rychlostní silnicí R6 (Praha) Karlovy Vary – Cheb – hranice
ČR/Německo.
Správní území města nespadá do žádné z dále vymezených specifických oblastí, neleží na vyjmenovaném žádném koridoru a
ploše dopravní infrastruktury ani technické infrastruktury. Přesto všechny významné územně nadřazené prvky zasahují do řešeného
území a mají vliv na jeho rozvoj. Poloha řešeného území ve vztahu k prioritám stanoveným PÚR vyžaduje, aby ÚP vytvořil podmínky pro
všestranný a proporcionelní rozvoj tohoto území.
Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 nevyplývají konkrétní požadavky pro zpracování ÚP, a proto se
řešení ÚP dotýkají především republikové priority územního plánování pro zajištění trvale udržitelného rozvoje území. ÚP naplnil ve
svém konkrétním řešení v podobě vymezených funkčních ploch stabilizovaných a rozvojových, VPS a VPO základní obecně
formulované požadavky zadání ÚP z kapitoly a.1).
2.
Soulad s územně plánovací dokumentací kraje – ZÚR KK.
Návrh ÚP je v souladu se všemi relevantními ustanoveními textové i výkresové části územně plánovací dokumentací vydané
krajem – ZÚR KK.
Správní území města Nová Role nespadá do žádné ze specifických oblastí regionálního významu vymezených ZÚR KK, a
proto ÚP Nová Role řeší a zapracovává základní priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené v ZÚR
KK. ÚP naplnil ve svém konkrétním řešení v podobě vymezených funkčních ploch stabilizovaných a rozvojových, VPS a VPO základní
obecně formulované priority a požadavky zadání ÚP z kapitoly a.2). V ÚP jsou zohledněny dostupné koncepční rozvojové materiály
Karlovarského kraje uvedené v kapitole a.2) zadání ÚP.
2.1
V souladu s ZÚR KK – silniční doprava, jsou navrženy VPS ve vyhrazených trasách a koridorech:
VD1
VPS č. D. 35, přeložka navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209) v prostoru Nové Role.
lokalita K09
VD2
VPS č. D. 86, stavba přeložky silnice II/220 v prostoru Mezirolí
lokalita K15
2.2
V souladu se ZÚR KK - Veřejně prospěšná opatření – přírodní dědictví / ÚSES jsou převzata (navržena) VPO ve vyhrazených
trasách. Trasy jsou vymezeny v souladu s převzatými digitálními podklady – ÚAP na úrovni Karlovarského kraje. Jedná se o
následující VPO.
označení v ÚP
označení v ZÚR KK
VU1
VPO č. U. 109
NK č. 3 – Studenec - Jezeří
VU2
VPO č. U. 503
RK č. 1002
trasa RC 1159 Rolavská Role – RC 1158 Rybníky u Nové Role
VU3
VPO č. U. 532
RK č. 20007
trasa RC 398 Fojtovský vrch – RC 1159 Rolavská Role
VU4
VPO č. U. 533
RK č. 20008
trasa RC 1159 Rolavská Role – K41
VU5
VPO č. U. 33
RC č. 1159
Rolavská Role
VU6
VPO č. U. 34
RC č. 1158
Rybníky u Nové Role
2.3
V souladu s ZÚR KK – železniční doprava, jsou zachovány regionální traťě č. 142 Karlovy Vary, dolní nádraží – Potůčky –
hranice SRN, a dále č. 143 Chodov – Nová Role ve vyhrazených trasách a koridorech.
ZÚR KK neukládají pořízení a vydání regulačního plánu jako podmínky pro rozhodování o změnách ve využití vybraných ploch
nebo koridorů - viz kapitoly j), k), l), na stranách 64 a 65 návrhu (výroku) ZÚR KK.
O2.b Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území.
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 územního plánu města. 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. 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. To
nevylučuje existenci menších zemědělských samot, typických pro venkovské řešené území a volné plochy veřejné zeleně, přírodní
zeleně i zemědělsky obdělávané menší plochy obklopené urbanizovaným územím ve formě venkovské ulicové zástavby volně vrůstající
do krajiny (např. Mezirolí).
Koncepce rozvoje správního území obce stanovená ÚP spočívá především v posílení a rozvoji v zadání stanovených sídel,
přičemž řeší vyvážený vztah mezi ochranou životního prostředí a hospodářským rozvojem v paralele s podporou soudržnosti
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společenství obyvatel a vytváření podmínek pro uspokojování jejich potřeb a požadavků, aniž by tím byly ohroženy podmínky života
budoucích generací.
ÚP uplatňuje následující hlavní zásady:
a)
vytváří územní předpoklady pro budoucí polyfunkční výstavbu, kterou je podmíněn hospodářský a sociální rozvoj obce a jejích
obyvatel, současně s výstavbou respektuje přírodní podmínky místa a umožňuje vytvářet reálné kroky ke zlepšení 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 sídel, 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 popřípadě dynamická rovnováha ekologických systémů
c3.
udržitelná forma a udržitelná míra ekonomického rozvoje
c4.
soudržnost mezi sociálními skupinami a regiony a sociální prostupnost
c5.
snížení rizik dopadů přírodních katastrof a selhání infrastruktur
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 dlouhým 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.
O2.c Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
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.
O2.d Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů (§ 53 odst. 4d SZ, 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. Stanoviska, připomínky a námitky k návrhu ÚP jsou pořizovatelem průběžně v souladu s těmito
předpisy do ÚP zapracovány.
--Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání, které se konalo dne 29. 10.2013 (stanoviska DO,
sousedních obcí a NOÚP), je zařazeno za text odůvodnění jako Příloha č. 2.
--Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání, které se konalo dne 16. 3. 2015 (stanoviska DO,
sousedních obcí a NOÚP), je zařazeno za text odůvodnění jako Příloha č. 4. V rámci veřejného projednání návrhu ÚP nebyly
ze strany obcí uplatněny připomínky.
--Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po opakovaném veřejném jednání, které se konalo dne 21. 4. 2016
(stanoviska DO, sousedních obcí, NOÚP), je zařazeno za text odůvodnění jako Příloha č. 8. V rámci opakovaného veřejného
projednání návrhu ÚP nebyly ze strany obcí uplatněny připomínky.
O2.e 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 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.
Město Nová Role má zpracovaný a nadřízenými orgány schválený „Povodňový plán města Nová Role“, zpracovaný v roce
2006 a aktualizovaný v roce 2012.
a)
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.
V ÚP jsou stanovena pro řeku Rolava a Vlčí potok záplavová území Q100, Q20, Q5, a aktivní zóna záplavového území.
Řešené území však není potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní. Protipovodňová opatření na Rolavě nejsou
navrhována.
V řešeném území nejsou vymezena území, která by vyžadovala zvláštní ochranu před možnými místními přívalovými
srážkami.
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.
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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
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 správního území města Nová Role 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 (škola), případně sportu
(tělocvična, ostatní haly). 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 správním 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 OV, případně OS.
Ve funkčních plochách občanské vybavenosti OM a v plochách výroby a skladování VL, VD 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 zneprůjezdnění části
komunikací v obci – komunikace budou v max. míře propojeny a okruhovány. Sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod,
elektrická energie) budou postupně okruhovány, 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 ostatních zdrojů napájených 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. 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.
k)
Zdroje požární vody v řešeném území.
Ve všech řešených sídlech je veřejný vodovod veden v dostatečných dimenzích a tlakových parametrech splňující požadavky
na požární vodu. Na vodovodních řadech jsou vysazeny požární hydranty v požadovaných odstupech.
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Ve všech řešených katastrech lze využít jako zdroje požární vody přírodní vodní nádrže (rybníky a požární nádrže) a přírodní
vodní toky s trvalým ročním průtokem (Rolava, Vitický potok a další výtoky z rybníků). Přírodní vodní zdroje jsou vzdálené od
urbanizovaných území do 600 m a mohou být v případě výpadku, či nedostatku vody ve vodovodních řadech plnohodnotnou náhradou a
posílením množství vody pro
O3.
Náležitosti vyplývající z §53 odst. 5 a) až f) stavebního zákona.
O3.a Výsledek přezkoumání územního plánu podle §53 odst. 4.
…O3.a.1 Soulad návrhu ÚP s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 dle § 53 SZ, odst.4a).
ÚP je v souladu s PÚR ČR.
Soulad návrhu ÚP se ZÚR KK dle § 53 SZ, odst.4a).
ÚP je v souladu se ZÚR KK. Všechny kapitoly ZÚR KK
týkající se řešeného správního území jsou do ÚP zapracovány.
…O3.a.2 Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
a požadavky na ochranu nezastavěného území dle § 53 SZ, odst.4b).
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP s požadavky dle uvedeného paragrafu SZ a konstatuje, že ÚP je s těmito
požadavky v souladu.
…O3.a.3 Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů dle § 53 SZ, odst.4c).
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP s požadavky dle uvedeného paragrafu SZ a konstatuje, že ÚP je s těmito
požadavky v souladu.
…O3.a.4 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP s požadavky dle uvedeného paragrafu SZ a konstatuje, že ÚP je s těmito
požadavky v souladu. Návrh ÚP je vypracován v potřebném souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, které byly doplněny
dalšími odbornými stanovisky k zadání ÚP. Stanoviska, připomínky a námitky k návrhu ÚP jsou pořizovatelem průběžně v souladu s
těmito předpisy do ÚP zapracovány. Při projednávání návrhu ÚP nebylo třeba řešit rozpory.
--Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání, které se konalo dne 29. 10.2013 (stanoviska DO,
sousedních obcí a NOÚP), je zařazeno za text odůvodnění jako Příloha č. 2.
--Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání, které se konalo dne 16. 3. 2015 (stanoviska DO,
sousedních obcí a NOÚP), je zařazeno za text odůvodnění jako Příloha č. 4. V rámci veřejného projednání návrhu ÚP nebyly
ze strany obcí uplatněny připomínky.
--Vyhodnocení stanovisek, uplatněných k návrhu rozhodnutí o námitkách podle § 53 odst. 1 SZ z veřejného projednání ÚP
dotčenými orgány a nadřízeným orgánem územního plánování, je zařazeno za text odůvodnění jako Příloha č. 7.
--Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po opakovaném veřejném jednání, které se konalo dne 21. 4. 2016
(stanoviska DO, sousedních obcí, NOÚP), je zařazeno za text odůvodnění jako Příloha č. 8. V rámci opakovaného veřejného
projednání návrhu ÚP nebyly ze strany obcí uplatněny připomínky.
--Vyhodnocení stanovisek DO a NOÚP, uplatněných k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání (§ 53 odst. 1 SZ), je zařazeno za text odůvodnění jako Příloha č. 9.
O3.b Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto
vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal k návrhu zadání Územního plánu Nová Role
stanovisko č.j. 1721/ZZ/12 ze dne 21.5.2012, v němž z hlediska posuzování vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, nepožadoval vyhodnocení vlivů Územního plánu Nová Role na životní
prostředí.
O3.c Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona.
Není pro ÚP relevantní.
O3.d Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly.
Není pro ÚP relevantní.
O3.e Komplexní zdůvodnění přijatého řešení.
O3.e 1.
Podmínky vyplývající z kulturních, urbanistických, architektonických, přírodních a ostatních hodnot.
…O3.e 1.0
Úvod.
ÚP vychází z více primárních a sekundárních neměnných a nesnadno ovlivnitelných faktorů, vytvářejících fundamentální
podmínky pro návrh. K základním faktorům náleží zejména následující přírodní podmínky, a podmínky vyplývající z historického vývoje
jednotlivých sídel:
--stávající urbanistická a funkční struktura osídlení vzniklá historickým vývojem.
--demografické složení obyvatelstva a jeho historický vývoj a proměny.
--geomorfologie a hydrologie řešeného území.
--stávající rostlinný kryt, rozložení lesů, luk a orné půdy, rozmístění kvalitních přírodních prvků v krajině.
--tranzitní trasy hlavní dopravní a technické infrastruktury, které jsou obtížně přeložitelné.
Základní hodnoty, limity a souborné rozvojové předpoklady využití území jsou uvedeny v následujících kapitolách o
současném stavu řešeného území. Základní rozvojové předpoklady území, zejména ty, které lze vyjádřit početně tabulkově, jsou
podrobně uvedeny v doplňujících P+R. Z těchto P+R uvádíme následně pouze základní faktografické údaje pro doplnění ucelené
představy o výchozích podmínkách návrhu ÚP.
…O3.e 1.1
Současný stav – pozice obce v systému osídlení.
Řešené území je součástí historicky dlouhodobě urbanizované karlovarské oblasti se široce rozvinutou hospodářskou,
technickou, dopravní a demograficky sociální infrastrukturou. Administrativní vymezení všech tří sídel řešeného správního území je
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dlouhodobě stabilizováno. Vlastní město Nová Role je důležitým střediskem osídlení místního významu v severozápadní části bývalého
okresu Karlovy Vary. Ve struktuře osídlení zaujímá pozici „ významnějšího nižšího centra “ s převažující funkcí obytnou, výrobní a
dalšími vybranými funkcemi obce pověřené širšími kompetencemi. Ostatní části správního území města, sídla Mezirolí a Jimlíkov, jsou
samostatná venkovská nestředisková sídla příměstského charakteru. Ta jsou nezbytnou součástí sídelní struktury kraje, a jako taková
musí být zachována a posilována úměrným rozvojem se stabilizací jejich obytné funkce a případným rozvojem rekreace.
Základní údaje o historii řešeného území jsou v platném územním plánu a k němu zpracovaných průzkumech a rozborech.
…O3.e 1.2
Současný stav a rozvojové předpoklady - obyvatelstvo.
Vývoj počtu obyvatel.
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel sledovaný od roku 1869 je uveden v P+R. Pro stanovení odhadů a prognózy vývoje počtu
obyvatel na příštích cca 20 let pro potřeby návrhu ÚP jsou vybrány dostupné statistické údaje v rozmezí let 1991 až 2011, kdy bylo
provedeno poslední sčítání obyvatelstva, a jsou uvedeny v celkové přehledné tabulce demografický vývoj v letech 1991 - 2011. Pro
řešené území jsou využity zejména údaje z veřejné statistické databáze ČSÚ ČR doplněné údaji v úrovni MÚ, které nejsou v rámci
státního SLDB sledovány.
Základní demografické trendy vykazující celostátní nepříznivý vývoj v množství a struktuře obyvatelstva jsou v řešeném území
v mírně příznivějším stavu. Zatímco v okolních větších městech dochází k pozvolnému úbytku stálých obyvatel z více důvodů,
v řešeném území je dlouhodobě registrován stabilní stav s nárůstem obyvatel, ale s méně příznivou skladbou. Z celkových prognóz
vývoje společnosti ČR se očekává, že i nadále bude docházet k úbytku obyvatel přirozenou měrou navzdory přechodnému nárůstu
vlivem silných ročníků, bude docházet k nárůstu průměrné délky života, a celkovému demografického stárnutí populace. Dle celostátní
prognózy bude počet obyvatel předproduktivního věku (0 – 14 let) dlouhodobě mírně klesat, případně bude nějakou dobu stagnovat,
zatímco lidí v produktivním věku (15 – 65 let) bude ubývat (v důsledku přechodu silnějších poválečných ročníků do důchodového věku)
za současného nárůstu osob v poproduktivním věku (65 a více let).
V řešeném území sledujeme následující základní demografické údaje s nosnými informacemi potřebnými k sestavení přibližné
prognózy pravděpodobného vývoje počtu a skladby obyvatel.
Přirozený přírůstek v řešeném území se dlouhodobě drží v mírném růstu (vyjma většího nárůstu v letech 1992 – 1994)
s průměrem do 5 obyvatel / 1 rok.
Migrační přírůstek v řešeném území se dlouhodobě drží v dobrém růstu (vyjma většího poklesu v letech 1991 – 1994)
s průměrem do 37,5 obyvatel / 1 rok. Výrazně větší podíl migračního přírůstku oproti přirozenému je dán stěhováním obyvatel větších
okolních měst zejména do venkovského sídla obce.
Následující tabulka ukazuje populační vývoj ve správním území v hlavních ukazatelích, tvořících dílčí podklad pro odhad
budoucího vývoje obyvatel. Celkový počet obyvatel ve sledovaných letech vzrostl o 211 osob, což představuje cca 5,43 % výchozího
počtu obyvatel v roce 1991. Od roku 1991 do 2000 počet obyvatel rovnoměrně roste a přichází v 1. vlně obyvatelé z větších okolních
měst, od roku 2001 do 2009 celkový počet obyvatel prakticky zůstává bez větších výkyvů s maximem v roce 2009 (4 159 obyvatel), a od
roku 2009 do 2011 dochází k mírnému poklesu.
Zatímco celkový počet obyvatel má relativně rovnoměrné stoupání i dočasný pokles, roční pohyby obyvatel jsou poměrně
velké na straně vystěhovalých i přistěhovalých a pohybují se v procentech od 6,61% v roce 2008 do 3,92% v roce 2001, což je na město
této velikosti poměrně značná obměna obyvatel.
Demografický vývoj v letech 1991 – 2011
Rok

Stav 1.1.

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí Vystěhovalí

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

3 888
3 881
3 874
3 862
3 867
3 894
3 930
3 976
4 033
4 107
4 049
4 072
4 079
4 047
4 030
3 995
4 019
4 063
4 106
4 159
4 069

40
52
41
40
34
22
28
33
48
38
34
31
34
35
41
37
41
46
43
44
31

37
15
30
26
43
35
31
42
39
36
34
30
27
36
36
32
43
42
37
42
43

109
109
78
78
108
123
114
118
151
82
91
85
77
75
90
102
137
152
132
86
131

119
153
101
87
72
74
65
52
86
75
68
79
116
91
130
83
91
113
85
110
96
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Přírůstek
přirozený
3
37
11
14
-9
-13
-3
-9
9
2
1
7
-1
5
5
-2
4
6
2
-12

Přírůstek
migrační

Přírůstek
celkový

Stav 31.12.

-10
-44
-23
-9
36
49
49
66
65
7
23
6
-39
-16
-40
19
46
39
47
-24
35

-7
-7
-12
5
27
36
46
57
74
9
23
7
-32
-17
-35
24
44
43
53
-22
23

3 881
3 874
3 862
3 867
3 894
3 930
3 976
4 033
4 107
4 116
4 072
4 079
4 047
4 030
3 995
4 019
4 063
4 106
4 159
4 137
4 092
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Věková struktura obyvatel.
Věková struktura obyvatel obce je ve srovnání s celokrajnými i celostátními údaji méně příznivá. Přestože procentuelní podíl
mladých lidí ve věku do 14 let je o málo vyšší než v kraji, značně vyšší podíl starších obyvatel snižuje index stáří na nepříznivé hodnoty,
které od sledovaného roku 1991 neustále klesají. To je dáno absolutním poklesem mladých lidí a naopak výrazným nárůstem podílu
starších obyvatel, jejichž průměrný věk se od roku 1991 výrazně zvýšil. Podíl obyvatel v produktivním věku udržuje poměrně stabilní
hodnoty. Výrazné snížení podílu mladých obyvatel vůči lidem postproduktivního věku je nejen celorepublikový, ale i celoevropský
problém. Výraznější zvýšení podílu mladých lidí v některých krajích, regionech nebo městech se tak bude vyvíjet na úkor snížení v jiných
částech republiky. Rozhodujícími faktory pro tzv. vnitrostátní migraci jsou pracovní místa, zajištěné kvalitní ekonomicky přijatelné
nájemné nebo vlastní bydlení, zdravotní péče, související služby a ostatní možnosti rozvíjet aktivní život. Tato prognóza neuvažuje
s vlivem migrace obyvatel z jiných států v rámci evropské unie i mimo unii, který nelze zodpovědně předvídat, protože je v rozhodující
míře závislý na politických rozhodnutích. Chce-li obec nepříznivý stav ve vývoji populace zastavit a obrátit do pozitivních hodnot, je třeba
v rámci možností územního plánu vymezit potřebné rozvojové plochy, na kterých by bylo možné realizovat výše zmíněné růstové
požadavky.
Stav obyvatel v obci – časová řada.
Rok
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Počet obyvatel k 31.12.
3 881
3 874
3 862
3 867
3 894
3 930
3 976
4 033
4 107
4 116
4 072
4 079
4 047
4 030
3 995
4 019
4 063
4 106
4 159
4 137
4 092

v tom podle pohlaví
muži
ženy
1 898
1 983
1 905
1 969
1 912
1 950
1 920
1 947
1 929
1 965
1 943
1 987
1 957
2 019
1 973
2 060
1 997
2 110
1 995
2 121
1 996
2 076
2 004
2 075
1 997
2 050
1 993
2 037
1 971
2 024
1 978
2 041
1 995
2 068
1 997
2 109
2 024
2 135
2 012
2 125
1 993
2 099

v tom ve věku
0 - 14
15 - 64
769
2 804
742
2 804
721
2 798
693
2 810
691
2 806
676
2 819
654
2 849
639
2 887
654
2 924
650
2 918
637
2 894
632
2 882
614
2 851
588
2 845
571
2 799
570
2 796
574
2 809
569
2 848
569
2 890
562
2 850
575
2 778

65 a více
308
328
343
364
397
435
473
507
529
548
541
565
582
597
625
653
680
689
700
725
739

Index stáří
40,1
44,2
47,6
52,5
57,5
64,3
72,3
79,3
80,9
84,3
84,9
89,4
94,8
101,5
109,5
114,6
118,5
121,1
123,0
129,0
128,5

Aktuální údaje pro celý Karlovarský kraj k 31.12.2011 pro porovnání s obcí.
Podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let na celkovém počtu obyvatel je 14,7% (44 616 obyvatel)
Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel je 15,2% (46 155 obyvatel)
Podíl obyvatel ve věku 15- 64 let na celkovém počtu obyvatel je 70,1% (212 394 obyvatel)
Index stáří (poměr 65+/0-14 let)
= 103,0
Aktuální údaje pro správní území Nová Role k 31.12.2011 pro porovnání s krajem.
Podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let na celkovém počtu obyvatel je 14,05% (575 obyvatel)
Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel je 18,05% (739 obyvatel)
Podíl obyvatel ve věku 15- 64 let na celkovém počtu obyvatel je 67,9% (2 778 obyvatel)
Průměrný věk obyvatel byl ke konci roku 2001 38,4 roků
Průměrný věk obyvatel byl ke konci roku 2011 42,3 roků
Index stáří (poměr 65+/0-14 let)
= 128,52
Národnostní složení.
Současné národnostní složení není zcela jasné, protože údaje posledního SLDB 2011 mají velkou část obyvatel (cca 25%)
bez uvedené národnosti. Údaje o počtu obyvatel české, slovenské, německé a moravské národnosti odpovídají poměrnému zastoupení,
které kopíruje krajské údaje. U ostatních národností, zejména romské, vietnamské a ukrajinské, jsou tabelární údaje zjevně
nepoužitelné. Z toho vyplývá, že s největší pravděpodobností tabelárně uvedený počet 996 obyvatel s nevyplněnou národností zahrnuje
tyto 3 národnosti, které nelze v řešeném území přehlédnout. Jedná se o silné zastoupení, které bude s největší pravděpodobností
procentuelní zastoupení zvyšovat.
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Vzdělanostní struktura.
Vzdělanostní struktura obyvatel ve věku 15 – 64 roků není příznivá ve srovnání s krajskými i celostátními průměrnými
hodnotami srovnatelných obcí. Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním je pod průměrem (4,43%), podíl obyvatel se středním a
nástavbovým vzděláním je velmi blízký oběma srovnatelným ukazatelům (65,36%), ale podíl obyvatel se základním vzděláním a bez
vzdělání je stejný s krajem, ale výrazně vyšší k ČR na úkor vysokoškolsky vzdělaných lidí (23,96%). Vzdělanostní složení obyvatel
vytváří do budoucna nelehkou pozici pro udržení a další možné posílení výroby a služeb využívající právě největší skupinu obyvatel se
středním vzděláním, která bude postupně v brzké době odcházet do důchodu a musí být nahrazena minimálně středoškolsky vzdělaným
obyvatelstvem. Z hlediska dlouhodobého vývoje a udržitelnosti aktivit generujících pracovní místa je však třeba nezbytně vytvořit
podmínky pro navýšení podílu vysokoškolsky vzdělaných lidí alespoň na 8 – 10%.
Porovnání procentuelního zastoupení základních vzdělanostních skupin dle SLDB 2011.
--dosažené vzdělání
ČR
KK
Obec
--základní a bez vzdělání
15,2%
23,27 %
23,96%
--střední, maturita a nástavbové
65,8%
69,75 %
65,36%
--vysokoškolské (Bc. Mgr. ing.)
13,3%
6,98 %
4,43%
--zbývající procenta nejsou zjištěna.
Ekonomická aktivita obyvatel základní údaje dle SLDB 2011.
Rok sledování
31. 12. 2001
31. 12. 2011
Ekonomicky aktivní obyvatelé celkem
2 154
1 822
--- z toho zaměstnaní vč. žen na mateřské dovolené (33)
1 935
1 632
--- z toho nezaměstnaní
219
190
Ekonomicky neaktivní obyvatelé celkem
1 876
1 822
--- z toho nepracující důchodci
885
964
--- z toho žáci studenti a učni
624
484
---osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
276
Vynecháme-li osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou v relativně velkém počtu 276 obyvatel, je podíl ekonomicky aktivních
a neaktivních (statisticky pracujících) obyvatel v roce 2011 přesně 50 / 50% (1 822), zatímco ještě před 10 lety byl poměr 53,5 / 46,5%
ve prospěch ekonomicky aktivních obyvatel. Z porovnání čísel je dále zneklidňující ukazatel absolutního poklesu aktivních obyvatel za
posledních 10 let o 332 obyvatel. Vztaženo k roku 2001 znamená úbytek 15% práce schopného obyvatelstva, zatímco úbytek
ekonomicky neaktivních obyvatel v počtu 54 je téměř zanedbatelný.
Domácnosti a jejich skladba.
Sčítání lidu, domů a bytů, které představuje základní zdroj informací o počtech a složení domácností, rozlišuje tři typy.
Základní dělení domácností (jednotek) pro odhad budoucího vývoje počtu a struktury obyvatel.
--Bytová domácnost - soubor osob trvale společně bydlících v bytě. (Vyznačuje se společným bydlením).
--Hospodařící domácnost - soubor osob trvale společně bydlících v bytě, společně hradících náklady na bydlení,
vybavení,
stravu aj. (Vyznačuje se společným bydlením a společným hospodařením).
--Cenzová domácnost - nejmenší kolektivita osob, spjatá společným bydlením, společným hospodařením a většinou
i
příbuzenskými vztahy. Dělí se na úplné rodinné domácnosti, neúplné rodinné domácnosti, vícečlenné
nerodinné domácnosti a
domácnosti jednotlivců.
Přehled vývoje počtu a struktury domácností v řešeném území (křížkem označené údaje nejsou k dispozici).
Rok
1991
2001
2011
Počet obyvatel
4 048 4 092
Počet bytových domácností
1 384 1 560 1 661
Počet hospodařících domácností
x
1 736 1 778
(z toho 25 s více rodinami a 105 nerodinné vícečlenné).
Počet cenzových domácností CD
x
1 752 1 908
z toho
--úplné rodiny
950
x
--neúplné rodiny
261
x
--nerodinné domácnosti
30
x
--domácnosti jednotlivců
511
x
--průměrný počet členů CD
2,31
2,27
Z výše uvedených dat posledních dvou SLDB 2001 a 2011 vyplývají důležité trendy:
--nárůst celkového počtu cenzových domácností
--zmenšení průměrné cenzové domácnosti (z 2,31 na 2,27 členů)
Tyto změny ve složení domácností se nutně odrazí v nárocích na bytový fond. Celkový počet obyvatel města mezi lety 1991 až
2011 relativně rovnoměrně rostl a spolu s ním počet cenzových domácností s dopadem na potřebu nových bytových jednotek.
Z následující tabulky struktury domácností můžeme odvodit některé pomocné údaje pro stanovení výchozích ukazatelů
k výpočtu potřebných rozvojových ploch. Rozdíl mezi počtem bytových a cenzových domácností se v celostátním vývojovém průměru
pohybuje kolem 8,5 – 9,3%. (v řešeném území Nová Role je rozdíl v roce 2011 přibližně 12,9%). To znamená, že přibližně 12.9% ze
současného stavu bytových domácností (1 661 x 0,129 = 214) by za optimální ekonomické situace potřebovalo 214 domácností
samostatnou bytovou jednotku. Z tohoto počtu se v celostátním měřítku uvažuje o 6% tzv. chtěného soužití v domácnostech s více
rodinami. Současná potřeba bytových jednotek na pokrytí tzv. nechtěného soužití se odhaduje na 214 x 0,94 = 201 bytových jednotek
v roce 2011.
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Tabulka celostátních ukazatelů struktury domácností podle výsledků SDLB.
Počet domácností (v tisících)

Průměrný počet členů

Sčítání lidu v roce
cenzových

hospodařících

bytových

CD

HD

BD

1970

3 502,7

3 365,4

3 088,8

2,78

2,89

3,15

1980

3 875,7

3 791,0

3 494,8

2,64

2,70

2,92

1991

4 051,6

3 983,9

3 705,7

2,54

2,59

2,78

2001

4 270,71

4 216,08

3 827,67

2,40

2,43

2,67

Průměrné počty členů všech kategorií dlouhodobě rovnoměrně klesají o 0,12 v průběhu desetiletí. V případě pokračujícího
trendu lze očekávat pro následující období zpomalení i částečnou stagnaci vlivem ekonomické situace obyvatel, ale základní ukazatele
pro jednotlivé typy domácností předpokládáme takto:
--Průměrný počet členů domácnosti cenzové v roce
2023 - 2,19 a v roce 2033 – 2,14 obyvatel.
--Průměrný počet členů domácnosti hospodařící v roce
2023 - 2,35 a v roce 2033 – 2,30 obyvatel.
--Průměrný počet členů domácnosti bytové v roce
2023 - 2,55 a v roce 2033 – 2,48 obyvatel.
Bydlení – domovní a bytový fond, standard bydlení.
Základ domovního a bytového fondu tvoří objekty postavené po II. světové válce. Jedná se zejména o panelovou výstavbu
bytových domů v Nové Roli a rodinné domy ve všech sídlech správního území. Předválečná výstavba má menší podíl na celkovém
počtu trvale obydlených bytů v obci. Nové i starší domy a byty jsou v drtivé většině napojeny na základní technickou infrastrukturu, domy
jsou vytápěny ústředním nebo etážovým topením a standard jejich vnitřního vybavení je na dobré úrovni přesahující republikový průměr.
Z dobrého fyzického stavu domovního a bytového fondu je odvozeno i menší procento odpadu bytových jednotek oproti krajskému i
celostátnímu průměru.
O kvalitě bydlení vypovídá mnoho faktorů (ne všechny lze odvodit z publikovaných statistických dat). Jednou stránkou je
kvalita bytů z hlediska vybavenosti (viz výše), druhou prostorové poměry a plošný komfort pro obyvatele bytů (tedy souvislost s počtem
osob byt užívajících). Z údajů SLDB 2011 vyplývá i poměrně dobrý plošný standard bytového fondu v bytových domech, kde více jak 1/3
bytů jsou byty se 3 obytnými místnostmi a 1/3 bytů byty se 2 obytnými místnostmi. Nezanedbatelný podíl tvoří rovněž byty se 4 obytnými
místnostmi.
V 1 661 trvale obydlených bytech žilo v roce 2011 celkem 1 803 cenzových domácností. Je zde tedy určité procento soužití
domácností v jednom bytě (na byt připadá 1,085 domácnosti, podíl soužití, tj. procento domácností, které sdílejí byt s další cenzovou
domácností, dosahuje 8,5 %). Zdaleka ne všechna soužití jsou ale nedobrovolná, především v rodinných domech je takové bydlení
běžné, důležitým doplňujícím kritériem jsou totiž plošné parametry bydlení.
…O3.e 1.3
Současný stav – přírodní hodnoty a podmínky, rozvojové předpoklady.
Geologické a geomorfologické poměry.
Řešené území leží převážně v prostoru karlovarského žulového plutonu, při tercierní pánvi sokolovské a karlovarsko –
otovické. Část řešeného území již do pánve sokolovské zasahuje, zejména v katastru Jimlíkov s četnými ložisky kaolínů, jílů a
cihlářských hlín. Skalní podklad tvoří biotitická středně zrnitá žula, místy pegmatitická, nepravidelně zvětralá do větší hloubky. Pokryvné
útvary jsou budovány eluviálními zeminami, fluviálními sedimenty kolem vodních toků a deluviálními sedimenty pokrývajícími svahy.
Hydrogeologické poměry jsou podmíněny morfologií terénu podle místních podmínek. Nejvydatnější horizont mělké podzemní vody je
vázán na údolní nivy. Sesuvná území na řešených katastrech nejsou registrována.
Významná část řešeného území se nachází ve střední a vysoké kategorii radonového indexu geologického podloží. Mapa
s tabulkou a základním doprovodným textem je přiložena jako samostatná příloha za zprávou.
Geomorfologicky se území nachází na rozhraní Sokolovské pánve a Krušných hor. Převážná část území leží v Sokolovské
pánvi, jen severozápadní cíp k.ú. Nová Role spadá do Krušných hor. Území Sokolovské pánve má charakter členité pahorkatiny s mírně
zvlněným reliéfem. Charakteristickým krajinným rysem jsou široké ploché hřbety oddělené mělkými údolíčky. Vyšší a výraznější hřbet
vytváří Strážiště (545 m) na jižní hranici území. Nejvýraznějším geomorfologickým prvkem je vanovité údolí Rolavy s dobře vyvinutou
údolní nivou ohraničenou krátkými svahy. Charakteristickým krajinným rysem krušnohorské části je úzké, hluboce zaříznuté údolí
Rolavy. Nadmořská výška kolísá od 400 m (údolí Rolavy při výtoku z obce) po 550 m (svah nad lokalitou Hamry).
Na části k.ú. Nové Role a zejména Jimlíkova je původní reliéf deformován vlivem historické i stávající těžby kaolínu.
Surovinové zdroje.
Řešené území má mnoho významných zdrojů nerostných surovin přesahujících svou důležitostí rámec Karlovarského kraje.
Jedná se o zásoby kaolínu, jílů a cihlářských hlín. V řešeném správním území obce jsou následující území s ochranou nerostných
surovin a poddolovaná území:
a)
Chráněná ložisková území.
Číslo CHLÚ
Název CHLÚ
Surovina
11710100
Stará Role
kaolín
11580001
Božíčany II
kaolín
22500002
Jimlíkov
kaolín
22500001
Jimlíkov I
cihlářská surovina
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11690000
Jimlíkov II
jíly, kaolín
11700000
Mírová I
kaolín
Výhradní ložiska surovin.
Číslo ložiska
Název ložiska
Surovina
Nerost
Počet lokalit
3115800
Božičany-sever
kaolín
žula, kaolín
2
3225000
Jimlíkov-sever
cihlářská surovina, kaolín žula, hlína, kaolín
2
3116900
Jimlíkov
jíly, kaolín, štěrkopísky
žula, jíl, kaolín, písek
1
3174400
Nová Role
kaolín
žula, kaolín
4
3117000
Mírová
jíly, kaolín
žula, jíl, kaolín
1
3117101
Stará Role
kaolín
žula, kaolín
1
dobývací prostor těžený
č. 60199 Jimlíkov
dobývací prostor netěžený
č. 60033 Nová Role
dobývací prostor netěžený
č. 60376 Jimlíkov II
poddolovaná území č. 424, 441, 443, 472, 476, a 484 zasahují do řešeného území a lze je členit na oblast Mírová, Božičany,
Jimlíkov, Počerny, Stará Role, Nová Role.

Klimatologie.
Území patří do mírně teplé klimatické oblasti. Podnebí lze charakterizovat jako mírně teplé, mírně vlhké, s mírnou zimou.
Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 6,5 - 7,2°C (Karlovy Vary 7,3°C, Dolní Žďár 7,2°C). Průměrný roční úhrn srážek je asi 650 700 mm (Karlovy Vary 639 mm, Dolní Žďár 669 mm). Nejchladnějším měsícem bývá leden, nejteplejším červenec. Červenec bývá i
srážkově nejbohatším měsícem. Převládají větry západních nebo východních směrů. Území se nachází v oblasti s nejkratší dobou
slunečního svitu v celé české republice s hodnotou kolem 1570 hodin za rok. Významným klimatickým jevem jsou inverze, běžně se
vyskytující jako lokální v údolí Rolavy nebo v zimní polovině roku v rámci celého Podkrušnohoří. V poslední době lze pozorovat častější
výskyt extrémnějších situací - vítr, srážky, bouřky, delší suchá období.
Hydrografie.
Celé území leží v povodí Ohře. Hydrologickou osou území je říčka Rolava, protékající územím zhruba od severozápadu
k jihovýchodu. Jejími přítoky na území obce jsou jen krátké a málo vodnaté bezejmenné potoky a strouhy, které v suchých obdobích i
vysychají. Západní úzkou část území odvodňuje Vlčí potok, pod soutokem s Černým potokem v Božíčanech nazývaný Jimlíkovský
potok. Již mimo řešené území ústí do Chodovského potoka. Střední a východní část k.ú. Mezirolí je odvodňována několika drobnými
bezejmennými potůčky do Vitického potoka.
Rolava kromě upraveného úseku v Nové Roli má přirozený charakter břehů a dna s meandry a břehovými porosty. Nad Novou
Rolí má charakter horské říčky s balvanitým a štěrkovitým korytem v sevřeném úzkém údolí, pod Novou Rolí je údolí širší s dobře
vyvinutou údolní nivou. Ostatní toky vytvářejí jen mělká, často zamokřená údolí. Největší úpravy - napřímení a přeložení koryta - byly
provedeny na Jimlíkovském potoce v souvislosti s těžbou kaolínu.
V řešeném území je jedna z nejrozsáhlejších vodních ploch na Karlovarsku - Novorolský rybník. Soustava menších rybníků se
nachází v severozápadní části území u Vlčího potoka, jednotlivé malé rybníky jsou rozptýleny v k.ú. Mezirolí. V k.ú. Nová Role a
Jimlíkov vzniklo několik vodních ploch různé velikosti ve vytěžených prostorech po těžbě kaolínu.
Vegetace, půdní poměry.
Podle fytogeografického členění náleží území do oblasti mezofytika, do fytogeografického obvodu 24 b Sokolovská pánev. Na
severním okraji se území dotýká obvodu 25 a Krušnohorské podhůří vlastní. Podle potenciální přirozené vegetace je území na rozhraní
acidofilní doubravy a acidofilních bučin. Acidofilní doubravy (jednotka buková a jedlová doubrava) jsou typickým společenstvem
Sokolovské pánve. Jsou to druhově chudé lesy s dominantním dubem zimním a příměsí břízy, habru, buku, jeřábu a borovice. Vyšší
polohy zaujímaly acidofilní bučiny (jednotka buková bučina) s dominantním bukem. Maloplošně se podél Rolavy a ostatních vodních
toků vyskytovaly lužní lesy - druhově bohaté fytocenózy s olší a jasanem s příměsí střemchy a hustým a pestrým keřovým patrem.
Potenciální přirozená vegetace se zachovala jen v nepatrných zbytcích. V údolích vodních toků to jsou lužní porosty, v terénních
depresích drobné ostrůvky mokřadních společenstev a na svazích zbytky ochuzených doubravy. Významnou náhradní vegetací jsou
některé louky, pastviny a křoviny. Rozhodující vliv na současný stav krajiny a přírody mělo období posledních 50 let.
Rozsah zemědělské půdy v řešeném území, na základě údajů ČÚZK a Katastru nemovitostí v roce 2011, je podle úhrnných
hodnot kultur pozemků následující (v ha):
Rozloha celého správního území obce:
Orná půda:
Zahrada:
Ovocný sad:
TTP:
ZPF celkem:

1352,76 ha
195,0 ha
39,0 ha
3,0 ha
427,0 ha
664,0 ha

(14,42 %)
(2,88 %)
(0,22 %)
(31,58 %)
(49,0 %)

Lesní půda:
Vodní plocha:
Zastavěná plocha:
Ostatní plocha:

377,0 ha
68,0 ha
28,0 ha
217,0 ha

(27,9 %)
(5,0 %
(2,07 %)
(16,05 % )

Tento půdní fond v katastru Jimlíkov a Mezirolí je v území ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů – II. stupně „ II B
lázeňského místa Karlovy Vary ”, stanoveného dle zákona č. 164/2001 Sb. v platném znění. V případě vynětí zemědělské půdy je třeba
počítat s navýšenými odvody!
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Bonitační struktura ZPF včetně tříd ochrany a územní lokalizace (BPEJ) jsou uvedeny dále v textové i grafické části ÚP.
Význam bonitace zemědělských půd byl v posledních letech zdůrazněn převodem do katastrální evidence (včetně rebonitace
sporných území) a je nezbytným dokladem pro získání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Jde zejména o třídy ochrany podle
bonity dotčených pozemků. Struktura tříd ochrany ZPF je zobrazena v grafické části odůvodnění na příloze O3. Protože nejsou
k dispozici aktuální údaje k datu zpracování ÚP o podílech jednotlivých bonitních tříd na ZPF, pro orientaci uvádíme tabulku z roku 2001,
která je uvedena v platném územním plánu Nové Role. Bonitní třída I. není v řešeném území zastoupena.
třídy ochrany
II.

III.

IV.

V.

43,23
6,5

223,91
33,94

282,33
42,24

115,84
17,32

Celkem ha
668,31
100 %

Z uskutečněných investic do ZPF jsou podstatná odvodnění realizovaná v sedmdesátých a devadesátých letech. Kopie
Evidenční mapy zemědělské Vodohospodářské správy Karlovy Vary je v příloze. Odvodnění provedená v sedmdesátých letech je
možné pokládat za „ odepsaná “. Ve správě vodohospodářské správy zůstávají odvodňovací „ hlavníky “ a návazné toky, jejich případné
dotčení je nutné se správcem toků projednat!
Ochrana přírody - zvláště chráněná území.
V řešeném území se nenachází ani není připravováno žádné zvláště chráněné území.
Ochrana přírody - významné krajinné prvky.
V řešeném území je registrován jeden významný krajinný prvek:
„ Ďáblík “ - registrován Okresním úřadem Karlovy Vary dne 9.6.1999 pod čj. ŽP/1898/99 - 246. Nachází se v k.ú. Nová Role na ppč. 263
a 264 část a v k.ú. Mezirolí na ppč. 925. Celková rozloha je cca 0,75 ha. Předmětem ochrany je mokřad a přilehlé pozemky s výskytem
zvláště chráněného druhu ďáblíku bahenního. Lokalita zvyšuje druhovou a strukturální diverzitu krajiny.
Významnými krajinnými prvky „ex lege“ jsou všechny lesy, vodní toky, rybníky a údolní niva Rolavy.
Ochrana přírody - přírodní parky.
V řešeném území se nenachází ani není připravován žádný přírodní park.
Ochrana přírody - chráněné stromy.
V řešeném území se nachází památné stromy - ev. č. 331 Lípa u hřbitova, ev. č. 338 Mezirolská lípa.
Ochrana přírody - ÚSES.
Řešeným územím prochází prvky funkčního nadregionálního, regionálního i lokálního (místního) ÚSES. Jednotlivé prvky jsou podrobněji
popsány v jiných kapitolách textové části ÚP - návrhu i odůvodnění.
Vodní toky a plochy.
Katastr Jimlíkov.
Území katastru Jimlíkov je odvodňováno Vlčím potokem. Vlčí potok pramení v prostoru Kobelce, protéká Novorolským a Božíčanskýmn
rybníkem a zástavbu Jimlíkova obtéká po západní a jižní straně. Na jižním okraji Jimlíkova je do koryta Vlčího potoka vyústěn odpad ze
stávající ČOV a otevřený příkop odvodňující terén na východní straně Jimlíkova. Před zahájení těžby kaolinu v prostoru jihovýchodně od
areálu obce Jimlíkov bylo koryto Vlčího potoka přeloženo o cca 150 m jižně od trasy původního koryta potoka. Po ukončení těžby
kaolinu v tomto prostoru bylo koryto Vlčího potoka přeloženo zpět do trasy původního koryta v roce 2001. Koryto je lichoběžníkového
tvaru s kynetou a je dimenzováno na přivádění 100 leté vody. V ostatních úsecích je koryto mimo areál obce dimenzováno na průtok
jedno až pětileté vody. Hydrologická data Vlčího potoka v profilu mostního objektu silnice Mírová – Jimlíkov:
Hydrologické číslo povodí
1 – 13 – 01 – 150
Plocha povodí
22,352 km2
Průměrný dlouhodobý roční průtok
145 l/s
M – denní průtoky
30
90
180
210
270
355
364
denně
326
180
103
87
60
23
14
l/s
N – leté průtoky
1
5
10
20
50
100
letá
5,73
13,1
17,1
21,5
28,0
33,5
m3/s
Čtyři malé vodní nádrže se nachází v prostoru severně a východně od Jimlíkova a jsou součástí ÚSES.
Katastr Mezirolí.
Mezirolí leží převážně v povodí Vitického potoka a v západní části též částečně v povodí řeky Rolavy. Podle vodohospodářské mapy ČR
se jedná se o hydrologické povodí č. 1-13-02-037 a č. 1-13-01-165. Převážná část sídla leží v povodí bezejmenného potoka, který je
pravostranným přítokem Vitického potoka. Jedná se malé povodí, jímž protéká potok od „Velkého lesního rybníka“, dále malým
rybníčkem „U lesa“ a konečně „Děpoltovickým rybníkem“ kde po zhruba 0,5 km ústí do Vitického potoka. Do tohoto bezejmenného
potoka zaúsťuje zprava potok, který prochází historickou částí Mezirolí.
Velký lesní rybník má zatopenou plochu 4,8 ha a objem 46 tisíc m3 a Děpoltovický rybník se zatopenou plochou 16,6 ha,
objemem 250 tisíc m3 vody a hloubkou vody u hráze 5,5 m. Celková plocha povodí k hornímu konci Děpoltovického rybníka představuje
cca 2,1 km2.
Centrum historické části sídla se nachází v terénním úvalu, který klesá od jihovýchodu k severozápadu. Jím přitéká povrchový
tok od rybníka „U pohanů“, situovaný nad obcí a napájí požární nádrž v centru, a dále vede jako zatrubněný tok až pod sídlo, kde
zaúsťuje do rybníka „U Černých“. Odtud odtéká do přítoku do Děpoltovického rybníka.
Celá oblast pod zastavěnou částí sídla je zamokřená a protkaná soustavou odvodňovacích příkopů, potoků a rybníčků, jejichž
vody se všechny stékají až do Děpoltovického rybníka. Důvodem tohoto stavu je to, že pod celým tímto územím se nachází podloží,
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které tvoří nepropustné jílové a kaolinové vrstvy. Celou situaci navíc zhoršuje špatný technický stav některých rybníčků a odvodňovacích
příkopů, které jsou nedostatečně udržované. Děpoltovický rybník slouží k rekreačním účelům. Kolem něj je řada soukromých i
podnikových rekreačních objektů. Nepatrná část území Mezirolí, v prostoru jihozápadně od křižovatky na Novou Roli, náleží do povodí
řeky Rolavy. Voda zde odtéká pouze z místních mokřin.
Katastr Nová Role.
Území města Nová Role náleží podle základní vodohospodářské mapy do dvou povodí. Převážná část území města leží v povodí řeky
Rolavy č. 1-13-01-165, menší část v povodí Vlčího potoka č. 1-13-01-149. Řeka Rolava i Vlčí potok jsou vodohospodářsky významnými
toky. Řeka Rolava je v intravilánu regulována v délce cca 1600 m. Koryto řeky má dvojitý lichoběžníkový profil, spád 0,85 % a je
zpevněno čtyřmi stupni. Návrhový průtok v zastavěném území Q100 = 155 m3 x s-1.Vlčí potok napájí Novorolský rybník o zatopené ploše
19,4 ha. Rybník je využíván pro rekreační účely. Z Novorolského rybníka dále protéká Božíčanským rybníkem a u obce Mírová je Vlčí
potok zaústěn do Chodovského potoka. Chodovský potok je levostranným přítokem řeky Ohře.
Karlovarský porcelán a. s. odebírá provozní vodu ze studny u řeky Rolavy, z Božíčanského a Novorolského rybníka. Vyčištěné
provozní vody jsou zavedeny do Vlčího potoka.
Záplavové území toku Rolava je stanoveno Krajským úřadem Karlovarského kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství
ze dne 9.7.2004 pod číslem jednacím 2823/ZZ/PO/BA/04. Záplavové území na toku Rolava je stanoveno pro říční kilometr 4,500 –
23,000.
Podmínky životního prostředí.
Poloha území na okraji nejprůmyslovější části Sokolovské pánve výrazně ovlivňovala úroveň znečištění ovzduší zejména
v minulých desetiletích, kdy obec silně zatěžoval transfer škodlivin z center průmyslu a těžby hnědého uhlí. V současné době díky
značným investicím do ochrany ovzduší včetně výstavby horkovodní přípojky pro připojení Nové Role na dálkový systém rozvodu tepla
z Vřesové není na území obce pociťováno významnější zatěžování ovzduší z vlastních ani cizích zdrojů. Na území obce způsobují
znečištění ovzduší místní kotelny a lokální topeniště na tuhá paliva. Jejich vliv se projevuje především při speciálních klimatických
situacích (inverze).
V Jimlíkově mají negativní vliv na kvalitu ovzduší (prašnost) odkryté plochy těžby kaolínu a části dosud nezrekultivované.
Specifickou zátěží je rozptyl písku z nekryté skládky písku Sedleckého kaolínu a.s., umístěné těsně za hranicí k.ú. Jimlíkov.
Znečišťování ovzduší z mobilních zdrojů se zatím projevuje jen v blízkosti nejfrekventovanějších komunikací.
Sídla Nová Role a Jimlíkov nepředstavují ohrožení kvality povrchových a podzemních vod díky existenci vlastních ČOV
s dostatečnou kapacitou. V Mezirolí je vybudována páteřní splašková kanalizace do ČS odpadních vod s výtlakem na ČOV v Nové Roli.
Potenciálními zdroji znečištění jsou zemědělské areály, z nichž může docházet ke splachování nečistot deštěm do níže položených
území.
Hluk nepatří na většině území k prioritním zátěžím. Jistou zátěží je nákladní doprava v souvislosti s těžbou kaolínu a
rekultivacemi území v Jimlíkově. Dalším více zatíženým územím je pás podél silnice II/220 v Mezirolí. V území se nevyskytují významné
stacionární zdroje hluku.
Území není ohrožováno žádnými zásahy směřujícími k výraznějšímu zmenšení či poškození zemědělské nebo lesní půdy. Do
půdy jsou nepochybně vnášeny cizorodé látky vlivem depozice škodlivin, používání chemických ochranných prostředků, hnojení apod.,
ale toto není územním plánem ovlivnitelné.
Horninové prostředí je ovlivňováno těžbou kaolínu v Jimlíkově. Těžba a následné rekultivace probíhají podle platných
předpisů. Postižení historickou těžbou bylo vždy jen lokální.
Tuhý komunální odpad je tříděný, je shromažďován v separovaných odpadových nádobách (popelnicích) a odvážen
k recyklaci a zneškodnění na skládku mimo řešené území. Odhadované množství pro celou obec je 2500 až 3000 tun za rok.
V řešeném území se nacházejí dvě významnější lokality starých zátěží - bývalých skládek. Na západní straně areálu
Karlovarského porcelánu a. s. vně oplocení u zahrádkářské osady je lokalita historické skládky. Území bylo urovnáno, ale později došlo
k novému skládkování stavebních odpadů a zemin V současnosti je území zarostlé ruderální vegetací, neupravené a je využíváno
k divokému skládkování odpadů ze zahrádkářské osady. Na severozápadním okraji Nové Role se nachází rekultivovaná skládka
Karlovarského porcelánu a. s. Proběhla technická i biologická rekultivace. V současnosti není lokalita nijak využívaná, hrozí šíření
invazních rostlin (křídlatka).
…O3.e 1.4
Současný stav – kulturní hodnoty, ochrana památek.
Nová Role
Ve městě je kostel sv. Michala zapsán do státního seznamu kulturních nemovitých památek pod číslem rejstříku 22631/4-963 a to od
11.2.1964. Dále je zde několik objektů, které mají kulturně historické hodnoty, a které by měly být zachovány a citlivě architektonicky
opraveny. Objekty jsou uvedeny v P+R.
Mezirolí
V centru obce je architektonicky hodnotná kaplička z konce 18. století, která je opravena, není však ještě zapsána do seznamu
nemovitých kulturních památek. Rovněž zde je několik objektů bývalých usedlostí, které mají především urbanistické kvality a které by
měly být zachovány a opraveny. Jednotlivé objekty jsou vyznačeny ve výkresové části P+R. Ve stávajícím územním plánu je vymezena
archeologická lokalita v místě středověkého centra obce.
Jimlíkov
V obci není žádná evidovaná ani navrhovaná kulturní nemovitá památka. Je zde několik architektonicky kvalitních objektů, které jsou
vyjmenovány v místním programu obnovy venkova i v platném územním plánu. Naleziště jádra středověké obce v Jimlíkově vymezuje
ÚP jako území s archeologickými nálezy.
Při provádění archeologických prací bude respektován zákon o státní památkové péči v platném znění, zejména ustanovení
§22 a § 23.
…O3.e 1.5
Současný stav - ochranná pásma a ostatní doplňující informace o limitech a omezeních.
--území s vysokým radonovým indexem se v řešeném území nachází a jeho rozšíření je na samostatné mapové příloze.
--deponie a odvaly jsou v počtu 7 v katastru Jimlíkov.
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---

dopravně je řešené území obsluhováno automobilovou i železniční dopravou. Dopravní obsluhu území zajišťuje síť komunikací
II. a III. třídy a navazujících místních komunikací. Železniční dopravu zajišťují regionální traťě č. 142 Karlovy Vary, dolní
nádraží – Potůčky – hranice SRN, a dále č. 143 Chodov – Nová Role.
--nejbližší mezinárodní letiště je v Karlových Varech.
--nejbližší sportovní letiště s možností přistávání malých dopravních letadel je letiště v Horách v areálu Loketské výsypky.
--pěší a cyklistická doprava má turistický charakter. Řešeným územím prochází turistické značené trasy a značené cyklistické
trasy.
--v řešeném území jsou vyhlášena následující ochranná pásma související s dopravní infrastrukturou:
--silnice II. a III. třídy
ochranné pásmo = 15 m
--železnice
ochranné pásmo = 60 m
--pozemky dráhy
ochranné pásmo = 30 m
--vlečka
ochranné pásmo = 30 m
--v řešeném území jsou vyhlášena následující ochranná pásma související s vodním hospodářstvím v krajině:
--ochranné pásmo II. stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary.
--pro Vitický potok a Rolavu jsou stanovena záplavová území Q100. Q20 a Q5a.
--pro Vitický potok a Rolavu jsou stanoveny aktivní zóny záplavového území.
--pro možnost výkonu správy vodního toku stanovuje zákon ČNR č.254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších
předpisů šířku manipulačního pruhu 6 m od břehové čáry u drobného vodního toku a na 8 m u významného vodního toku.
--v řešeném území jsou vyhlášena následující ochranná pásma související s energetickou soustavou:
--venkovní vedení VVN 110 kV
ochranné pásmo = 12m (15m)
--venkovní vedení VN 22-35 kV
ochranné pásmo = 7m (10m)
--R – rozvodny
ochranné pásmo = 20 m
--TS – trafostanice
ochranné pásmo = 7m
--v řešeném území jsou vyhlášena následující ochranná a bezpečnostní pásma související s rozvodem plynu:
--VTL – plynovod
ochranné pásmo = 4 m, bezpečnostní pásmo = 10/20/30/45 m
--regulační stanice plynu VTL/STL
ochranné pásmo = 4 m, bezpečnostní pásmo = 10/20/40 m
--STL a NTL plynovody
ochranné pásmo = 1 m na obě strany
--pro regulační stanice plynu STL/NTL
ochranné pásmo 4 m na všechny strany půdorysu
--tlakové zásobníky zkapalněných plynů podle objemu
bezpečnostní pásmo = 20 až 300 m
--ochranné pásmo pro dálkovou síť telekomunikačního vedení je 1,0 m na obě strany kabelu.
--přes řešené území jsou vedeny radioreléové trasy.
---doplňkové informace charakterizují současný stav území.
---tuhý komunální odpad je odvážen ke zneškodnění mimo území obce na řízenou skládku.
--do řešeného území zasahuje ochranné pásmo mezinárodního letiště Karlovy Vary s výškovým omezením staveb na
kótu + 633 m. n. m.
--v řešeném území jsou dále deklarovány lesy hospodářské a lesy zvláštního určení s ochranným pásmem 50m.
…O3.e 1.6
Současný stav – dopravní a technická infrastruktura.
Dopravní infrastruktura.
Nová Role leží na styku dvou regionálních železničních tratí - Nová Role – Chodov (postavena v roce 1881 až do Nejdku) a
Karlovy Vary – Potůčky (v roce 1899 dostavěn úsek z Nové Role do Karlových Varů a z Nejdku do Potůček). Do porcelánky situované
v blízkosti železniční trati odbočuje vlečka. Železnice je stále ještě v nemalé míře využívána a to jak pro cesty za prací, tak i za kulturou
nebo rekreací.
Hlavní dopravní napojení řešeného území na silniční síť kraje zajišťují silnice II. třídy a III. třídy. Na ně navazuje soustava
místních, účelových a ostatních komunikací zajišťujících potřebnou dopravní obslužnost všech funkčních ploch. Řešené území leží
poněkud stranou významných nadregionálních dopravních tras, procházející regionální silnice jsou však významné, zejména silnice
II/220 procházející Mezirolím výrazně excentricky po okraji souvislé zástavby. Její parametry při průchodu sídlem v podobě komunikace
pokračují i mimo obec. Intenzita dopravní zátěže na této silnici v posledních letech výrazně narůstá, a silnice je zařazena v rámci kraje k
celkové rekonstrukci včetně vedení v nové trase jako obchvat mimo ZÚ.
Řešené území je ve směru od jihozápadu k severovýchodu protnuto dopravní osou, kterou tvoří procházející krajská silnice
II/209, která v prodloužení tvoří dopravní propojení i do sousedních katastrů. Na tuto silnici pak v Mezirolí kolmo navazuje další silnice
druhé třídy II/220, která zajišťuje významnější tranzitní dopravní prostupnost sídlem. Dopravní osu Jimlíkova tvoří krajská silnice III/2224.
Severní cíp katastrálního území Nové Role ještě protíná další krajská silnice III/20910. Ta nemá pro řešené území prakticky žádný přímý
dopravní význam. Na výše zmíněné krajské silnice navazuje podružná síť místních komunikací, většinou pouze přístupového charakteru
- funkční třída C3, až na výjimky MO 6,5/30 povětšinou s jedním parkovacím pruhem nebo i D (historicky obestavěné polní cesty, které
není možno rozšířit pro blízkost zástavby) nebo multifunkční a polní cesty.
Řešené území nemá doposud výraznější problémy s dopravou v klidu s výjimkou některých částí Nové Role, kde chybí
dostatečné plochy pro odstavná stání vozidel trvalých obyvatel.
Veřejná autobusová doprava zajišťuje hvězdicové propojení okolních obcí s pracovní příležitostí nebo s možností přestupu na
autobus do cílové zastávky. Poněkud méně autobusových spojů je v době mimo čas dojížďky do práce nebo školy, což je dáno
ekonomickými důvody. Autobusové zastávky jsou zatím ve zcela nenormovém provedení, tj. většinou bez normově vyvýšené nástupní
hrany.
Pěší doprava je v zástavbě Nové Role vedena po chodnících nebo pěších stezkách. Chodník v Mezirolí vede v úseku podél
části krajské silnice II/220.
Cyklistická stezka je vedena z Nové Role do Staré Role a nově i z Nové Role do Mezirolí. Multifunkční kombinované
cyklistické propojení je mezi Novou rolí a Jimlíkovem. Trasa je vedena v souběhu se stávající krajskou silnicí.
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Řešeným územím prochází pouze jedna turistická značená cesta (zelená), vedoucí z Nejdku po hřebeni nad řekou Rolavou a
zajišťující pojení dále do Děpoltovic. Prostupnost krajiny je zajišťována po neznačených trasách (polní cesty).
Z pohledu dopravních závad má řešené území silniční síť v relativně vyhovujícím stavu. Silnice II. a III. třídy procházející ZÚ
mají nevyhovující a neucelené šířkové a směrové vedení, což je dáno pouhým zpevněním původních historických prašných silnic pro
kočáry. Místní komunikace jsou rovněž prostorově stísněné. Nejzávažnější liniovou závadou se jeví průchod silnice III/2224 Jimlíkovem,
kde je silnice sevřena zástavbou, probíhá v několika protisměrných obloucích a nejsou zde chodníky, které je možno doplnit, ale není
možno stávající silnici upravit do optimální podoby. Vedle výše zmíněných obecných a liniových problémů, jsou zde ještě drobnější
lokální závady, které je možno separátně řešit a postupně odstraňovat.
Technická infrastruktura.
Na území řešených katastrů jsou umístěna jednotlivá technická zařízení související s infrastrukturou inženýrských sítí –
vodojemy, trafostanice, čistírny odpadních vod, čerpací stanice splaškových vod. Rozsáhlejší plochy technického vybavení místního
nebo širšího významu se v řešeném území nenachází.
--Zásobování vodou.
Jimlíkov - připojení vody je provedeno ve vodoměrné šachtě s redukčním ventilem u školícího střediska v Božíčanech, odkud
pokračuje potrubí PE ø 90 do Jimlíkova. Rozvod vody v obci byl značně zrekonstruován v roce 1993. Zásobování obce vodou je
v současné době zajištěno. Provoz vodovodu zajišťuje VaK, a. s. K. Vary
Mezirolí – v sídle existují v současné době v zásadě dva vodovodní systémy, které oba provozuje VaK, a. s. K. Vary. Jeden
systém tvoří starý gravitační vodovod s prameništěm „Odeř – Fojtov“, které je situované cca 5 km na sever od obce Mezirolí. Druhým
systémem je skupinový vodovod, který spojuje Karlovy vary, Novou Roli, Chodov a Ostrov. Do tohoto vodovodního systému náleží nový
vodojem „Nad lomem“, který je umístěný na západním okraji zástavby obce Mezirolí. Jeho obsah je 5000 m3, a leží na kótě
500,00/505,05 m n. m. Další vodojem „Nová Role“, je umístěný severozápadně od Mezirolí. Jeho obsah je 2 x 650 m3 a leží na kótě
470,00/475,00 m n.m. Do tohoto vodojemu může být dopravována voda jak z prameniště Odeř, tak i z nově vybudovaného vodojemu
„Nad lomem“. Současně u tohoto vodojemu je vybudována čerpací stanice, která zajišťuje dodávku pitné vody do Mezirolí a vodojemu
Odeř. Prameniště Odeř není již využíváno. Všechny tyto vodojemy jsou vzájemně propojeny velkými přiváděcími řady o profilech DN
300 až 600 mm. Celý tento systém je propojený se starým gravitačním systémem „Odeř – Fojtov“. Stávající zástavba v sídle je
v převážné míře napojena na veřejný vodovod. Profily stávajících vodovodních řadů jsou převážně z PE ø 110 mm. Kromě toho je v
sídle též několik veřejných studní, které však nemají podstatný význam.
Nová Role - pitná voda je dodávána z Karlovarského skupinového vodovodu, který v současné době spravují VaK, a. s. K.
Vary. Dodávka vody do města je rozdělena do dvou tlakových pásem. Voda pro dolní tlakové pásmo pro zástavbu města v nadmořské
výšce 415 a 435 m je zajišťována ze stávajícího vodojemu „Nová Role“ 2 x 650 m3 osazeném na kótě 470,00/475,00 m n.m. na
severním okraji města. Voda do tohoto vodojemu je přiváděna z vodojemu „Nad lomem“ 5000 m3 osazeném na kótě 500,00/505,05 m
n.m. v Mezirolí. Horní tlakové pásmo je napojeno přímo na vodojem „ Nad lomem “. Vytvořením dvou tlakových pásem byly odstraněny
špatné tlakové poměry v zástavbě ve vyšší části areálu města zejména v panelové zástavbě. Město má vybudovaný úplný systém
zásobování vodou včetně zemědělské farmy i závodu Karlovarský porcelán. Řady jsou převážně litinové stáří 30 – 35 let, novější řady
jsou provedeny z polyetylénového potrubí.
---

Splašková a dešťová kanalizace.
Jimlíkov - splašková kanalizace v Jimlíkově byla vybudována v roce 1993 z kameniny DN 300 o celkové délce 1099,0 m.
Vypuštěné splaškové vody jsou odváděny do čistírny odpadních vod, která je osazena na jižním okraji obce v blízkosti Vlčího potoka.
Vyčištěné vody jsou vypouštěny do dříve přeloženého koryta Vlčího potoka. Kořenová ČOV je opatřena bezpečnostním obtokem.
Kapacita ČOV je 100 EO. Dešťové vody jsou vsakovány na pozemcích, nebo odváděny do volného terénu. Dešťové vody z komunikací
tečou do příkopů a následně do potoků v jižní části urbanizovaného území.
Mezirolí – v Mezirolí je vybudována nová páteřní splašková kanalizace zakončená čerpací stanicí splaškových vod. Z čerpací
stanice je veden kanalizační výtlak směrem do Nové Role podél hlavní silnice do kanalizační šachty přibližně na rozhraní katastrů, a
odtud je vedena gravitační splašková kanalizace do stávající ČOV Nová Role. U některých objektů v sídle však odkanalizování starých
domů zůstává do žump a do jímek, u novějších a rekonstruovaných domů do septiků, případně přes biologické domovní čistírny. Tyto
domy, nenapojené na páteřní splaškovou kanalizaci, mají provedené odtoky nejen ze septiků, ale i ze žump a jímek do místních
odvodňovacích příkopů nebo prosakují do vrchních vrstev terénu. To se týká i odkanalizování zemědělského statku. Tím dochází
k tomu, že částečné znečištění z obce přitéká zcela nečištěné, nebo jen nedostatečně čištěné do přítoků do Děpoltovického rybníka.
Vzhledem k tomu, že území obce leží v nejhořejší části povodí, jsou hodnoty směrodatných přítoků ve veřejných tocích velmi nízké, a
tím poměry ředění odpadních vod s povrchovými vodami vcelku minimální. Tím, že je v obci poměrně rozsáhlý odvodňovací systém, viz
kapitola „Vodní toky“, jsou kanalizační stoky, dají-li se tak vůbec nazvat, vesměs krátké a vzájemně provázané s tímto odvodňovacím
systémem povrchových vod. Dešťové vody jsou vsakovány na pozemcích, odváděny do volného terénu a následně soustavou
povrchových potoků a kanálů do Děpoltovického rybníka. Dešťové vody z komunikací tečou rovněž do soustavy příkopů, otevřených
kanálů a struh s ukončením v Děpoltovickém rybníce.
Nová Role – ve městě je v současnosti vybudován jednotný kanalizační systém. Tím jsou odváděny odpadní vody z nové části
města ležící na pravém břehu řeky Rolavy. Do systému jsou odváděny i splaškové vody ze závodu Karlovarský porcelán a jsou do něj
přečerpávány odpadní vody ze sportovního areálu TJ. Celý kanalizační systém je zakončen jednou odlehčovací komorou a mechanickobiologickou čistírnou odpadních vod. Stará zástavba na pravém břehu a zástavba na levém břehu řeky Rolavy není na centrální čistírnu
odpadních vod napojena, objekty jsou zde vybaveny žumpami, septiky nebo malými ČOV. Odpadní vody z farmy Kubernát se likvidují
přímo v zemědělském závodě. Provozní vody závodu Karlovarský porcelán se likvidují v závodě a nejsou na centrální ČOV napojeny.
Všechny odpadní vody jdou ze závodu Karlovarský porcelán samostatnou trasou do řeky Rolavy a do Vlčího potoka. Vody před
vyčištěním do Vlčího potoka jsou čištěny v ČOV sestávající z usazovacích nádrží a vapexových filtrů. Pro tuto ČOV není vyhlášeno
žádné ochranné pásmo.
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Zásobování elektrickou energií.
Elektrická energie je do řešeného území dodávána z transformovny 110/22 kV Ostrov z vývodu Hroznětín. Toto napájecí
vedení přichází do řešeného území od severovýchodu a prochází katastrem Nová Role na jih. Druhý vývod z rozvodny Ostrov – Sadov I
prochází podél východní části území. Mezi oběma vedeními prochází katastrem Mezirolí propojovací vedení Sadov I – Mezirolí. Druhé
napájecí vedení vstupuje do řešeného území od jihozápadu směrem od Chodova. Jedná se o vývod z rozvodny 110/22 kV Rotava.
Vedení zásobuje trafostanici Porcelánka Nová Role.
Záložní napájení řešeného území je možné z rozvodny 110/220 kV Karlovy Vary - Bohatice po vývodu Božíčany. Napájecí
vedení jsou provedena vodiči AlFe 120, AlFe 110 a SAX 120 po betonových a ocelových stožárech. Ochranné pásmo vedení 22 kV je
vytýčeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení od krajních vodičů.
Pro vedení postavená před rokem 2001 je ochranné pásmo 10 m, pro vedení postavená po tomto roce 7 m. V případě vedení
s izolovanými vodiči SAX je ochranné pásmo 2 m. Z výše uvedených vedení jsou jednotlivá sídla zásobována následujícím způsobem.
Jimlíkov - je napájen z vedení Ostrov – vývod Hroznětín, které prochází po východní části katastru. Přívodní vedení je
provedeno vodiči AlFe 95 na betonových sloupech. Z vedení odbočují venkovní přípojky VN provedené vodiči AlFe 35 a AlFe 42 po
betonových sloupech.
Mezirolí - je zásobováno elektrickou energií vedením Propojení Sadov I – Mezirolí. Toto vedení propojuje hlavní vedení Sadov
I. na východě území s vedením Hroznětín na severozápadě.
Nová Role - je zásobována z vývodu Hroznětín, ze kterého ve východní části odbočuje okružní vedení Nová Role. Toto vedení
obchází obec po jižní části a stáčí se na sever. Na vedení jsou napojeny jednotlivé venkovní přípojky VN. Okružní vedení je provedeno
vodiči AlFe 110 na betonových stožárech. Záložní napájení je možné z vedení Bohatice – Božíčany, které přichází od jihu. Objekt
Porcelánky je napájen samostatným vedením VN od Chodova.
--Zásobování plynem.
Jimlíkov - podél západního okraje sídla prochází VTL plynovod DN 150 – 2,5 MPa sloužící k zásobování závodu Sedlecký
kaolín a. s. se sídlem v Božíčanech. Stávající přívodní řad STL plynovodu pro Jimlíkov je napojen na regulační stanici VTL/STL u
závodu Sedlecký kaolín a.s. v katastru obce Božičany a je proveden z trub PE 63.
Mezirolí - podél jižního a východního okraje sídla prochází dva VTL plynovody. Jeden VTL plynovod DN 300 – 4,0 MPa a
druhý VTL plynovod DN 500 – 4,0 MPa. Odběr plynu pro sídlo je z regulační stanice VTL/STL osazené na jižním okraji. Přípojka pro
regulační stanici je napojena na stávající VTL plynovod DN 300 – 4,0MPa. Rozvod STL plynu umožňuje plynofikaci všech objektů i
případné nově navržené zástavby a je proveden po celém sídle. Uliční rozvody STL plynovodu jsou provedeny z trub PE 90 a PE 63.
Předpokládaný max. odběr plynu při celkové plynofikaci sídla bude 500 m3 /hod.
Nová Role- do města je plyn přiváděn dvěma VTL plynovody. Podél západního okraje města je veden VTL plynovod DN 150 –
2,5 MPa, který je ukončen regulačními stanicemi. Jedna regulační stanice je pro závod Karlovarský porcelán, druhá regulační stanice
VTL/STL 1200 m3 /hod. je využita pro zásobování severní části zástavby města. Druhý VTL plynovod DN 100 – 4,0 MPa je veden po
severozápadním okraji města a je ukončen v regulační stanici VTL/STL a NTL osazené na jižním okraji města. Z této regulační stanice
je východní část města zásobována STL plynem a západní část města NTL plynem. Kapacita stanice a rozvody NTL plynu jsou plně
vytíženy a plyn je využíván pouze k přípravě pokrmů. V případě, že bude navrhována další výstavba v této části města, je nutno počítat
s dobudováním rozvodů STL plynu a se zvýšením kapacity stávajících regulačních stanic.
---

Centrální zásobování teplem.
Centrální zásobování teplem se týká pouze města Nová Role, které je napojeno na soustavu CZT. Sídla Mezirolí a Jimlíkov
mají zásobování teplem decentralizovaným způsobem. Soustava CZT v Nové Roli svým výkonem a charakterem patří mezi střední
soustavy a je zásobována teplem z teplárny ve Vřesové, provozované Sokolovskou uhelnou a.s.
---

Telefonní a ostatní sdělovací rozvody.
V Nové Roli je částečně proveden rozvod kabelové televize. Metalická sdělovací kabelová síť v daném území je
v nevyhovujícím technickém stavu, pouze část byla budována jako nová, formou příloží k jiným investicím či dálkovému optickému
kabelu (DOK). Plánované investice provozovatele komunikačních sítí na novou kabelizaci v Mezirolí byla zpracována pouze projekčně,
vlastní výstavba neproběhla. V rozporu se zákony jsou podél komunikací umístěny sloupové podpěry vrchních sdělovacích vedení.
Stávající metalické dálkové kabely byly nahrazeny optickým kabelem a převedeny pro místní provoz s výpichy a osazením dodatečných
sloupových ÚR. Kabelová síť je kapacitně nedostačující, neumožňuje napojení nové výstavby. Kabelová metalická či optická síť je
nenahraditelná z hlediska datových vysokorychlostních přenosů s využitím HDSL, ADSL a jiných DSL technologií, je srovnatelná pouze
se satelitními přenosy.
Stávající spojovací technologie je řešena digitální telefonní ústřednou v Nové Roli, napojenou pomocí optického kabelu na
HOST Karlovy Vary. Na zařízení jsou využívány klasické analogové i digitální linky. Na tuto ústřednu se sbíhají všechny linky v daném
území. Telefonní digitální ústředna je napojena na DOK č. 156.
Především sítě mobilních operátorů převzaly hlavní telefonní provoz při nedostatcích kabelové sítě. Pokrytí daného území
jednotlivými operátory je dostačující. Radiové telefonní sítě plně uspokojují služby z hlediska požadavků hlasových a částečně i
málokapacitních datových přenosů. Datová napojení tzv. GPRS přes mobilní telefony jsou pomalá, pro řadu uživatelů cenově
nedostupná.
V rámci radiové sítě jsou přenášeny i signály pozemní TV (v současné době analogové). Hlavním vysílačem v oblasti je
Klínovec a jednotlivé lokální retranslační stanice. V oblasti jsou i provozovány privátní radiové sítě. Daným územím prochází dva
paprsky těchto spojů s vyhlášenými ochrannými pásmy, které limitují výšku výstavby. Z hlediska vlastních telekomunikací v dané oblasti
pro jednotlivé účastníky nemají praktického významu. Jedná se o sítě transportní vyšší úrovně. Hlavním opěrným bodem je RRL
Klínovec.
Celé řešené území je pokryto dostatečnými signály ze satelitů, které se dají použít pro příjem televizních signálů ať
analogových tak i digitálních, včetně rozhlasových pořadů. V poslední době je i možnost datových přenosů obousměrných, opět cenově
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náročných nebo jednostranných. Jednostranné satelitní spojení - technologie T-DSL, kdy pevnou linkou, mobilním či jiným prostředkem
se data odesílají a satelitním přijímačem se data přijímají průměrnou rychlostí cca 768 kbit/s. Tato služba je cenově dostupná.
V Nové Roli byla postavena nová digitální telefonní ústředna a částečně v rámci příloží k novému optickému kabelu a nové
výstavbě provedena i nová výstavba přístupové sítě. Zbývající část města je na stávající staré kabelizaci, která je ukončována
sloupovými ÚR a vrchními rozvody k jednotlivým účastníkům. Telefonní ústředna je kapacitně rozšířitelná. Metalická kabelová síť je
kapacitně nevyhovující. V obci je provedena i částečná kabelizace kabelovými televizními rozvody.
V Mezirolí byla plánována nová kabelizace, zpracováno projekčně. Výstavba nebyla provedena. Stav kabelizace je kritický,
proveden pouze vrchním vedením ze stávajících ÚR napojených starými metalickými úložnými kabely. Lokality se dotýká dálkový
optický kabel. Rezervní HDPE v trase poskytují možnost napojení na optickou síť. Stávající kapacita párů v síti je nedostačující.
V Jimlíkově je vedení řešeno pouze vrchním vedením.
…O3.e 1.7
Současný stav – rozvojové předpoklady hlavních funkčních složek urbanistické struktury.
Bydlení.
Funkční plochy, ve kterých jsou umístěny bytové a rodinné domy tvoří v současné době největší podíl zastavitelných ploch
v urbanizovaném území obce. Kolem ZÚ jsou ve všech třech řešených katastrech dostatečné plochy pro další rozvoj bydlení. Umístění
možných rozvojových ploch nekoliduje se základními přírodními a technickými limity v území a umožňuje napojení na budoucí dopravní i
technickou infrastrukturu. Jednotlivá sídla se od sebe v charakteru bydlení podstatně liší. V Nové Roli jednoznačně převládá poměrně
vysoká koncentrace obyvatel do městského sídla daná poměrně rozsáhlou výstavbou panelových bytů v 70. a 80. letech, která se
koncentrovala výlučně do městské části sídla a výrazně zmenšila procentuelní podíl bydlení v rodinných domech. Opětovné zvyšování
podílu RD po roce 1989 je jedním z pozitivních faktorů restrukturalizace bytového fondu a stabilizace s postupným růstem počtu
obyvatelstva ve správním centru. V Mezirolí je drtivá většina bytových jednotek umístěna v RD a rovnoměrně v sídle narůstá. Vzhledem
k venkovskému charakteru sídla nepředpokládáme nárůst bytových domů. V Jimlíkově jsou bytové jednotky umístěny pouze v RD.
S výstavbou bytových domů se plánovitě neuvažuje.
Aktuální statistické údaje o struktuře domovního fondu získané ze SLDB 2011 jsou zpracovány pro celé správní území obce a
nejsou rozděleny podle jednotlivých katastrů. V platném územním plánu Nové Role jsou údaje rozdělené podle katastrů k datu
31.12.2003. Z porovnání souhrnných údajů domovního fondu správního území obce vyplývá postupný celkový rozvoj bydlení v trvale
obydlených domech bytových i rodinných.
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Podíl obytné funkce v rodinných domech ale i v bytových domech v celém řešeném území má rostoucí charakter a jeho
pozitivní vývoj se dá očekávat i do budoucích roků. Nejprogresivnější nárůst se dá očekávat v obci Mezirolí, méně pak v Nové Roli a
nejnižší v obci Jimlíkov, kde budou dále ještě působit negativní vlivy těžby nerostných surovin.
Rekreace a cestovní ruch.
Rekreace je druhou základní funkcí v zastavěném území sídel. V řešeném území jsou výrazné lokality rekreačních ploch
s koncentrovanou zástavbou rekreačních objektů. Tyto lokality jsou soustředěny v katastru Nová Role kolem vodních ploch velkého
Novorolského rybníka, dále u soustavy Novorolských rybníků za areálem Karlovarského porcelánu a.s. Další jsou v soustředěné formě
umístěny u řeky Rolavy, dále v jihovýchodní části Nové Role a u železniční trati vedle areálu Karlovarského porcelánu a.s. Některé tyto
lokality mají charakter zahrádkářských kolonií s intenzivním obděláváním zahrad. Některé z objektů v těchto lokalitách svým pojetím
přesahují rámec rekreace a směřují k charakteru trvalého bydlení. V Mezirolí je charakter soustředěné rekreační lokality jiný. Chaty jsou
rozptýleny v lese a v lokalitě se neprovozuje intenzívní zahrádkářská činnost. Ve všech třech katastrech jsou dále umístěny soliterní
nečetné rekreační objekty včleněné do obytné zástavby. Rekreační funkce zejména ve dvou katastrech je velmi výrazná. Zatímco
v lokalitách v bezprostřední blízkosti města Nová Role dominuje charakter každodenní rekreace s tendencí druhého trvalého bydlení
v zeleni, charakter rekreačního centra u Děpoltovického rybníka je směřován k víkendové rekreaci, i když některé objekty jsou mimo
zimní měsíce využívány po celou sezónu k trvalému bydlení. Dochází zde k prolínání funkcí bydlení a rekreace.
Řešené území nemá vyjma krajinného potenciálu ve vybraných lokalitách výraznější kvalitu pro využití v cestovním ruchu.
V území nejsou atraktivní historické památky soliterního ani urbanistického charakteru. Hlavním potenciálem je krajina a možnosti
turistického využití zejména formou pěší a cykloturistiky, která je realizována převáženě jako jednodenní krátkodobá. Určitý význam má
soustava rybníků, které krajinnou hodnotu navyšují o možnosti půldenní až vícedenní rekreace s užším zaměřením na rybolov.
Občanské vybavení.
--Administrativa a správa - Nová Role je správním centrem řešeného území. Komplexní administrativně správní složky
městského úřadu sídlí v budově městského úřadu p.p.č.478. V tomtéž objektu sídlí kulturní dům, knihovna a pošta. V současné době je
nová budova Policie na jihovýchodním okraji sídliště. V dolní části města při řece Rolavě je sídlo hasičského záchranného sboru spolu
se zázemím parkoviště a cvičiště. V obcích Mezirolí a Jimlíkov nejsou složky státu a práva umístěny.
--Školství a výchova - v Nové Roli je základní devítiletá škola pro I. A II. stupeň v budově na p.p.č.283/1 naproti Městskému
úřadu, mateřská škola je umístěna v zástavbě sídliště na samostatném pozemku. Kapacity obou zařízení jsou dostačující. V obci
Mezirolí je umístěna mateřská školka, v obci Jimlíkov není školské zařízení umístěno.
--Zdravotnictví a sociální péče - Nová Role má k dispozici 2 zdravotní střediska. V roce 1995 byla provedena rekonstrukce
objektu ubytovny pro potřeby domova penzionu s pečovatelskou službou. V obcích Mezirolí a Jimlíkov není zdravotnické zařízení
umístěno.
--Sport a tělovýchova - Nová Role má mezi železniční tratí a Novorolským rybníkem sportovní areál s dostatečnou rozlohou a
náplní, která byla v posledních letech doplněna o kemp a zčásti modernizována. V areálu je budova komerční občanské vybavenosti.
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V obci Mezirolí je ke sportovním účelům využívána plocha v historické části centra původní obce a malé plochy u soukromých pozemků,
(hřiště pro odbíjenou apod.). V obci Jimlíkov není v současné době žádná plocha vyčleněná pro sportovní účely.
--Kultura a osvěta - v centru Nové Role v objektu Městského úřadu je umístěn dům kultury a knihovna. Zde se koná většina
veřejných akcí místního charakteru. V Mezirolí je součástí restaurace malý sál pro skupinové akce. V obci vyvíjí činnost 2 spolky –
myslivci a hasiči. Obec má k dispozici malou knihovnu v centru obce. V Jimlíkově kulturní zařízení podobného charakteru nejsou.
--Ochrana památek - vedle již uvedených evidovaných památek jsou v řešeném území další kulturně hodnotné stavby a objekty.
Objekty jsou vyznačeny podrobně v průzkumech a rozborech k územnímu plánu. Tyto objekty je nutné chránit, udržovat a citlivě obnovit.
--Zachování kontinuity urbanistické struktury - dle současné legislativy není již v územním plánu obce možné přímo a závazně
regulovat podrobnější prostorové uspořádání zástavby. Toho je možné dosáhnout až v navazující dokumentaci regulačních plánů,
případně v územních studií. Přes toto omezení ÚP plán doporučuje pro další stupně územní a projektové přípravy hledat nové rozvojové
plochy pro obytnou zástavbu uvnitř ZÚ, v prolukách a prostorově devastovaných plochách po obvodu sídelní struktury. Plochy je třeba
diferencovat s ohledem na výšku a charakter budoucí zástavby. Umístění nových staveb je třeba volit v prostorově devastovaných
plochách, ve volných plochách center jednotlivých sídel a kolem něj. Jejich zastavění může při vhodné podrobnější prostorové regulaci
zacelit volné proluky. Případné plochy pro výhledový rozvoj je možné hledat v polohách i mimo současně zastavěné území. Struktura
zastavění těchto ploch by měla svým charakterem citlivě navázat na již založenou koncepci sídla a souznít s rázem cenné krajiny kolem
obcí. Rozvojové plochy v sídle Jimlíkov pro obytnou zástavbu jsou směrovány do vnitřního prostoru ZÚ, do proluk podél komunikací (i
z ekonomických důvodů technické infrastruktury), a v prostorově devastovaných plochách jako je právě centrum obce a bezprostřední
plochy kolem něj. Jejich zastavění může při vhodné podrobnější prostorové regulaci vytvořit právě tolik chybějící sjednocující
urbanistické prostory venkovského sídla. Případné plochy pro další výhledový rozvoj je možné hledat v polohách i mimo současně
zastavěné území směrem k rekultivovaným plochám, především pro ostatní funkce než je bydlení. Struktura zastavění těchto ploch by
měla svým charakterem citlivě navázat na již založenou koncepci sídla.
--Obchod - ve správním centru Nové Role na křižovatce u Městského úřadu je soustředěna většina obchodů s potravinami i
ostatním zbožím. Část malých prodejen je umístěna v dolní části města poblíž centra původní obce (květiny, potraviny, zahradní
technika). V Mezirolí je obchod s koloniálem v centru původní obce. V obci Jimlíkov prodejna potravin nebo jiného zboží není umístěna.
Částečně lze některé potraviny nakoupit v restauraci uprostřed obce. Obce využívají k nákupům denní spotřeby Novou Roli, případně
Chodov nebo Karlovy Vary. K nákupům dlouhodobější spotřeby slouží výhradně Karlovy Vary, Sokolov a Cheb.
--Veřejné stravování a ubytování - v Nové Roli je veřejné stravování a ubytování rozloženo do menších provozoven
rozmístěných po zastavěném území města. V Mezirolí je po přestavbě restaurace s malým sálem. Ubytování je nabízeno v menším
rozsahu v soukromí. V Jimlíkově je v centru obce malá restaurace. Veřejné ubytování jako forma drobného podnikání není nabízeno.
Výroba - zemědělství a lesnictví.
V řešeném území hospodaří zemědělské subjekty:
1.
„ Farma Kubernát Zemědělská výroba, obchod, služby “ - Děpoltovice 12. V katastrálním území Nové Role hospodaří na cca
153 ha zemědělské půdy (z toho 123 ha pronájem od Pozemkového fondu – PF a 30 ha od fyzických osob). Rostlinná výroba je
zaměřena na pěstování krmných plodin a pastvu pro chov skotu s orbou cca 30 ha. Na východní hranici ZÚ města se nachází provozní
areál s objekty pro ustájení skotu a sklady. V katastrálním území Mezirolí užívá farma 150 ha zemědělské půdy (100 ha pronájem od PF
a 40 ha od fyzických osob). V ZÚ je rovněž provozní areál prvovýroby s objekty pro chov skotu a polní sklady. Výroba je zaměřena na
chov skotu s vysokým podílem krav bez tržní produkce mléka. Celá farma je ekologicky hospodařícím. Doplňkovým odvětvím je chov
ryb.
2.
„ Agropol Počerny spol s. r. o. “ hospodařící na výměře cca 110 ha v katastrálním území Jimlíkov (z toho pronájem 90 ha od
PF a 17 ha od „Sedlecký kaolín a.s“) a v jižní části katastrálního území Nová Role na ploše 53 ha (nájem PF). Na těchto územích nemá
tento podnik žádné provozní objekty. Výroba je na orné půdě zaměřena na pěstování obilovin, ozimé řepky a krmných plodin (kukuřice a
směsky). Plochy TTP jsou využívány pastvou a pro senážování a sušení travních porostů. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu
s tržní produkcí mléka a masa, jde o konvenční soustavu hospodaření.
3.
V obvodu této farmy hospodaří na výměře cca 23 ha pronajaté zemědělské půdy pan Pokluda s minimální produkcí.
V řešeném území je značný rozsah lesů – 377 ha, což je 27,9 % z celkové výměry půdního fondu – 1353,24 ha. Z hlediska
kategorizace přísluší lesní lokality v severní části k.ú. Nová Role k lesům „ hospodářským “, mimo malé výměry nepříznivých stanovišť
deklarovaných jako lesy „ochranné “. Všechny další lesy, jižně od silnice Nová Role – Děpoltovice, jsou deklarovány jako lesy zvláštního
určení, jde o ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů pro lázně Karlovy Vary. Celý soubor lesních lokalit v řešeném území je „přírodní
oblastí s průměrnými růstovými podmínkami pro les (Lesní zákon č. 289 / Sb. 1995)“. V druhové skladbě lesních dřevin má majoritní
zastoupení smrkový les (cca 60 %), zbývající podíl tvoří smíšený les se značným procentem listnatých dřevin (buk, dub, javor, olše,
bříza a jiné). Lesní porosty se nacházejí ve 3. až 5. vegetačním stupni.
Výroba – průmysl, drobná a řemeslná výroba, služby.
V Nové Roli je soustředěn průmysl, výroba a sklady prakticky celého řešeného správního území. Dominantním zástupcem je
areál Karlovarského porcelánu a.s., který doplňují drobnější výrobny. Oblast živnostenského podnikání jednotlivců je zastoupena dalšími
drobnými provozovnami v oblasti služeb, jako jsou prodejny potravin a jiného nepotravinářského zboží, pohostinství, prodej a servis
zahradní techniky, malých strojů atd. v poměrně dostatečném rozsahu. V Mezirolí je oblast živnostenského podnikání jednotlivců
zastoupena drobnými provozovnami (autolakovna, klempířství, truhlárna, autodoprava, prodejna potravin, pohostinství, sběrné suroviny
apod.) v poměrně velkém rozsahu na velikost obce. Větší výrobní nebo skladovací areál zde není. V Jimlíkově je oblast zastoupena
v ploše především plochami pro těžbu nerostných surovin (a následných rekultivací). Zpracování kaolínu je však umístěno mimo katastr
v Božíčanech. Oblast živnostenského podnikání jednotlivců je zastoupena místním pohostinstvím.
O3.e 2.
Zdůvodnění řešení zastavitelných ploch a ploch přestavby.
…O3.e 2.1
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
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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.
Kompaktní urbanizovaná území obce mají odlišný charakter v jednotlivých sídlech, popsaný již v předchozích kapitolách.
Důležitou vlastností zastavěných území v sídlech je funkční čistota místy narušená malými funkčně nevhodnými plochami, ale
v rozhodující míře překvapivě homogenní. Koncepce rozhodujících funkčních ploch proto nebude narušena vkládáním nevhodných
funkcí, které by hlavní funkci a její plné využití omezovaly a negativně ovlivňovaly její faktory rozvoje. Umístění nových rozvojových
funkčních ploch vychází z této současné urbanistické situace.
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, rekreaci, podnikání, dopravu, pro rozvoj specifického 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 při využití území dbát 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.
ÚP navrhl čtyři základní okruhy pro návrh urbanistické koncepce, k jejichž zajištění pak směřuje ucelený soubor dalších dílčích
návrhů.
1.
Posílení a rozvoj funkce individuálního a venkovského bydlení spolu s posílením funkce rekreace.
2.
Udržení a přijatelný rozvoj stávající úrovně těžby nerostných surovin s následnou rekultivací, směřující k rozvoji rekreační
funkce v území a k rozvoji ÚSES.
3.
Stabilizace a rozvoj výroby porcelánu a ostatních výrobních aktivit lehkého průmyslu jako výchozí základny pro stabilizaci
pracovních sil v řešeném území.
4.
Stabilizace a ekonomický rozvoj stávající zemědělské produkce směřující k optimálnímu využití půdního potenciálu v řešeném
území.
K posílení a rozvoji funkce individuálního a venkovského bydlení spolu s funkcí rekreace jsou navrženy nové lokality ve všech
katastrech řešeného území. Navrhované funkční plochy vycházejí z ploch určených platným územním plánem a dále jej doplňují a
rozšiřují. Jedná se o plošně významné lokality zejména v katastru Mezirolí a Nová Role. V katastru JIM jsou rozvojové možnosti silně
omezeny plochami surovinových zdrojů. Zástavba na těchto funkčních plochách se bude rozvíjet převážně ve formě rodinných domů a
venkovských usedlostí. Na rozsáhlejších plochách navrhuje územní plán zpracovat územní studie, které určí podrobné regulativy
směřující k ekonomickému využití ploch. V části ploch pro bydlení v Nové Roli se uvažuje s výstavbou bytových domů s nájemními byty.
Ve smíšených územích venkovských se rovněž uvažuje s nízkopodlažní bytovou zástavbou se startovacími nízkonákladovými byty.
Těžba nerostných surovin bude probíhat na dobývacích prostorech Jimlíkov a Jimlíkov II dle platných schválených plánů.
Pro zajištění stabilizace a rozvoje výroby porcelánu a ostatních výrobních aktivit jsou zejména v katastru Nová Role a dále
v katastru Mezirolí navrženy rozvojové plochy s potřebným dopravním a technickým zázemím. V katastru Jimlíkov se s výrazným
posílením této funkce nepočítá. Při umísťování jednotlivých podnikatelských subjektů je třeba dávat přednost podnikům zabývajícím se
lehčí průmyslovou případně potravinářskou výrobou s většími nároky na množství pracovních sil.
Pro udržení a rozvoj ekonomické zemědělské činnosti zachovává ÚP původně plánované rozvojové plochy v katastru Mezirolí.
Jejich plochu však s ohledem na podmínky a rozsah této činnosti nezvětšuje.
ÚP koordinuje zájmy ochrany krajiny a její přírodní složky se zájmy rozšiřování osídlení řešeného území. ÚP v zásadě
respektuje a rozvíjí ÚSES, vymezuje plochy určené pro zemědělské a lesnické využívání a plochy zeleně vyhrazené přírodním funkcím.
ÚP doplňuje základní systém polních a lesních cest směřující k zajištění prostupnosti a následné využitelnosti krajiny.
Základní dopravní systém v řešeném území je zachován. Významné jsou obě přeložky komunikací 2. třídy v Nové Roli a
Mezirolí, které odkloní dopravu mimo středy města a sídla. Tím dojde k výraznému zklidnění celého území a zkvalitnění funkce bydlení,
zejména v rozvíjejícím se Mezirolí.
…O3.e 2.2
Funkční uspořádání.
Celé správní území obce je rozděleno do následujících funkčních ploch, tvořících výchozí podmínky pro urbanistické řešení
zastavěných a zastavitelných území, pro koncepci dopravní a technické infrastruktury, koncepci uspořádání krajiny a využívání
nerostných surovin.
Plochy pro bydlení v bytových domech (BH) jsou vymezeny pouze v katastru Nová Role. Nově navrhované plochy jsou ve
vazbě na stávající funkční území BH, které zahrnují bydlení v bytových domech převažující poválečné komplexní bytové výstavby. Tyto
funkční plochy tvoří jádro města Nová Role.
Funkční plochy pro bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI) pro výstavbu převážně izolovaných rodinných
domů s přípustným hospodářským zázemím jsou vymezeny na větších plochách v katastru Nová Role a Mezirolí. Navrhované plochy
pro tuto formu bydlení jsou umístěny v obou zmíněných katastrech ve vazbě na stávající plochy. V Nové Roli dvě velké lokality BI na
severním a jižním okraji sídla tvoří podstatnou část rozvojových ploch pro rodinné bydlení. Stávající i navrhované plochy jsou dopravně
dostupné, případně jsou pro ně navrženy nové komunikace.
Funkční plochy pro bydlení v rodinných domech venkovské (BV) pro výstavbu převážně izolovaných rodinných domů
s hospodářským zázemím jsou vymezeny ve všech řešených katastrech. V Mezirolí a Jimlíkově jsou základem ploch pro rodinné
bydlení. ÚP navrhuje ve vazbě na stávající urbanizované území nové rozvojové plochy BV ve všech katastrech především v okrajových
polohách sídelní struktury s možností ekonomického napojení na dopravní i technickou infrastrukturu.
Stávající i navrhované funkční plochy rekreace individuelní (RI) tvoří významný podíl pro naplnění rekreační funkce obce,
zejména v katastrech Nová Role a Mezirolí. Jedná se o kompaktní rekreační území kolem vodních ploch Novorolského a
Děpoltovického rybníka. V Nové Roli je zástavba kolem rybníka intenzívní na malých pozemcích, v Mezirolí je zástavba chatami
rozvolněná. Dopravní dostupnost ploch v Nové Roli je dobrá, v Mezirolí je uspokojivá, avšak na mnoha místech nesplňuje potřebné
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parametry, a to zejména v koncových polohách východního rekreačního komplexu. 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. V obci jsou menší vhodná veřejná zařízení pro přechodné ubytování turistů, ale nejsou pro ně
vymezeny samostatné funkční plochy hromadné rekreace. Zařízení rekreace a cestovního ruchu mohou být umístěna ve stabilizovaných
i rozvojových plochách smíšeného využití městského nebo venkovského. 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 vůči lázeňskému centru Karlovy Vary nezakládá rozhodné předpoklady pro vícedenní turistické pobyty
spojené s venkovskými aktivitami, agroturistikou, cykloturistikou, sportovním rybařením a případně dalšími formami kolektivní rekreace,
které nejsou v současné době více rozvinuté. Rovněž malý rozvoj lze do budoucna očekávat v dlouhodobých rekreačních pobytech,
protože obec nemá prozatím odpovídající zdroje, na které je dlouhodobý pobyt vázán. Z těchto důvodů předpokládáme pouze pozvolný
růst lůžkových kapacit v některé ze zařízení hromadného ubytování.
Funkční plochy rekreace – zahrádkářské osady (RZ) mají zejména v katastru Nová Role tradiční dlouhodobé silné zastoupení
ve struktuře obyvatelstva a jsou významnou složkou jejich každodenní rekreace. Zahrádkářské osady jsou vymezeny především na
stávajících rozlehlých plochách na okraji Nové Role. Nové plochy zahrádek se navrhují jako náhrada za zabrané stávající plochy
navržené k jinému využití v jihovýchodní části Nové Role. V Jimlíkově je navržena rovněž menší plocha pro zahrádky u stávající ĆOV.
V Mezirolí nejsou žádné zahrádkové osady vymezeny.
Pro rekreační pobyt v kontaktním území s funkcí rekreace rodinné jsou stabilizovány stávající a navrženy nové rekreační
plochy přírodního charakteru (RN) v katastru Mezirolí v lokalitách kolem Děpoltovického rybníka. V Nové Roli je navržena tato funkční
plocha v přímé vazbě na základní sportovní plochy, se kterými vytváří kvalitní sportovně rekreační komplex pro každodenní sportovní
rekreaci obyvatel města.
Dle skutečného umístění, převážně s koncentrací v centru sídla, jsou vymezeny funkční plochy současného občanského
vybavení veřejné infrastruktury (OV). Nové plochy s přímým funkčním zařazením pro občanské vybavení nejsou navrženy. Předpokládá
se, že případné stavby občanského vybavení budou součástí plochy smíšené obytné městské, případně venkovské. Tento návrh je
proveden s ohledem na skutečnost, že hlavní funkce občanského vybavení (OV) jsou v obci stabilizovány.
Plochy pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) jsou v současné době umístěny v Nové Roli a nové
plochy se navrhují cíleně do konkrétních lokalit v tomto katastru ve vazbě na přilehlá obytná území a dopravní infrastrukturu.
Do funkčních ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) jsou zahrnuty plochy sportovních a
rekreačních hřišť, herních areálů pro děti i dospělé a ostatní provozní plochy se sportovními areály související. Stávající plochy jsou
pouze v Nové Roli. Nové plochy jsou vymezeny v katastrech Nová Role a Mezirolí. V Mezirolí se jedná o významné plochy uvnitř
urbanizovaného území, které spolu s veřejnou zelení tvoří důležitý krajinný prvek v systému osídlení sídla. Sportovní plochy malého
rozsahu sloužící potřebám ploch pro bydlení jsou zahrnuty ve smíšených plochách obytných venkovských a městských.
Monofunkční plocha občanského vybavení – hřbitovy (OH) je vymezena na stávajícím hřbitově v Nové Roli. K ní je vymezena
nová plocha potřebná pro rozšíření.
Funkční plochy smíšené obytné městské (SM) tvoří v současné době i v návrhu méně výzamný podíl ZÚ. Plochy jsou
vymezeny okrajové části Nové Role a zahrnují území s různými účelovými stavbami spolu se zástavbou RD a podnikatelských subjektů
s potřebným zázemím. Plochy sjednocují funkčně pestré území obce. Nové plochy SM se navrhují ve vazbě na stávající v přechodovém
území mezi bydlením a jinou plochou bez možnosti bydlení. Návrh předpokládá, že v těchto smíšených plochách budou umístěny stavby
a aktivity veřejných služeb, komerční občanské vybavenosti, bydlení a veřejných prostranství. Plochy nepředstavují výrazný rozvojový
potenciál obce do budoucích let.
Funkční plochy smíšené obytné venkovské (SV) jak současné tak i navrhované tvoří důležitý podíl zastavitelných ploch
zejména v sídle Mezirolí a Jimlíkov. Plochy jsou vymezeny zejména v centrální části sídla ve vazbě na dobrou dopravní obslužnost a
napojení na technickou infrastrukturu. Návrh předpokládá, že v těchto smíšených plochách budou umístěny nízkopodlažní obytné domy,
doplněné nerušícím občanským vybavením a doplňkovými službami včetně vhodných veřejných prostranství. Plochy představují výrazný
rozvojový potenciál sídla do budoucích let.
Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) - komunikace, reprezentované silnicemi a místními komunikacemi, tvoří prvky
prostupující jak krajinou, tak sídlem. Hlavní komunikace (silnice II. a III. třídy, hlavní zpřístupňující cesty v krajině i v sídle) jsou
vymezeny jako samostatné funkční plochy dopravní infrastruktury (jejich dlouhodobé zachování je v územním plánu závazné). 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 úzce vázány na průběh železniční trati řešeným územím.
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 – trafostanice, regulační stanice plynu apod. Pokud se jedná
o veřejně prospěšné stavby, je jejich poloha přesně definována. Ostatní plochy technické infrastruktury jsou vymezeny orientačně a
jejich poloha není závazná.
Technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO) jsou v současné době umístěny na
jednom místě v centru sídla Nová Role. Nové plochy technické infrastruktury ÚP nenavrhuje.
Plochy pro výrobu a skladování – lehký průmysl (VL) zahrnují areál Karlovarského porcelánu a přilehlých funkčně provázaných
pozemků. Ke stávající ploše je navržena v souladu s platným územním plánem nová rozvojová plocha lehké výroby. Celistvé území,
vymezené pro výrobu, umístěné mimo obytnou strukturu za železniční tratí, je hlavním zdrojem pracovních míst pro celé správní území
obce, a je z hlediska dalšího udržitelného rozvoje strategické.
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Stabilizované i nově navrhované plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) jsou v současné době
vymezeny v menším rozsahu ve všech třech katastrech. Nové větší rozvojové plochy vymezuje ÚP v katastru Mezirolí jako základní
plochy pro umístění podnikatelských aktivit obyvatel sídla.
Plochy zemědělské výroby (VZ) jsou lokalizovány v katastrech Nová Role a Mezirolí. Zahrnují bývalé areály státních statků a
zemědělských družstev s dostatečnou plošnou rozlohou i do výhledu. Nová menší plocha pro zemědělskou výrobu je vymezena
v Mezirolí v bezprostřední vazbě na stávající budovy zemědělské farmy.
Plochy veřejných prostranství (PV) zahrnují veřejné plochy kolem komunikací a návsi.
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 navrženy v dostatečném
rozsahu v urbanizovaných sídlech ve vazbě na obydlená území a zbývající nezastavěné plochy využívané ke sportu a rekreaci.
V Mezirolí jsou významnou součástí zelených ploch, které vytváří mezi zástavbou podél ulic předěly, bránící splynutí zastavěného území
do jednolitého nežádoucího útvaru. Zároveň zajišťují prostupnost ze zastavěných území do volné krajiny.
Monofunkční plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) jsou vymezeny ve spojení se zahradami a zelenými plochami
soukromých vlastníků, jsou relativně větších rozměrů a nelze je funkčně přiřadit k hlavní funkci bydlení apod.
Zeleň – přírodního charakteru (ZP) představují plochy prvků ÚSES procházející ZÚ.
Monofunkční plochy vodní a vodohospodářské (W) zahrnují veškeré stávající i navržené vodní plochy různého využití. V rámci
rekultivací po těžbě kaolínu jsou navrženy nové vodní plochy na území současného dobývacího prostoru.
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. V rámci rekultivací po těžbě kaolínu jsou navrženy nové
zemědělské plochy na území současného dobývacího prostoru.
Plochy lesa s převažujícími produkčními lesy jsou vymezeny jako plochy lesní (NL). Zahrnují kromě převažujících lesů
hospodářských i lesy ochranné a lesy zvláštního určení. V území je poměrně značný podíl těchto ploch. V rámci rekultivací po těžbě
kaolínu jsou navrženy nové lesní plochy na území současného dobývacího prostoru.
Jednoznačně vymezené plochy biocenter a biokoridorů všech kategorií jsou vymezeny jako plochy přírodní (NP). Jedná se o
nejstabilnější přírodní zóny v celém řešeném území.
Polyfunkční plochy smíšené nezastavěného území (NS) 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 i plochy se zaměřením na výhledovou urbanizaci. Tyto plochy bude možno v dlouhodobém časovém
horizontu převést změnou územního plánu do zastavitelných ploch. V rámci rekultivací po těžbě kaolínu jsou navrženy nové plochy na
území současného dobývacího prostoru.
Plochy těžby nerostů – nezastavitelné (NT) tvoří podstatnou část řešeného území v katastru Jimlíkov a částečně i v katastru
Nová Role. Plochy zahrnují veškerá území aktivní důlní činnosti. Pro plochy těžby nerostů jsou zpracovány plány sanace a rekultivací,
které jsou do ÚP zapracovány ve formě již vymezených funkčních ploch, nebo jsou samostatnou přílohou odůvodnění ÚP. To je
v případě, že časový horizont dobývání surovin a zahájení příslušné rekultivace přesahuje předpokládaný časový horizont platnosti ÚP.
…O3.e 2.3
Plochy s rozdílným způsobem využití.
a)
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
značka
BH
BI
BV
RI
RZ
RN
OV
OM
OS
OH
SM
SV
DS
DZ
TI
TO
VL
VD
VZ
PV
ZV

funkční využití ploch dle minis 2.2
bydlení v bytových domech
bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
bydlení v rodinných domech - venkovské
plochy staveb pro rodinnou rekreaci
rekreace – zahrádkové osady
rekrece na plochách přírodního charakteru
občanské vybavení veřejná infrastruktura
občanské vybavení komerční zařízení malá a střední
občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení
občanské vybavení hřbitovy
smíšené obytné městské
smíšené obytné venkovské
dopravní infrastruktura silniční
dopravní infrastruktura železniční
technické infrastruktura, inženýrské sítě
technické infrastruktura, nakládání s odpady
výroba a skladování, lehký průmysl
výroba a skladování, drobná a řemeslná výroba
výroba a skladování, zemědělská výroba
veřejné prostranství
veřejná prostranství veřejná zeleň
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1,1809
7,9948
31,3875
2,4034
4,0008
4,2270
3,1153
0,7620
0,9942
0,3612
1,1933
7,2851
11,4108
0,0000
0,0946
0,0000
4,5053
3,3539
0,9272
0,0000
2,1712

stav
13,2615
19,5124
38,6154
9,1006
14,2936
5,5034
5,3738
1,0830
4,7380
0,5987
5,8148
3,0431
38,1946
11,8543
1,9701
0,2624
11,8386
2,0006
6,2549
0,5435
8,6725
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W
NZ
NL
NP
NS
NT
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zeleň soukromá a vyhrazená
zeleň přírodního charakteru
plochy vodní a vodohospodářské
plochy zemědělské
plochy lesní (lesy hospodářský)
plochy přírodní
plochy smíšené nezastavěného území
plochy těžby nerostů nezastavitelné
celkem ha
Řešené území celkem ha

1,2502
2,5508
0,1203
0,0000
9,1255
51,0531
11,2938
393,0590
1,9155
283,5958
0,1247
173,1812
5,0562
93,0376
38,2969
0,0000
154,5516
1198,7597
1 353,3113

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.
b)
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 celém urbanizovaném území 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.
c)
Vymezení zastavěného území.
V ÚP je hranice zastavěného území navržena zpracovatelem v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Zastavěné území je vymezeno k datu 1. 1. 2016 v grafické příloze na výkresech č. N1, N2, N3, N4, N5, O1 a O3, a zaujímá plochu
177,64 ha.
…O3.e 2.4
Obyvatelstvo a bydlení, plochy smíšené obytné (BH, BI, BV, SM, SV).
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
Plochy pro bydlení v bytových domech hromadné
BH
13,2615
Plochy pro bydlení v RD individuální, městské a příměstské
BI
19,5124
Plochy pro bydlení v RD venkovské
BV
38,6154
Plochy smíšené obytné městské
SM
5,8148
Plochy smíšené obytné venkovské
SV
3,0431
Celkem
80,2472
Celkem tedy vymezuje 80,2472 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
Plochy pro bydlení v bytových domech hromadné
BH
1,1809
Plochy pro bydlení v RD individuální, městské a příměstské
BI
7,9948
Plochy pro bydlení v RD venkovské
BV
31,3875
Plochy smíšené obytné městské
SM
1,1933
Plochy smíšené obytné venkovské
SV
7,2851
Celkem
49,0416
Celkem ÚP vymezuje 49,0416 ha rozvojových funkčních ploch s možností pro bydlení.
Výhled počtu bytů, odvození potřeby.
Výhled počtu obyvatel.
Reálný výhled v následujících dvou desetiletích vychází z následujících základních předpokladů a prognóz:
--poloha obce v bezprostřední blízkosti krajského města přitahuje z krajského města zájemce o klidnější bydlení zejména v sídle
Mezirolí, a zároveň umožňuje levnější bydlení pro obyvatele z odlehlejších míst kraje, kteří potřebují být blíže krajskému městu. Tento
důvod bude generovat v příštích letech pravděpodobně ne tak velký, ale trvalý zájem o bydlení v obci. Předpokládáme, že trvalý roční
zájem o bydlení bude v rozmezí 5 – 11 obyvatel (2 – 4 bytové jednotky).
--kvalifikovaná středoškolsky vzdělaná pracovní síla bude stabilizovat stávající i nové podnikatelské aktivity v Nové Roli.
Předpokládáme, že na stávajících i rozvojových výrobních plochách přibudou pracovní místa, která budou garantovat stabilizaci i mírný
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nárůst obyvatel obce. V porovnání s obdobnými obcemi v ČR odhadujeme, že tento faktor bude generovat do budoucna požadavek na
bydlení v rozmezí 5 – 9 obyvatel (2 – 4 bytové jednotky) / rok.
--vzhledem k vlastnické struktuře značné části pozemků kontaktních se současným zastavěným územím předpokládáme, že
budou v následujících desetiletích postupně využity. Jedná se o pozemky zahraničních vlastníků, jejichž využití je do jisté míry
limitováno vízovou politikou EU. Rychlejší využití pozemků nebylo mnohdy možné kvůli obtížím s infrastrukturou a komplikovanými
vlastnickými vztahy na souvisejících pozemcích. Zájem na jejich využití však dlouhodobě trvá. Do budoucna předpokládáme, že
pozemky budou postupně osídlovány přirozenou migrací obyvatel převážně ze zahraničí. I když se nedá tento ukazatel přesněji
vyhodnotit, můžeme se domnívat, že při udržení současné kvality mezinárodních vztahů bude pokračovat zájem cizinců o bydlení ve
stabilním politickém a hospodářském uskupení EU. Z vývoje předchozích let odhadujeme trvalý roční nárůst v rozmezí 7 – 13 obyvatel
(3 – 4 bytové jednotky). Nevylučujeme, že nárůst v rámci této kategorie obyvatel může být i skokový.
--nárůst počtu obyvatel přirozenou měnou v obci nebude vzhledem k věkové struktuře obyvatel velký a bude tvořit
pravděpodobně nejmenší podíl. Odhadujeme, že potřeby na nové bytové jednotky se budou pohybovat v rozmezí 4 – 10 obyvatel (2 – 4
bytové jednotky) / rok.
Celkový předpokládaný roční nárůst obyvatel v budoucích letech, zohledňující výše uvedené růstové faktory, je v rozmezí od
21 do 43 obyvatel / rok. Pro návrh potřebných ploch pro bydlení na základě srovnatelných obcí použijeme kombinaci s nižším průměrem
reálného nárůstu 29 obyvatel / rok. V reálném výhledu jsou již započítány reálné úbytky obyvatel v důsledku migrace a úmrtnosti.
Výhled velikosti cenzové domácnosti.
Základní údaje o intercensálním vývoji počtu a struktury domácností, na jejichž základě se odvozuje potřeba bytů založená na
demografických charakteristikách, jsou uvedeny v předchozí kapitole „Domácnosti a jejich skladba“. Jak již bylo uvedeno, z dat
posledních dvou cenzů (2001 a 2011) vyplývají tyto trendy:
--nárůst celkového počtu cenzových domácností, který byl způsoben zejména zvýšením počtu domácností jednotlivců a
zvýšením počtu neúplných rodin.
--zmenšení průměrné cenzové domácnosti (z 2,31 na 2,27 členů).
Prognóza vývoje počtu cenzových domácností v horizontech let 2023 a 2033 zohledňuje výše uvedené trendy, ale počítá s
jejich utlumováním ke konci prognózovaného období, které je nutno dát do souvislosti s klesajícím celkovým počtem obyvatel. Jinými
slovy, počet domácností jednotlivců, jejichž nárůst se na potřebě bytů projevuje nejvýrazněji, bude i nadále pravděpodobně stoupat,
nicméně zvyšování bude zejména po roce 2023 stále méně významné, neboť se bude zároveň zmenšovat celková populace. Pro další
výpočty proto uvažujeme průměrnou velikost cenzové domácnosti v roce 2023 - 2,19 osob a v roce 2033 - 2,14 osob.
Normativní potřeba bytů.
Úvaha o normativní potřebě bytových jednotek vychází z předpokladu, že každá cenzová domácnost bude mít svůj vlastní byt,
tzn. počet cenzových a bytových domácností bude roven. Jedná se o základní výpočet, který musí být dále upřesněn zohledněním tzv.
chtěného soužití. Jde o stav, kdy více cenzových domácností žije v jednom bytě dobrovolně a tento stav považuje za uspokojivý.
Odborníci obvykle uvádějí, že chtěné soužití se týká 6 % cenzových domácností. K datu sčítání z roku 2011 vyplývá ze srovnání počtu
bytových (1 661) a cenzových (1 908) domácností po zohlednění chtěného soužití deficit ve výši 201 bytových jednotek.
Pro výhledové období byly použity výsledky výše uvedené demografické prognózy vývoje počtu obyvatelstva a velikosti
cenzové domácnosti.
rok 2011
rok 2023
rok 2033
--počet obyvatel
4 092
4 440
4 730
--průměrná velikost cenzové domácnosti
2,27
2,19
2,14
--počet cenzových domácností
1 908
2 027
2 210
--procento chtěného soužití
6%
6%
6%
--počet cenzových domácností v chtěném soužití
114
122
133
--výsledný počet bytových domácností
1 794
1 905
2 077
Takto stanovená potřeba bytů je celkovým ideálním počtem, který zatím nic neříká o skutečném stavu bytového fondu, jeho
kvalitě a s tím spojeným odpadem bytových jednotek, ani o nové bytové výstavbě.
Odpad bytového fondu.
Odpad bytů je obtížně uchopitelným faktorem. Příčin úbytku bytů je velké množství (nejen stáří a špatná technická kvalita,
které vedou k demolici, ale také např. slučování bytů při modernizaci či přeměna bytových prostor na nebytové, nejčastěji kanceláře).
Seriózní prognózy podle jednotlivých příčin jsou prakticky nemožné a k exaktnímu výpočtu založenému na konstrukci „úmrtnostních“
tabulek pro bytový fond různého stáří není dostatek dat.
Předpokládaná náhrada za přirozený úbytek bytů vychází ze statistických odhadů přirozeného úbytku bytů za posledních 20
let a vyjadřuje v procentech poměr zaniklých bytů k celkovému počtu původních bytů. Pro jednotlivá sídla jsou % úbytku bytů rozdílná a
pro výpočty potřeb jsou uplatněna následující – Nová Role 0,45%, Mezirolí 0,32% a pro Jimlíkov 0,14%, přičemž 1% úbytku vychází
z cca stoleté životnosti bytů. Ve snížení referenční intenzity odpadu se projevilo postupné zlepšování hospodaření s bytovým fondem.
V obci je nízký odpad bytů také důsledkem relativního „mládí“ bytového fondu, kdy jeho velká část pochází ze sídlištní výstavby v 60.,70.
a 80. letech minulého století. Tyto panelové byty se však začnou dostávat na hranu své životnosti již koncem prognózovaného období,
po roce 2025, a to kvůli obecně nižší kvalitě výstavby. Objem ztráty bytového fondu tedy nebude v čase rozložen rovnoměrně, bude se
postupně zrychlovat ze stávajících hodnot kolem 5 jednotek ročně až na cca 10. V horizontu roku 2023 lze v obci očekávat úbytek cca
72 bytových jednotek, z toho naprosté většiny v bytových domech. Za období 2024–2033 může celkový úbytek bytového fondu
dosáhnout až 90 jednotek, převážně v panelových domech.
Využití neobydlených bytů.
Potřebu nových bytů mohou částečně krýt i byty neobydlené, tj. takové, ve kterých není přihlášena žádná osoba k trvalému
pobytu. V obci je však počet bytů, které nebyly v době SLDB 2011 trvale obydleny poměrně nízký. Celkem jde o 119 bytů (42 v RD a 77
v bytových domech), což představuje 7,2% celkového bytového fondu k roku 2011. Ve srovnání s předchozím SLDB 2001 je meziroční
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úbytek bytů ve výši 7,5 bytu / rok. Pro srovnání, v bývalém okrese má tento ukazatel hodnotu12,68 %, v kraji 11,61 % a v celé republice
13,7 %.
Mezi neobydlené jsou řazeny byty, které:
--jsou obydleny přechodně. Tyto byty nepředstavují z hlediska možného využití žádnou rezervu, neboť jsou de facto obydleny
(pronájmy, bydlení osob s trvalým bydlištěm v jiné obci atp.),
--slouží k rekreaci a zároveň nebyly vyčleněny z bytového fondu; z technického hlediska (velikost, infrastruktura atp.) se tedy
jedná o prostory, které mohou být využity k trvalému bydlení; modelově je uvažováno, že cca 20 % těchto bytů se navrátí do trvale
obydleného bytového fondu, absolutně vyjádřeno se však jedná pouze o 1 – 2 (!) bytové jednotky,
--jsou nezpůsobilé k bydlení. Jedná se o byty nevyhovující z technického či hygienického hlediska; v tomto případě lze
předpokládat, že budou demolovány a z bytového fondu nevratně zmizí.
Možné využití neobydlených bytů pro trvalé bydlení na území obce je tedy velmi omezené, řádově se jedná o jednotky bytů a v
horizontu let 2023 resp. 2033 jde o zanedbatelnou položku.
Výsledná potřeba bytů.
Výchozí normativní potřeba bytů je stanovena na základě prognózy demografického vývoje obyvatelstva a domácností a dále
upřesněna se zohledněním všech výše popsaných předpokládaných obměn bytového fondu. Výsledné číslo stanovuje počet bytů, které
je v horizontu let 2023 a 2033 třeba vybudovat, aby byly uspokojeny bytové potřeby současných i budoucích obyvatel obce v
odpovídajícím standardu.
Největší neznámou při odvození potřeby bytů jsou panelová sídliště: podaří-li se zavčasu rozběhnout proces regenerací a
modernizací panelových staveb, lze prodloužit jejich životnost a rozložit odpad bytů na delší časové období (s touto variantou počítá i
prognóza potřeby bytů). V opačném případě lze očekávat nárazové zhoršení bytové situace ke konci návrhového období (2028-2033) a
těsně po roce 2033. Potom by musela reagovat i bytová výstavba výrazným navýšením počtu nově stavěných bytů.
Odvození potřebného objemu výstavby k rokům 2023 a 2033
--počet trvale obydlených bytů v roce 2011
1 661
--odpad bytů do roku 2023
- 72
--zabydlení rekreačních objektů nevyčleněných z bytového fondu do roku 2023 (odhad)
+ 20
--mezisoučet
1 609
--potřeba bytů v roce 2023 dle předchozích odhadů
1 905
--deficit bytů v roce 2023
- 296
-------------

počet trvale obydlených bytů v roce 2023 (přenos)
1 905
odpad bytů v období 2023 - 2033
- 90
zabydlení rekreačních objektů nevyčleněných z bytového fondu od 2023 – 2033 (odhad)
+ 20
mezisoučet
1 835
potřeba bytů v roce 2033 dle předchozích odhadů
2 077
deficit bytů k roku 2033 = potřeba výstavby v období 2023 - 2033
- 242
Celková základní potřeba bytů v předpokládaném návrhovém období je 538 bytových jednotek do konce roku 2033.
Promítnutí potřeby nových bytů do nároků na plochy.
Ne všechna bytová výstavba zákonitě vyvolá nároky na nové rozvojové plochy. Přibližně 8 % nových bytů může vzniknout
intenzivnějším využitím stávajícího domovního fondu (např. nástavby, vestavby, přístavby, změny funkce, ale také zahuštění současné
zástavby).
Na druhé straně nabídka rozvojových ploch musí převyšovat minimální rozsah nutný k naplnění bytové potřeby. Odborníci se
dosti rozcházejí v názoru na to, jak velký by měl tento převis, umožňující optimální fungování trhu s pozemky a zabraňující
přemrštěnému růstu jejich cen, být. Někteří uvádějí 50–100 %, v metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního
rozvoje „Vyhodnocení účelného využití za-stavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch“ z roku 2008 se v
modelovém příkladu počítá s 20 %. Obecně by mělo platit, že čím aktivnější je trh s nemovitostmi v daném místě, tím větší by měla být
rezerva. V případě řešené obce v blízkosti krajského města lze použít doporučenou rezervu cca 30 %.
Při dimenzování ploch pro výstavbu bytů v bytových domech se vychází z průměrného ukazatele cca 260 m2 pozemku na byt
(viz metodický pokyn zmíněný v předchozím odstavci). Tento ukazatel zohledňuje vyšší plošný standard bytů a zahrnuje rovněž výměry
souvisejících komunikací, zeleně, vnitrobloků, sportovních ploch atp. V případě rodinných domů se předpokládají různé formy zástavby
– řadové domy, dvojdomy a v sídlech výrazně převládající samostatné domy. Každá z forem je charakterizována odlišnými nároky na
plochy parcel. Pro výpočet byly použity různé ukazatele v závislosti na funkční ploše, do kterých jsou byty počítány. Pro základní celkový
výpočet byl stanoven váhový průměr na 1 340 m2 / 1 bytovou jednotku pro RD včetně ploch vozovek, chodníků, veřejných parkovišť a
přilehlé zeleně, plochy veřejné zeleně, hřišť a část obchodní vybavenosti.
V současné době připadá v obci vyšší podíl dokončených bytů na rodinné domy, je to však dáno celkovým velmi malým
objemem nové výstavby bytových domů, kdy větší developerské projekty prakticky neexistují a nové domy jsou stavěny spíše jednotlivě
svými budoucími uživateli. Má–li však být dosaženo potřebných objemů nové výstavby, těžiště se bezpochyby bude muset alespoň
částečně posunout ve prospěch bytů v domech bytových především v Nové Roli, zatímco v sídlech Mezirolí a Jimlíkov bude i nadále
jednoznačně převládat venkovská zástavba RD.
Modelově lze uvažovat, že 30 % nových bytů bude vznikat v bytových domech, zbývajících 70 % připadne na domy rodinné.
Přehled nároků potřebné nové bytové výstavby.
do roku 2023
2024 - 2033
--potřeba bytů v bytových domech (počet bytových jednotek 30%)
89
72
--potřeba bytů v RD (počet bytových jednotek 70%)
207
170
--celková potřeba bytů (počet bytových jednotek)
296
242
--potřeba bytů v bytových domech na nových plochách (počet BJ.)
82
66
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potřeba bytů v RD na nových plochách (počet BJ.)
190
156
272
222
celková potřeba bytů na nových plochách (počet BJ.) - 8%
územní nároky potřeby bytů v bytových domech (ha) 260m2 / 1 BJ.
2,13 ha
1,71ha
územní nároky potřeby bytů v RD (v ha) 1 000 1 340 m2 / 1 BJ.
25,46 ha
20,90 ha
územní nároky potřeby bytů celkem (ha)
27,59 ha
22,61 ha
rezerva ve výši 20% (ha)
8,28
6,78
územní nároky potřeby bytů celkem včetně územní rezervy (ha)
35,87
29,39
Součet
65,26 ha
Celkem ÚP vymezuje 49,0416 ha rozvojových funkčních ploch s možností pro bydlení. Předpokládaný požadavek ve výši
65,26 ha vytváří přibližně 25 % deficit, což představuje pohodlnou prognostickou odchylku, kterou není třeba prostředky ÚP řešit. Deficit
může být pokryt například hustší zástavbou v území, zvýšením povolené podlažnosti v území apod.
Předpokládaný přírůstek trvalých obyvatel obce vyvolá potřebu umístění nové veřejné vybavenosti, případně rozšíření stávající
v rámci správního území obce. Stávající kapacity jsou dostatečné do odhadovaného nárůstu o 500 – 600 obyvatel maximálně. Při
překročení tohoto nárůstu bude třeba některé složky občanské vybavenosti posílit. Rozšíření, případné vybudování nových zařízení
občanské vybavenosti může být realizováno v rámci již vymezených funkčních ploch, nebo v rámci polyfunkčních smíšených území.
Základní komerční vybavenost obce bude kryta nabídkou a poptávkou v rámci možností daných regulativy využití pozemků v
jednotlivých funkčních plochách. Potřeby vyšší vybavenosti kryje zcela sousední město Karlovy Vary.
…O3.e 2.5
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI), plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ), a rekreace na plochách
přírodního charakteru (RN).
Rekreace je významnou funkcí v řešeném území a tomu odpovídají i vymezené stávající i rozvojové plochy. Rodinná rekreace
(RI) a rekreační plochy přírodního charakteru (RN) jsou soustředěny kolem vodních ploch a kombinují v sobě původní funkci denní
rekreace s převahou zeleně mnohdy spojenou se zahrádkářskou činností. Pro rekreační pobyt v kontaktním území se zastavitelnými
plochami rekreace rodinné jsou vymezeny stávající i nové rekreační plochy přírodního charakteru (RN). Funkčně významné plochy jsou
v Nové Roli a Mezirolí. Postupným vývojem v posledním desetiletí došlo ke zřetelnější diferenciaci funkčního využití na jednotlivých
lokalitách. Území kolem vodních ploch je využíváno více k dlouhodobějšímu rekreačnímu pobytu a pěstební funkce ustupuje funkci čistě
rekreační, zatímco ostatní lokality mimo kontakt s vodou si ponechávají charakter zahrádkářských osad (RZ) s převahou pěstební
funkce. Plochy s funkcí rekreace rodinné a rekreace v zahrádkových osadách slouží především trvale bydlícím osobám v obci, protože
charakter využívání vyžaduje denní kontakt se zahradou. U těchto ploch počítáme s minimálním počtem dojíždějících návštěvníků.
Převaha těchto ploch je v Nové Roli. U ploch rekreace rodinné ve spojitosti s rekreací na plochách přírodního charakteru je situace jiná.
Tyto rekreační plochy historicky vznikly pro víkendovou rekreaci a jsou využívány obyvateli okolních větších měst. Protože lokality
vznikaly v jednom krátkém časovém úseku, je pro ně charakteristický kompaktní tvar bez nevhodného prorůstání do okolních ploch.
ÚP stabilizuje současné tři základní funkce rekreace v obou výše uvedených katastrech a navrhuje nové rozvojové plochy buď
jako náhradu za odejmuté pro jiné funkce, nebo jako čistě rozvojové pro rozšíření stávajících kontaktních území na žádost vlastníků
(Mezirolí).
Rekreace je vedle trvalého bydlení a výroby třetí základní funkcí v ZÚ. 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
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RI
9,1006
Plochy rekreace – zahrádkové osady
RZ
14,2936
Rekreace na plochách přírodního charakteru
RN
5,5034
Plochy občanského vybavení s ubytováním
OM
1,0830
Celkem
29,9806
Celkem tedy vymezuje 29,9806 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
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RI
2,4034
Plochy rekreace – zahrádkové osady
RZ
4,0008
Rekreace na plochách přírodního charakteru
RN
4,2270
Plochy občanského vybavení s ubytováním
OM
0,7620
Celkem
11,3932
Celkem tedy vymezuje 11,3932 ha pro rozvojové funkční plochy s možností pro různé formy rekreace.
…O3.e 2.6
Občanská vybavenost (OV, OM, OS, OH).
Současná struktura občanské vybavenosti je s přihlédnutím k bezprostřední poloze správního centra Karlovy Vary na
dostatečné úrovni. Obec disponuje stabilizovaným základním vybavení pro uspokojení potřeb obyvatel. V rámci navrhované koncepce
rozvoje obce nejsou uplatněny nové plochy pro občanskou vybavenost (školství, sociální služby, kultura, veřejná správa atd.), vyjma
menší rozvojové plochy pro rozšíření plochy hřbitova. ÚP navrhuje pouze menší nové plochy pro samostatně stojící komerční zařízení.
Další malá zařízení občanské vybavenosti mohou být umístěna ve stabilizovaných i rozvojových plochách smíšeného využití
městského nebo venkovského.
ÚP vymezuje 5,3738 ha stabilizovaných samostatných funkčních ploch občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV),
1,0830 ha (OM), 4,7380 ha (OS), 0,5987 ha (OH) tj. celkem 11,7937 ha.
ÚP navrhuje doplnění plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV) o plochu 3,1153 ha.
ÚP navrhuje doplnění plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury (OS) o plochu 0,9942 ha.
ÚP navrhuje doplnění plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury (OH) o plochu 0,3612 ha.
ÚP navrhuje doplnění plochy občanského vybavení (OM) o plochu 0,7620 ha.
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…O3.e 2.7
Plochy veřejných prostranství (PV) a zeleň na veřejných prostranstvích (ZV).
ÚP potvrzuje stávající veřejná prostranství jako významné urbanistické hodnoty obce sloužící zejména k zajištění prostupnosti
urbanizovaného území a k otevření prostoru v sídelní struktuře. Nové plochy veřejných prostranství ÚP nevymezuje.
ÚP vymezuje nové větší plochy pro veřejné prostranství – veřejnou zeleň (ZV) v Mezirolí jako důležité prvky sídelní zeleně.
Plochy navazují na ostatní nezastavitelné plochy zeleně, plochy určené pro rekreaci a sport, na stávající přírodní zeleň sídla a na
související veřejné prostory. Tyto plochy jsou určeny pro udržovanou veřejně přístupnou zeleň, jako jsou parky, sady, zahrady apod.
využívané hlavně pro odpočinek a relaxaci. Zároveň tvoří důležitý urbanistický prvek v založené koncepci zástavby sídla podél
komunikací s ponechanými vnitřními zelenými plochami. Tyto zelené plochy dále tvoří základní páteř pro průchod krajiny do zástavby
sídla a opačným směrem umožňují kontaktní spojení dvorních traktů uliční zástavby směrem do volné krajiny.
Plochy veřejných prostranství (PV) zaujímají celkem 0,5435 ha.
Plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV) současné i navrhované zaujímají celkem 10,84374 ha.
…O3.e 2.8
Dopravní infrastruktura (DS, DZ), silniční a drážní doprava, doprava v klidu, cyklistická a turistická doprava.
Širší vztahy.
Správní území Nové Role leží relativně stranou jak hlavních mezinárodních, tak i republikových dopravních tahů (těžiště
zástavby je situováno zhruba do těžiště trojúhelníku vymezeného krajskými silnicemi druhé a třetí třídy Karlovy Vary – Chodov, Karlovy
Vary – Nejdek a Chodov - Nejdek. Přestože město Nová Role disponuje kvalitním zdrojem pracovních příležitostí ve výrobě porcelánu, a
těžbě kaolínu, vyjíždí z města poměrně velký počet obyvatel za prací, za službami i za kulturou do okolních větších měst. Proto je
kvalitní dopravní napojení pokud možno více druhy dopravců žádoucí a z hlediska stability obyvatelstva klíčové. Základní dopravní
vazby jsou nejblíže do Chodova, na Vřesovou nebo Karlových Varů, či až do Nejdku nebo Sokolova.
I regionální propojení se řešeného území dotýká pouze okrajově, prakticky pouze Mezirolím prochází významnější
regionální dopravní propojka Karlovy Vary – Nejdek (II/220) vedoucí dále směrem na hřebeny Krušných hor. Touto silnicí je možno se
přes Karlovy Vary dostat dále na některou z mezinárodních silnic (E 48, E 49 nebo E 442), kryjí se silnicemi první třídy a umožní
propojení jak ve směru na Prahu nebo Plzeň či Ústí nad Labem nebo Cheb. Průchod silnice Mezirolím je z pohledu polohy sice výrazně
excentricky vůči celému řešenému území, tj. po okraji souvislé zástavby, ale z hlediska významu je nejvýznamnější komunikací
v řešeném prostoru. Intenzita dopravní zátěže na této silnici v posledních letech výrazně narůstá, takže je v ÚP vymezena nová trasa
obchvatu mimo zastavěné území Mezirolí. Z pohledu širších dopravních vztahů je možno ještě využít silnice II/209, která propojuje
Božičany, Novou Roli a Mezirolí. Tato silnice usnadňuje dopravní propojení ve směru na Sokolov a tvoří i pomyslnou dopravní osu
řešeného území. V severním cípu je řešené území ještě protnuto silnicí III/209 10, která propojuje Božičany s Nejdkem a okrajově
protíná katastr Nové Role. Naopak na jih pak z Nové Role přes Jimlíkov směřuje silnice III/2224, která se v Mírové napojuje na silnici
II/222 vedoucí z Chodova do Karlových Varů. Dopravní osu Jimlíkova tvoří krajská silnice III/2224, kterou bude nutno doplnit o
souběžnou pěší trasu (v současné době pěší využívají pouze krajnici této silnice).
Železnice měla v minulosti, ještě před současným boomem automobilové dopravy, pro zájmové území značný dopravní
význam, protože usnadňovala dopravu do spádových měst v okolí. V současnosti je dopravní význam železničních tratí již poněkud
okrajový, protože přeprava nákladů výrazně poklesla a i osobní doprava, v důsledku nebývalého nárůstu využívání osobních vozidel a
poklesu počtu spojů, výrazně poklesla. Pro Novou Roli toto zcela neplatí, protože železnice zde zcela neztratila svůj dopravní význam
pro výhodnější dopravní propojení z pohledu trasování zejména ve směru na spádové Karlovy Vary (kratší trasa a tím i levnější dopravní
náklady).
Železniční doprava (DZ).
Nová Role leží na styku dvou regionálních železničních tratí - Nová Role – Chodov (postavena v roce 1881 až do Nejdku) a
Karlovy Vary – Potůčky (v roce 1899 dostavěn úsek z Nové Role do Karlových Varů a z Nejdku do Potůček). Do porcelánky situované
v blízkosti železniční trati odbočuje vlečková kolej. Přestože železniční doprava je hluboko za svým zenitem, přesto je stále ještě
v nemalé míře využívána a to jak pro cesty za prací, tak i za kulturou nebo rekreací. V řešeném prostoru tomu dopomáhá i to, že od
šesté hodiny ranní až po devátou večerní je možno se v intervalu jedné, maximálně dvou hodin dostat vlakem do Karlových Varů nebo
Chodova. Na rychlíkový vlak je nutno z Nové Role, kde je jediné nádraží pro celou řešenou oblast, dojet buď do Karlových Varů, nebo
do Nového Sedla na trať č. 140 Chomutov - Cheb. Stávající plochy železniční dopravy jsou pro její fungování dostatečné, a proto ÚP
nevymezuje další nové rozvojové plochy. ÚP vymezuje na řešeném území stávající plochy 11,5910 ha pro železniční dopravu.
Silniční doprava (DS).
Stávající koncepce silniční dopravy ve správním území je dlouhodobě stabilizovaná, a bude doplněna zejména dvěma
významnými obchvaty Nové Role a Mezirolí. Obchvaty umožní přesunout hlučnou tranzitní dopravu přes centra sídel mimo
urbanizovaná území a výrazně sníží hlukové zátěže v ZÚ.
Obchvat v Nové Roli je veden jižně od stávající zástavby města v úseku mezi křižovatkou s možností odbočit do Jimlíkova po
přímý úsek stávající silnice u Mezirolí. Oba krajní uzly obchvatu budou zachovány pro možnost odbočení do Nové Role, navíc cca
v polovině nové trasy je navrženo další dopravní napojení jádra města, zejména jižních stávajících sídlišť a nových rozvojových ploch,
které by bylo možno pouze za cenu nepřiměřených nákladů propojit kapacitní komunikací směrem na stávající dopravní osu. Toto nové
napojení bude v podobě MK návrhové kategorie MS 9/50, která na konci ploch určených k nové výstavbě přejde do kategorie MO
6,5/40. Z důvodů stísněnosti dané stávající zástavbou toto platí i v pobočných směrech.
Obchvat V Mezirolí je veden na nejzápadnější straně budoucího urbanizovaného území. Pro dopravní napojení vnitřního
území sídla budou zachovány oba krajní uzlové body, které budou pouze upraveny do normových hodnot a parametrů. Znamená to, že
na karlovarské straně bude nutno odbočení řešit novou mimoúrovňovou křižovatkou, platí to pro možnost odbočení do Karlových Varů
(důvodem jsou nedostatečné rozhledové poměry, které znemožňují vyvinout zde bezpečné úrovňové odbočení bez značného zásahu do
zelených ploch v místě budoucí křižovatky!). Rovněž uzel napojení na nejdecké straně vyžaduje výraznou stavební úpravu a to zejména
z pohledu vlastního propojení silnice II/220 s odbočkou do Mezirolí (nutnou řešit jako kolmé a v prodloužení na dopravní přivaděč do
Nové Role (silnice II/209). Složitost úpravy této křižovatky netkví ani tak ve vlastním propojení výše zmíněných silnic, ale v možnosti
situovat zde autobusové zastávky autobusových linek tak, aby bylo možno obsloužit všechny potřebné směry a typy linek (rychlíkové a
zastávkové spoje). Dopravní plochy jsou v ÚP navrženy v takovém plošném rozsahu, aby bylo možné následně řešit budoucí křižovatky
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s dalšími podružnými dopravními napojeními, která není možno z dopravního hlediska zrušit (zatahovala by se tranzitní doprava do jinak
dopravně zklidněných míst).
Vnitřní dopravní struktura v urbanizovaných územích je dlouhodobě stabilizovaná a je doplněna dopravními plochami pro
vybudování páteřních místních komunikací zajišťujících dopravní obslužnost rozvojových ploch. Na páteřní krajské silnice navazuje
podružná síť místních komunikací, většinou pouze přístupového charakteru - funkční třída C3, až na výjimky MO 6,5/30 povětšinou
s jedním parkovacím pruhem nebo i D (historicky obestavěné polní cesty, které není možno rozšířit pro blízkost zástavby) nebo
multifunkční a polní cesty. Místní komunikace mají bezprašnou úpravou krytu, vozovky jsou, až na výjimky, lemovány obrubníky.
Odvodnění je do kanalizace.
ÚP vymezuje na řešeném území stávající plochy 38,1946 ha pro silniční dopravu.
ÚP vymezuje na řešeném území nové plochy 11,4108 ha pro silniční dopravu.
Doprava v jednotlivých sídlech.
V Nové Roli na základní dopravní osu silnice III. třídy II/209 navazuje klasický „pravoúhlý“ dopravní systém místních
komunikací, který je pouze mírně modifikován v důsledku konfigurace terénu (domy svou podélnou osou sledují vrstevnici). Dopravní
obsluha historického jádra původní vesnice je zajištěna několika průběžnými, ale většinou slepými přístupovými komunikacemi na úrovni
polních cest s bezprašnou úpravou krytu. Místní komunikace vznikaly spolu s bytovou výstavbou, tj. do roku 1964. Tomu odpovídá i
provedení a šířkové uspořádání – pojížděná část vozovky je lemována zeleným pruhem a minimálně jednostranným chodníkem na
straně vchodů do domů. Místní komunikace (MK) jsou jednoznačně zařazeny do funkční třídy C3 (dle normy ČSN 73 6110) ve třech
návrhových kategoriích - MO 9/50 (Školní ulice), MO 7/50 (veškeré obousměrné ulice) a MO 5/30 (veškeré jednopruhové komunikace),
které jsou lokálně doplňovány o parkovací zálivy. Část komunikací je dopravně zklidněna (IV. třída, funkční skupina třídy D1 – obytná
zóna) s cílem zachování přístupu, ale s jednoznačným vymezením parkovacích míst. Místní komunikace v části s RD jsou bez chodníků
a o nejednotné šířce mezi ploty (3 - 6 m). Z mnoha důvodu nelze dle současných měřítek jednoznačně normově MK kategorizovat, a
platí to i pro budoucnost, protože tyto stávající komunikace jsou pozemkově jednoznačně vymezeny s minimální možností jednotné
úpravy příčného řezu. Platí zejména pro nejstarší zástavbu a zástavbu v RD. Odvodnění MK je buď podélným a příčným spádem do
sběrných příkopů, nebo je dešťová voda sváděna do dešťové kanalizace. V grafické části zobrazená křižovatka v blízkosti „hasičárny“,
která má pět dopravních paprsků, není jinak řešitelná než vloženou okružní křižovatkou. Tato křižovatka nejen jednoznačně normově
zajistí dopravní napojení všech paprsků, ale zároveň bude mít i retardační funkci a odstraní stížnosti na nadměrnou rychlost v tomto
prostoru.
V Mezirolí je vzhledem k pozemkové stísněnosti v příčném směru a nemožnosti trasování páteřních nových komunikací na
zelené louce dopravní obsluha navržena formou dopravně zklidněných obousměrných komunikací IV. třídy (minimální šířka 4,5 m,
v přístupových úsecích 5 až 5,5 m). Na tyto stávající upravené komunikace naváží v rozvojových plochách rovněž dopravně zklidněné
komunikace o základní šířce 5 m. Stávající „ostré“ křižovatky není možno upravit do normových hodnot jinak než vložením malé okružní
křižovatky, která ale paradoxně je nejoptimálnějším řešením daných dopravních křížení. Po převodu krajské silnice II/220 na obec
(podmínkou je realizace obchvatu), bude dnešní páteřní komunikace zachována ve stávající stavební podobě a současném uspořádání
(bude tudy projíždět nejen autobus, ale bude odvádět i veškerou zdrojovou a cílovou dopravu Mezirolí).
V Jimlíkově je páteří silnice II. třídy, na kterou navazuje několik slepých jednopruhových místních komunikací. Páteřní
komunikace bude v mezích možného šířkového uspořádání doplněna alespoň o jednostranný chodník. Navazující stávající i nově
navržené MK budou dopravně zklidněny formou obytné zóny (IV. třída) v základní volné šířce vozovky minimálně 4,5 m. Stávající pěší
propojení Jimlíkova s Božičany, které je využíváno při docházce do práce, bude přeměněno v kombinovanou pěší a cyklistickou stezku,
která bude na severní straně stávající zástavby propojena s navrženou stezkou propojení z Jimlíkova do Nové Role.
Doprava v klidu v jednotlivých sídlech je realizována v rámci samostatných ploch dopravy (např. skupinové garáže), případně
jsou plochy pro odstavení vozidel součástí jednotlivých funkčních ploch podle jejich potřeby. Přímé plochy pro parkování a odstavení
vozidel formou hromadných garáží ÚP nevymezuje.
Pěší, cyklistická a turistická doprava.
Pěší doprava je ve „vysoké“ zástavbě Nové Role vedena po chodnících nebo pěších stezkách. Platí to i pro Mezirolí, kdy
v úseku podél krajské silnice II/220 je již veden nový chodník. Podél všech silnic II. a III. třídy procházejících ZÚ jednotlivých sídelních
částí bude nutno v rámci návrhového období tohoto ÚP doplnit minimálně jednostranný chodník pro pěší. V částech s RD (platí to jak
pro vlastní Novou Roli, tak zejména pro Mezirolí nebo Jimlíkov) pak bude pěší doprava řešena v koexistenci s motorovou dopravou
s využitím legislativy a to dopravním zklidněním stávajících komunikací formou obytné zóny.
Ryzí samostatné cyklistické stezky v zájmovém území jsou vedeny z Nové Role do Staré Role (stezka č. 2009). Tato stezka
bude v části směrově upravena v místech křížení s nově navrženým obchvatem Nové Role. Dále pak je zrealizováno i cyklistické
propojení Nové Role s Mezirolím novou samostatně vedenou cyklostezkou, která začíná v Nové Roli u garáží a v Mezirolí končí u
školky. Tato nová trasa je součástí cyklostezky č. 2012 (Chodov – Jimlíkov - Nová Role – Mezirolí – Děpoltovice a dále). Multifunkční
kombinované cyklistické propojení v samostatné trase je navrženo (probíhá územní řízení) i mezi Novou Rolí a Jimlíkovem. Trasa je
vedena v souběhu se stávající krajskou silnicí. Je tudy trasována cyklotrasa č. 2016. Stávající síť je dále v návrhu doplněna
cyklostezkou, propojující stávající trasu č. 2016 (Loket – Nová Role) s trasou vedoucí podél katastrální hranice s obcí Božíčany, a
zakreslenou v Územním plánu Božíčany. Trasa propojení vede přes pozemek ppč. 1612 (W) a po pozemcích ppč. 1109/62 a 1109/63
v k.ú. Nová Role (NS). Dále vede po stávající ploše dopravní (D).
Dále jsou navrženy 2 nové cyklostezky z Nové Role do Nejdku, navazující na stávající cyklostezku č. 2012 Chodov – Nová
Role.
Karlova stezka je návrh na vytvoření mezinárodní trasy vedené z Karlových Varů přes Novou Roli, Nejdek, Nové Hamry,
Eibenstock, Aue až do německého Chemnitz. Tato trasa je již na mnoha místech zbudována a cílem je vytvořit trasu celou v kvalitě
odpovídající mezinárodní cykloturistice, tak jak ji můžeme vidět na příkladu Cyklostezky Ohře nebo mnoha tras ve vyspělé Evropě.
Výstavba Karlovy stezky je podporována německou stranou, kde již jsou funkční úseky od Aue k hranicím. Mezi městy
Eibenstock a Aue jde cyklostezka po bývalé železnici. Na německé straně je v plánu prodloužit Karlovu stezku až do města Chemnitz,
které má 250 tisíc obyvatel. Délka trasy by tak měla téměř 100 kilometrů a spojila by řadu zajímavých cílů a památek. Trasa prochází
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nádhernými přírodními úseky a přitom je fyzicky méně náročná, jelikož stoupá velmi pozvolna. Vzhledem k hustotě zalidnění na
německé (saské) straně hranic je její význam pro rozvoj turistiky v oblasti Nejdku značný. Trasa cyklostezky je z Nové Role vedena
údolím řeky Rolavy. Začíná v ulici Nádražní, kterou je vedena značená cyklotrasa z Karlových Varů. Rolavu přechází přes stávající
lávku. Zpočátku vede trasa po značené turistické trase, dále se od ní odchyluje. Cyklotrasa v údolí Rolavy vede většinou po stávajících
cestách nebo pěšinách. Nevede tudy žádná značená turistická trasa (kromě začátku v Nové Roli) a většinou ani nejsou zakresleny cesty
v mapách. Průzkumem v terénu však bylo zjištěno, že až na několik málo míst jsou v celé této trase cesty a mimoto je toto území
nádherné z hlediska přírodních hodnot. Řada skalních útvarů, krásných stromů a alejí a samozřejmě divoké koryto řeky mají potenciál
stát se velkým turistickým magnetem obdobně jako například Svatošské skály mezi Karlovými Vary a Loktem. V oblasti tzv. Níťárny
trasa přechází na pravý břeh Rolavy v místě stávající lávky. V okolí železniční zastávky u Smolných Pecí (oficiálně Nová Role –
zastávka) je trasa převedena novou lávkou na pravý břeh a po louce a dále svahem mezi silnící a řekou je vedena až k silničnímu mostu
přes Rolavu, kde je trasa po tomto mostě opět převedena na levý břeh řeky. Cyklostezka je navržena s propustným přírodním povrchem
MTB Cyklostezka je z Nové Role vedena po stávající úzké asfaltové cestě až k Níťárně. U ní odbočuje na lesní cestu, ale
oproti současné trase nepřechází železnici, ale zůstává pod ní. Za druhým křížením současné lesní cesty se nová MTB trasa napojuje
na stávající trasu a jde tak až k železniční zastávce Nová Role – zastávka. Odtud je vedena společně s turistickou trasou po louce podél
Rolavy a dále ve svahu mezi silnicí a řekou až na silniční kost do Smolných Pecí. MTB trasa je navržena se štěrkovým povrchem.
Řešeným územím prochází turistická značená cesta (zelená) vedoucí z Nové Role po hřebeni nad řekou Rolavou směrem na
Smolné Pece a Fojtov, a zajišťuje propojení do Hroznětína a Merklína. Po neznačených trasách (polní cesty) je možno se ve volné
krajině dostat prakticky kamkoli.
…O3.e 2.9
Technická infrastruktura (TI, TO), vodní toky a odvodnění, zásobování vodou, odkanalizování, zásobování
elektrickou energií, zásobování teplem, zásobování plynem, telekomunikace, nakládání s odpady.
a)
Vodní toky a odvodnění území.
Pro stávající vodní toky a vodní plochy ve správním území se nenavrhují žádné územní změny, které by vedly ke změnám ve
vodním režimu jednotlivých sídel. Veškeré vodní toky, přírodní i umělá zařízení pro odvodnění zpevněných, přírodních a ostatních ploch
budou i nadále sloužit jako recipienty srážkových vod. Řádnou údržbou koryt a břehových porostů bude udržován současný stav.
Jako součást sanací a rekultivací po těžbě kaolínu jsou vymezeny nové plochy pro odvodnění rekultivovaných území do
stávajících vodotečí.
b)
Zásobování pitnou vodou.
Zásobování pitnou vodou zajišťuje společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Vodovodní síť obce je součástí
karlovarského vodovodního systému, jehož hlavním zdrojem je úpravna vody Březová o maximální kapacitě 650 l.s-1.
d)
Nová Role v nadmořské výšce 415 – 450 m n.m. je napojena na skupinový vodovod Karlovy Vary – Ostrov. Voda je
dopravována z úpravny vody Březová do vodojemu „Nad Lomem“. Objem vodojemu „Nad Lomem“ je 2 x 2 500 m3. Dno vodojemu na
kótě +500,00 m n.m., provozní hladina má výškovou úroveň +505,05 m n. m. Město je zásobeno vodovodním řadem o DN 300 mm.
Vodovodní síť je zokruhovaná a tvoří ji dvě tlaková pásma. Pro zásobování pitnou vodou horní části plochy Z02 a celé plochy Z01 bude
nutné zvýšení tlaku vody a území města se rozšíří o 3. tlakové pásmo. Z vodojemu „Nad Lomem“ je zároveň vedena voda potrubím DN
600 mm do města Chodov. Vodovod prochází Novou Rolí. Z vodovodu DN 600 mm je na západním okraji Mezirolí vyvedena odbočka
pro odběr vody pro Odeř, Děpoltovice a Mezirolí. Voda je do lokalit dopravována čerpáním.
Mezirolí je zásobeno pitnou vodou ze systému ÚV Březová – Karlovy Vary – Ostrov. Z tohoto vodovodu je zásobován pitnou
vodou vodojem „Nad Lomem“, z kterého je veden zásobovací řad do města Chodov. U křížení s krajskou komunikací Mezirolí – Nová
Role, na západním okraji Mezirolí čerpací stanice pro dopravu vody do Děpoltovic a Odeře. Na výtlačný řad L 200 tohoto vodovodu je
napojen zásobní řad Mezirolí dále větvený a okruhováný do vodovodu Mezirolí.
Jimlíkov je zásoben ze skupinového vodovodu ÚV Březová – Karlovy Vary – Ostrov. Voda je přiváděna zásobním řádem
z VDJ „Nad Lomem“. Tento zásobní řad - „Posílení Sokolovska DN 600 – propojení Karlovy Vary – Sokolov“ je veden v trase „VDJ Nad
Lomem – Nová Role – Božičany – Chodov“. Obec Jimlíkov je napojena samostatnou větví, která z vodovodního řadu odbočuje na
východním okraji Božíčan, kde je osazena redukční šachta. Přívodní vodovodní řad je potrubí L 100.
Pro výhledové období do roku 2023 počítá územní plán se zásobením celkem 4 440 obyvatel. Výpočet denní potřeby vychází
z předpokládaného množství vody na 1 obyvatele. Dle dokumentu Ministerstva zemědělství „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území
České republiky“ z roku 2008 je pro sídlo s počtem obyvatel nad 2000 počítáno se specifickou potřebou 150-160 l/osobu a den. Pro
bilanci správního území města Nová Role je uvažována hodnota 150 l/osobu a den.
Průměrná denní potřeba:
Q24 = 4.440 x 150 l/osobu/den = 666 m3.den-1
Maximální denní potřeba:
Qd = Q24 . kd
kd = 1,5
Qd = 999 m3.den-1 = 41,63 m3.hod-1
Z vypočteného objemu pitné vody za den vyplývá, že vodojem „Nad Lomem“ uvedenou potřebu pokryje s rezervou.
Maximální hodinová potřeba:
Qh = Qd . kh
kh = 2,1
Qh = 41,63 . 2,1 = 87,41 m3.hod-1 = 24,28 l.s-1
Přívodní řad z vodojemu do Nové Role DN 300 mm tomuto dodávanému množství vyhovuje. Nové vodovodní řady v rozvojových
plochách musí být navrhovány dle příslušných norem a odsouhlaseny s provozovatelem stávajících vodovodních rozvodů.
c)
Kanalizace.
Nová Role je převážně odkanalizována do jednotné kanalizace, která je ukončena v čistírně odpadních vod (ČOV) na pravém
břehu Rolavy. Odkanalizování nových rozvojových ploch je možno rozdělit na lokality uvnitř zástavby a lokality na okraji sídla. Rozvojové
plochy uvnitř města jsou většinou napojeny na jednotnou kanalizační síť. Rozvojové plochy na okraji mají navrženou oddílnou kanalizaci.
Splaškové vody jsou odvedeny gravitačně do stávající kanalizace, nebo do nových čerpacích stanic odpadních vod (ČSOV) a dále
přečerpány do gravitační kanalizace. Dešťová kanalizace je vedena do místních vodotečí a dále do Rolavy. Hospodaření s dešťovou
vodou musí odpovídat platné legislativě. Znamená to zachování původního srážko-odtokového vztahu. Platí to zejména při rušení
rostlého terénu s travním pokryvem. Doporučuje se budování potřebných retenčních objemů na pozemku rozvojové plochy s přepadem
do dešťové kanalizace.

Textová část - str. 29

Územní plán NOVÁ ROLE – odůvodnění

09/2016

Nová Role má vybudovanou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod. Na nátok do ČOV je osazena odlehčovací
komora s maximální kapacitou 1 358 l s-1. Ředící poměr odlehčovací komory je 1:5. V současné době je připravována rekonstrukce
ČOV. Ta by měla proběhnout v letech 2014 – 2015. Výhled do budoucna počítá s přivedením a čištěním odpadních vod obcí z blízkosti
města Nová Role na ČOV Nová Role. Předpokládaná bilance napojených obyvatel:
Nová Role
3 860 obyvatel
Mezirolí
490 obyvatel
Jimlíkov
100 obyvatel
Božíčany
700 obyvatel
Děpoltovice
450 obyvatel
Nivy
70 obyvatel
Celkem
5 660 obyvatel
Vstupní parametry rekonstrukce ČOV:
Počet napojených obyvatel:
5 660
Denní průměrné množství odpadních vod:
Q24 = 1.098 m3.den-1 = 12,7 l.s-1
Maximální denní množství odpadních vod:
Qd = 1.535 m3.den-1 = 17,8 l.s-1
Maximální množství splaškové vody do ČOV:
Qh ČOV = 53,6 l.s-1
Maximální množství splaškové vody do biologické části ČOV:
Qmax biolog = 42 l.s-1
Do uvedených množství nejsou započteny svozy odpadních vod ze septiků a žump. Ty budou odváženy na ČOV v Karlových Varech.
Čistírna odpadních vod bude na výtoku splňovat limity vypouštění stanovené v Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Pro zajištění splnění
imisních požadavků budou limity stanoveny kombinací standardů nejlepší dostupné technologie (BAT) pro ČOV o kapacitě 2001-10 000
EO.
Parametr

Jednotka

„p“

„m“

BSK5
CHSKCr
NL
NH4+
PCELK

mg.l-1

25
120
30
15
3

50
170
60
30
10

mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1

Čistírna odpadních vod Nová Role je mechanicko-biologická s odvozem kalu na ČOV Karlovy Vary. Mechanický stupeň tvoří česle,
lapák písku, štěrbinové nádrže. Biologický stupeň je sestaven z dvou nádrží aktivace a vloženou dosazovací nádrží. ČOV nemá kalové
hospodářství. Vyprodukované kaly jsou skladovány v nádržích a odváženy k dalšímu zpracování na ČOV Karlovy Vary. Vyčištěné vody
jsou vypouštěny přes měrný objekt do koryta Rolavy.
V Mezirolí byla vybudována nová splašková kanalizace. Splaškové vody jsou vedeny dle konfigurace terénu od jihu k severu.
Na severním okraji sídla se nachází systém ČSOV, které dopravují odpadní vody do kanalizačního systému města Nová Role a dále
k likvidaci na ČOV. Splašková kanalizační síť bude dále rozšiřována a i s využitím nové ČSOV budou splaškové vody přes centrální
ČSOV na severu sídla dopravovány na ČOV Nová Role. Mezirolí má částečně vybudovanou dešťovou kanalizace a je využíváno více
odvodňovacích příkopů. Dešťové vody jsou dále sváděny do místních vodotečí. Hospodaření s dešťovou vodou musí odpovídat platné
legislativě. Znamená to zachování původního srážko-odtokového vztahu. Platí to zejména při rušení rostlého terénu s travním pokryvem.
Doporučuje se budování potřebných retenčních objemů na pozemku rozvojové plochy s přepadem do dešťové kanalizace.
Jimlíkov má vybudovanou splaškovou kanalizace. Ta využívaná konfigurace terénu a svádí odpadní vody od severu k jihu.
Kanalizační síť je větvená a přivádí vodu na čistírnu odpadních vod. ta se nachází na levém břehu Vlčího (Jimlíkovského) potoka. ČOV
sestává s hrubého předčištění – sedimentační nádrže s dvěma jímkami pro kal a sedimentaci. Dále je voda dočišťována na kořenové
čistírně, která sestává z čerpací stanice, půdního filtru a měrného objektu. Kapacita ČOV cca 15 m3 . den-1 (100 EO). Do budoucna je
možno zvětšit kapacitu ČOV nebo nahradit ČOV ČSOV a dopravit odpadní vody na ČOV Nová Role.
Ochranná pásma vodovodu do průměru 500 mm je 1,5 m od kraje potrubí, ochranné pásmo kanalizačního řadu do průměr 500
mm je 1,5 m od kraje potrubí, ochranná pásma čerpacích stanic jsou stanovena velikostí pozemku určeného pro TI. 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. 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. 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.

--Z01

Možnosti napojení jednotlivých lokalit na vodovod a kanalizaci.
Rozvojové plochy.
Rozvojová plocha bude napojena novým vodovodem. Ten bude napojen na stávající, který je veden v ulici p.p.č. 1614/1
severně od plochy. Splašková kanalizace vedena místní komunikací k železničnímu přejezdu a dále do kanalizace KT 300,
stoka „B 1a“. Dešťová kanalizace vedena místní komunikací k železničnímu přejezdu. Za ním odbočí vlevo a končí na břehu
Rolavy.
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Plocha bude napojena novým vodovodem. Ten bude přiveden z vodovodu vedeného v místní komunikaci severovýchodně od
plochy. Doporučuje se posouzení kapacity části vodovodem od vodovodu PE 90. Splaškové vody svedeny do ČSOV západ 1
a vyčerpány do stávající kanalizace před porcelánkou. Dešťové vody svedeny nejkratší trasou do místní vodoteče.
Plocha bude zásobena z vodovodu, který bude veden k ploše ZO3 a přes ZO4 k ZO5. Splašková kanalizace bude zaústěna do
kanalizace u porcelánky. Dešťová kanalizace částečně se splaškovou, částečně přes plochu Z03 do vodoteče.
Plocha bude napojena na vodovod, který bude zásobovat rozvojovou plochu ZO3 a ZO4. Splaškové vody svedeny do ČSOV
západ 1 a vyčerpány do stávající kanalizace před porcelánkou. Dešťové vody svedeny nejkratší trasou do místní vodoteče.
Rozvojová plocha může být zásobena vodou ze svou stran – ze západu od ZO5 a od východu z vodovodu L80. Plocha bude
odkanalizována gravitačně s využitím Z05.
Rozvojová plocha bude zásobena z nového vodovodu. Ten bude z vodovodu L 100 „3“, který se nachází severovýchodně od
plochy. Splašková kanalizace bude ukončena v ČSOV Jih 1, která je umístěna v ploše Z08. Výtlak veden severním směrem a
ukončen ve stoce „A1“ DN 300. Dešťové vody společně s plochou Z08 svedeny do Novorolského rybníka.
Plocha bude zásobena novým vodovodem vedeným v místní komunikaci. Napojení na stávající vodovod PVC 225 severně od
plochy. Splašková kanalizace svedena do stávající ČSOV Jih 2 místními komunikacemi. Dešťová kanalizace svedena místní
komunikací trase K 09 a podél hranice této rozvojové plochy svedeny do koryta Rolavy.
Plocha bude zásobena novým vodovodem vedeným v místní komunikaci. Napojení na stávající vodovod PVC 225 severně od
plochy. Splašková kanalizace svedena do stávající ČSOV Jih 2 místními komunikacemi. Dešťová kanalizace svedena místní
komunikací trase K 09 a podél hranice této rozvojové plochy svedeny do koryta Rolavy.
Plocha bude zásobena novým vodovodem vedeným v místní komunikaci. Napojení na stávající vodovod PVC 225 severně od
plochy, společně s plochami Z09 a Z10. Splašková kanalizace svedena do stávající ČSOV Jih 2 místními komunikacemi.
Dešťová kanalizace svedena místní komunikací trase K 09 a podél hranice této rozvojové plochy svedeny do koryta Rolavy.
Plocha bude zásobena novým vodovodem vedeným v místní komunikaci. Napojení na stávající vodovod PVC 225 severně od
plochy. Splašková kanalizace svedena do stávající ČSOV Jih 2 místními komunikacemi. Dešťová kanalizace svedena místní
komunikací trase K 09 a podél hranice této rozvojové plochy svedeny do koryta Rolavy.
Rozvojová plocha bude napojena na nový vodovod. Ten bude přiveden z místního, řad „1-1“ PE 110, který se nachází severně
od plochy. Splaškové vody budou odvedeny stávající kanalizací, které se nachází v rozvojové ploše. Dešťové vody do
jednotné kanalizace.
Rozvojová plocha bude napojena na nový vodovod. Ten bude přiveden z místního, řad „1-1“ PE 110, který se nachází severně
od plochy. Splaškové vody do stávající ČSOV Jih 2. Dešťové vody novým potrubím k dešťové kanalizaci ploch Z09 ÷Z12 a do
Rolavy.
Rozvojová plocha bude napojena na nový vodovod. Ten bude přiveden z místního, řad „1-1“ PE 110, který se nachází severně
od plochy. Splaškové vody budou odvedeny stávající kanalizací, které se nachází v rozvojové ploše. Dešťové vody do
jednotné kanalizace.
Rozvojová plocha bude napojena na nový vodovod. Ten bude přiveden z místního, řad „1-1“ PE 110, který se nachází severně
od plochy. Vodovod bude zásobovat i plochu Z15. Splaškové vody budou odvedeny stávající kanalizací, které se nachází
v rozvojové ploše. Dešťové vody do jednotné kanalizace.
Rozvojová plocha bude zásobována novým vodovodem. Ten bude napojen na stávající u silničního mostu přes Rolavu, řad 11, PE 110. Nový řad zajistí voda i po Z18 a částečně po Z19. Splašková kanalizace novým gravitačním potrubím do ČSOV
Rolava 1, a dále tlakově po korytem Rolavy do kanalizace Nové Role na pravém břehu říčky. Dešťové vody svedeny do koryta
Rolavy.
Rozvojová plocha bude zásobována novým vodovodem. Ten bude napojen na stávající u silničního mostu přes Rolavu, řad 11, PE 110. Nový řad zajistí voda i po Z18 a částečně po Z19. Splašková kanalizace novým gravitačním potrubím do ČSOV
Rolava 1, a dále tlakově po korytem Rolavy do kanalizace Nové Role na pravém břehu říčky. Dešťové vody svedeny do koryta
Rolavy.
Rozvojová plocha bude zásobována novým vodovodem. Ten bude napojen na stávající u silničního mostu přes Rolavu, řad 11, PE 110. Nový řad zajistí voda i po Z18 a částečně po Z19. Je navržena pouze dešťová kanalizace pro komunikaci a
zpevnění plochy před Z19.
Plocha bude napojena na nový vodovod. Ten bude přiveden z hlavního řadu „1-1“ PE 110. Splaškové vody svedeny do ČSOV
Rolava 1, dále viz. popis Z17. Dešťové vody svedeny novou kanalizací do Rolavy.
K ploše bude přiveden vodovod z řadu „4“ PE 90. Nový vodovod bude veden místní komunikací. Splaškové vody do nové
kanalizace – prodloužení řadu A v místní komunikaci. Dešťové vody do podmoku, místní vodoteče, částečně dle spádu do
sousedícího rybníka.
K ploše bude přiveden vodovod z řadu „4“ PE 90. Nový vodovod bude veden místní komunikací. Splaškové vody do nové
kanalizace – prodloužení řadu A v místní komunikaci. Dešťové vody do sousedícího rybníka.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy. Splaškové vody do ČSOV Mezirolí Sever
a dále přečerpány do gravitační kanalizace stoky B. Dešťová kanalizace do odvodňovacího příkopu K15 a dále do místní
vodoteče.
Rozvojová plocha bude napojena novým vodovodem. Ten bude přiveden ze stávajícího, který je veden v krajské komunikaci
východně od plochy. Splaškové vody do ČSOV Mezirolí Sever a dále přečerpány do gravitační kanalizace stoky B. Dešťová
kanalizace do odvodňovacího příkopu K15 a dále do místní vodoteče.
Odbočení z krajské komunikace plochy Z26 bude využito i pro plochu Z27. Splaškové vody gravitační kanalizací do gravitační
stoky B1. Dešťové vody novou dešťovou kanalizací při východním okraji plochy do místní vodoteče, která protéká středem
Mezirolí.
Rozvojové plochy budou zásobeny novým vodovodem, který bude napojen na stávající vodovod, který vychází z vodojemu.
Pro zajištění dostatečného tlaku bude za odbočením vysazena zrychlovací stanice. Platí i pro plochy Z29, Z30, Z31. Splaškové
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vody gravitační kanalizací do gravitační stoky B1. Dešťové vody novou dešťovou kanalizací při východním okraji plochy do
místní vodoteče, která protéká středem Mezirolí.
Rozvojové plochy budou zásobeny novým vodovodem, který bude napojen na stávající vodovod, který vychází z vodojemu.
Pro zajištění dostatečného tlaku bude za odbočením vysazena zrychlovací stanice. Platí i pro plochy Z29, Z30, Z31. Splaškové
vody gravitační kanalizací do gravitační stoky B1. Dešťové vody novou dešťovou kanalizací při východním okraji plochy do
místní vodoteče, která protéká středem Mezirolí.
Rozvojové plochy budou zásobeny novým vodovodem, který bude napojen na stávající vodovod, který vychází z vodojemu.
Pro zajištění dostatečného tlaku bude za odbočením vysazena zrychlovací stanice. Platí i pro plochy Z29, Z30, Z31. Splaškové
vody gravitační kanalizací do gravitační stoky B1. Dešťové vody novou dešťovou kanalizací při východním okraji plochy do
místní vodoteče, která protéká středem Mezirolí.
Rozvojové plochy budou zásobeny novým vodovodem, který bude napojen na stávající vodovod, který vychází z vodojemu.
Pro zajištění dostatečného tlaku bude za odbočením vysazena zrychlovací stanice. Platí i pro plochy Z29, Z30, Z31. Splaškové
vody gravitační kanalizací do gravitační stoky B1. Dešťové vody novou dešťovou kanalizací při východním okraji plochy do
místní vodoteče, která protéká středem Mezirolí.
Rozvojové plochy budou zásobeny novým vodovodem, který bude napojen na stávající vodovod, který vychází z vodojemu.
Pro zajištění dostatečného tlaku bude za odbočením vysazena zrychlovací stanice. Platí i pro plochy Z29, Z30, Z31. Splaškové
vody novou kanalizací do stávající „B-1-1-1“ přes plochu Z33. Dešťové vody do místní vodoteče.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy. Splaškové vody novou kanalizací do
stávající „B-1-1-1“ přes plochu Z33. Dešťové vody do místní vodoteče.
Rozvojová plocha bude zásobena novým vodovodem. Ten bude přiveden z vodovodu PE 100 „2-4“ severně od plochy.
Splaškové vody do gravitační kanalizace, stoka B. Dešťové vody do přilehlé vodoteče.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy. Splašková kanalizace do přilehlé
kanalizace – stoka „B“. Dešťové vody místní komunikace do vodoteče severozápadně od plochy.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy. Splašková kanalizace do přilehlé stoky
„B“. Dešťové vody do vodoteče východně od plochy.
Rozvojová plocha bude zásobena novým vodovodem. Ten bude umístěn do nově navrhované komunikace K17. Splaškové
vody novou kanalizací do stoky „B“. Dešťové vody do místní vodoteče, jejíž koryto je přilehlé k rozvojové ploše.
Rozvojová plocha bude zásobena novým vodovodem. Ten bude umístěn do nově navrhované komunikace K17. Splaškové
vody do stoky B. Dešťové vody dle výškových poměrů do vodotečí na severovýchodě nebo východě od plochy.
Plocha bude zásobena z nového vodovodu. Ten bude přiveden ze stávajícího, který prochází plochou Z41. Dále je vodovod
veden místní komunikací k ploše Z40. Společná kanalizace s plochou Z41.
Plocha bude zásobena z nového vodovodu přivedeného ze stávajícího páteřního v komunikaci. Splaškové vody do stoky A1.
Dešťové vody do místní vodoteče.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splaškové vody do
stoky A, která je vedena přes hranici plochy. Dešťové vody do místní vodoteče, která protéká plochou.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splaškové vody
horní části plochy v návaznosti na kanalizaci Z42. Dolní část plochy do nové ČSOV místní komunikací Mezirolí východ.
Dešťové vody do bezejmenné vodoteče.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy. Splaškové vody do stoky A1. Dešťové
vody do podmolu.
Plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který je veden v ploše. Splaškové vody stávající kanalizací, stoka A1 a A1-1.
Dešťové vody do místní vodoteče.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splaškové vody
stávající kanalizací, stoka A1 a A1-1. Dešťové vody do místní vodoteče.
K ploše bude přiveden nový vodovod. Ten bude přiveden z vodovodu, který se nachází na východním okraji obce v místní
komunikaci. Nutná kontrola dostatečného tlaku. Splašková kanalizace bude místní komunikací svedena do stoky „A1“.
Dešťové vody do podmolu nebo do vodoteče v zástavbě.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splašková
kanalizace je v přilehlé ulici. Dešťové vody do podmolu nebo do vodoteče v zástavbě.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splašková
kanalizace je v přilehlé ulici. Dešťové vody do podmolu nebo do vodoteče v zástavbě.
K ploše bude přiveden vodovod z řadu „4“ PE 90. Nový vodovod bude veden místní komunikací. Nutná kontrola tlaku ve
stávající koncové větvi. Splaškové vody do nové kanalizace – prodloužení řadu A v místní komunikaci. Dešťové vody do
podmoku nebo místní vodoteče.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splaškové vody do
kanalizace v ulici – stoka „A“. Dešťové vody do vodoteče.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splaškové vody do
kanalizace v přilehlé ulici – stoka „A“. Dešťové vody do vodoteče.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splaškové vody do
kanalizace v přilehlé ulici – stoka „A“. Dešťové vody do vodoteče.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu. Vodovod bude přiveden místní komunikací z řadu „5“ PE 90.
Splaškové vody do kanalizace v přilehlé ulici – stoka „A“. Dešťové vody do vodoteče.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splaškové vody do
kanalizace v přilehlé ulici – stoka „A5“. Dešťové vody do místní vodoteče.
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Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splaškové vody do
kanalizace v přilehlé ulici – stoka „A5“. Dešťové vody do místní vodoteče.
Vodovod k rozvojové ploše bude přivedena z řadu PE 110 „3“, který je veden jižně od plochy. Splaškové vody do kanalizace
v přilehlé ulici – stoka „A2“. Dešťové vody do místní vodoteče nebo rybníka.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splaškové vody do
nové kanalizace – prodloužení řadu A v místní komunikaci. Dešťové vody do podmolu nebo místní vodoteče.
Rozvojová plocha bude zásobena z vodovodního řadu PE 90 „1-2“. Rozsáhlé území bude odkanalizováno spádem. Splaškové
vody – stoka „A2-1“ nebo A. Dešťové vody do místní vodoteče.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splaškové vody do
stoky „A2 -1“. Dešťové vody do místní vodoteče i otevřeným příkop nebo podmok.
K rozvojové ploše je přiveden vodovod, řad „1-2-2“ PE 63. Splašková kanalizace do stoky, která se nachází v ulici přilehlé
k ploše. Dešťová kanalizace do stoky, která se nachází v ulici přilehlé k ploše.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy. Splaškové vody budou svedeny do
ČSOV Mezirolí, západ 2 a vyčerpány do stoky „C“. Dešťové vody vypuštěny do podmolu, nebo místní vodoteče.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splaškové i dešťové
vody budou vypouštěny do připravených stok v blízkosti rozvojové plochy.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splaškové i dešťové
vody budou vypouštěny do připravených stok v blízkosti rozvojové plochy.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splaškové i dešťové
vody budou vypouštěny do připravených stok v blízkosti rozvojové plochy.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splaškové i dešťové
vody budou vypouštěny do připravených sok v blízkosti rozvojové plochy.
Plocha je zásobena vodovodním řadem „1-2“ PE 100, který plochou prochází. Splaškové i dešťové vody budou vypouštěny do
připravených stok v blízkosti rozvojové plochy.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splaškové i dešťové
vody budou vypouštěny do připravených stok v blízkosti rozvojové plochy.
Rozvojová plocha bude zásobena ze dvou stran. Hlavní přívod vody je z řadu „2“ L 100, který se nachází jižně od plochy.
Druhý přívod je z vodovodního řadu „2“ PE 63, který je veden východně od plochy. Splaškové vody budou odvedeny ze
západní a východní strany rozvojové plochy. Dešťové vody budou svedeny do koryta Vlčího (Jimlíkovského potoka).
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splaškové vody
novou kanalizací do stoky „A1“. Dešťové vody do podmolu nebo přes plochu Z75 do koryta potoka.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splaškové vody do
stoky „A1a“ místní komunikací. Dešťové vody do místní vodoteče.
Rozvojová plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splaškové vody do
stoky „A1a“ místní komunikací. Dešťové vody do místní vodoteče.
Rozvojová plocha bude ze severu zásobena z řadu „3“ PE63 a zároveň ze západu, z nového řadu, který je napojen na nový
vodovod, který bude napojen na stávající řad „1“ L 100. Splaškové vody do stoky „A1a“ místní komunikací. Dešťové vody do
místní vodoteče.
Plocha bude napojena na nový vodovod, který bude napojen na stávající řad „1“ L 100 v centru obce. Řad bude ukončen
v ploše Z81. Splaškové vody do stoky „A1a“ místní komunikací. Dešťové vody do místní vodoteče.
Plocha bude napojena na nový vodovod, který bude napojen na stávající řad „1“ L 100 v centru obce. Řad bude ukončen
v ploše Z81. Splaškové vody do stoky „A1a“ místní komunikací. Dešťové vody do místní vodoteče.
Dle potřeby vody pro rozvojovou plochu bude napojena na řad „2-2“ PE 50 nebo na nově navrhovaný řad pro Z79-Z81, který
vychází z řadu „2“ L 100. Splaškové vody budou napojeny na kanalizaci, která je vedena v těsné blízkosti plochy. Dešťové
vody budou svedeny do koryta potoka.
Splaškové vody do stoky „A1a“ místní komunikací. Dešťové vody do místní vodoteče.
Splaškové vody řešeny prostřednictvím individuálních žump, zásobování vodou dovozem, nebo studnou. Dešťové vody budou
odváděny do terénu.
Splaškové vody budou odváděny do obecní kanalizace u hranice lokality a dále na ČS, vodovodní přípojka do lokality bude
rovněž z nejbližšího veřejného vodovodního řadu, dešťové vody budou odváděny do rybníka.
Přestavbové plochy.
Plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci. Splašková kanalizace vedena
místní komunikací k železničnímu přejezdu a dále do kanalizace KT 300, stoka „B 1a“. Dešťová kanalizace vedena místní
komunikací k železničnímu přejezdu. Za ním odbočí vlevo a končí na břehu Rolavy.
Plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který vede podél plochy v místní komunikaci.
Plocha bude zásobena z řadu „A“ PVC 225, který se nachází jihovýchodně od plochy. Splaškové i dešťové vody budou
napojeny do přilehlé jednotné kanalizace.
Plocha je zásobena z vodovodu, který je veden předmětnou plochou. Splaškové i dešťové vody budou napojeny do přilehlé
jednotné kanalizace.
Plocha bude zásobena z nového vodovodu, který bude přiveden z řadu „A“ PVC 225, který se nachází severovýchodně od
rozvojové plochy. Splašková kanalizace svedena do stávající ČSOV Jih 2 místními komunikacemi. Dešťová kanalizace
svedena místní komunikací trase K 09 a podél hranice této rozvojové plochy svedeny do koryta Rolavy.
Plocha bude napojena na stávající vodovod řad „3-3-1“ L 80, který je veden východně od plochy.
Plocha bude zásobena z vodovodu pro Z48 nebo z vodovodu v místní komunikaci Jimlíkov. Splašková kanalizace bude místní
komunikací svedena do stoky „A1“. Dešťové vody do podmolu nebo do vodoteče v zástavbě.

Textová část - str. 33

Územní plán NOVÁ ROLE – odůvodnění

09/2016

P15

Plocha bude zásobena ze stávajícího vodovodu, který je veden severně od plochy. Splaškové i dešťové vody odvedeny
stávajícími kanalizacemi.
V grafické části ÚPNR jsou vymezeny chráněné trasy pro stávající i navrhované prvky technické infrastruktury. Z vymezení
chráněných tras v územním plánu nevzniká povinnost pro dotčené subjekty a obec navrhovanou infrastrukturu realizovat. Chráněné
trasy pro prvky technické infrastruktury jsou nezastavitelné včetně ochranných pásem. Technická infrastruktura ÚPNR umožňuje
napojení všech rozvojových a přestavbových ploch tohoto ÚPNR. Prvky technické infrastruktury, nezobrazené v grafické části ÚPNR,
jsou součástí požadované podrobnější ÚPD. Doporučené řešení TI je uvedeno v předchozí kapitole odůvodnění ÚPNR. Doporučené
řešení je možné optimalizovat a upravit dle konkrétních podmínek řešeného území.
d)
Energetika.
d1)
Řešené území je zásobováno elektrickou energií z transformovny 110/22 kV Ostrov z vývodu Hroznětín. Toto napájecí vedení
přichází do řešeného území od severovýchodu a prochází katastrem obce Nová Role na jih. Druhý vývod z rozvodny Ostrov – Sadov I
prochází podél východní části území. Mezi oběma vedeními prochází katastrem obce Mezirolí propojovací vedení Sadov I – Mezirolí.
Druhé napájecí vedení vstupuje do řešeného území od jihozápadu směrem od Chodova. Jedná se o vývod z rozvodny 110/22 kV
Rotava. Vedení zásobuje trafostanici Porcelánka N. Role. Záložní napájení řešeného území je možné z rozvodny 110 /220 kV Karlovy
Vary Bohatice po vývodu Božíčany.
d2)
Výše uvedená stávající koncepce zůstane zachována.
--Zálohování místního systému zásobování elektrickou energií je zajištěno propojením venkovních vedení 22kV
v jednotlivých katastrech.
--Nové trasování rozvodné sítě 110kV a vyšších se nenavrhují.
--Nové trasování venkovních vedení 22kV se rovněž nenavrhuje. Stávající trasy ve stabilizovaných územích jsou
vyhovující a přizpůsobeny současné potřebě. Přeložky a nové trasy kabelových, případně vzdušných přípojek budou navrženy jako
součást územních studií rozvojových nebo přestavbových ploch, a budou navrženy s ohledem na optimální využití zastavitelné plochy.
--Nárůst spotřeby elektrické energie ve stabilizovaných i rozvojových územích bude 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 orientační
průměrné obložnosti bytové jednotky.
Plánovaný nárůst počtu obyvatel
638
Předpoklad nových bytových jednotek max. 283
Průměrný instalovaný příkon pro jednu bytovou jednotku 20 kW
Celkový příkon
5 660 kW
Soudobost
0,2
Soudobý příkon
1 132 kW
--Pro ostatní funkce nelze nárůst spotřeby elektrické energie 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.
d3)
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 plochy, které lze zodpovědně určit nejdříve
v podrobnější územní studii. Ochranná pásma elektrických vedení a zařízení jsou:
--venkovní vedení VN od 35 až 110 kV s neizolovanými vodiči
ochranné pásmo = 12m od krajního vodiče
--venkovní vedení VN od 1 až 22-35 kV s neizolovanými vodiči
ochranné pásmo = 7m od krajního vodiče (10m)
--venkovní vedení VN od 1 až 22-35 kV s izolovanými vodiči
ochranné pásmo = 2m od krajního vodiče (5m)
--stožárové TS – trafostanice od 1 do 52 kV
ochranné pásmo = 7m od vodiče
--kompaktní a zděné TS – trafostanice od 1 do 52 kV
ochranné pásmo = 2 m od vnější stěny
--ochranné pásmo podzemního vedení do napětí 110kV je 1 m
--u venkovní elektrické stanice a stanice s napětím větším než 52kV v budovách je ochranné pásmo 20 m od vnějšího líce
obvodové zdi nebo oplocení.
d4)
Celkově lze konstatovat, že zásobování elektrickou energií je vyhovující s potřebnou rezervou a může být posíleno, pokud
bude v souvislosti s rozvojem území třeba. ÚP proto nenavrhuje žádné nové konkrétní stavby a opatření k posílení energetického
zásobování obce.
d5)
Podrobnější popis navrhovaných opatření.
Jimlíkov.
Napájení sídla vedením 22 kV bude ponecháno stávající z vedení Ostrov – vývod Hroznětín, které prochází po východní části
katastru. V sídle se uvažuje s následujícím zvýšením výkonu:
Využití
Rodinné domy a smíšená území
Výroba, služby
Rekreace

RD - počet
28

Instalovaný příkon /kVA/
560
50
15

Celkové navýšení příkonu 625 kVA, soudobost 0,2, soudobý příkon 125 kVA. Pro uvolnění prostoru pro výstavbu RD se
provede demontáž stávající trafostanice č.17-04083002 a výstavba nové na okraji sídla. Napojení bude ponecháno na stávající přípojku
VN, která se zkrátí. Trafostanice bude vyzbrojena transformátorem 400 kVA. Sekunderní síť bude v trase hlavního napáječe zesílena.
Nová Role.
Napájení řešeného území sídla bude ponecháno stávající z vývodu Hroznětín, ze kterého ve východní části odbočuje okružní
vedení Nová Role. Toto vedení obchází obec po jižní části a stáčí se na sever. Na vedení jsou napojeny jednotlivé venkovní přípojky
VN. Z tohoto vedení se v severní části obce odbočí novou venkovní přípojkou pro napájení trafostanic NT 01 a NT 02. Trasa přípojky jde
od rozbočení u vodárny, obchází zemědělské objety a hřbitov a končí na okraji území BV.
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V jižní části sídla se odbočí venkovní přípojkou pro napájení trafostanice NT 03 ve smíšeném venkovském území. Trasa
přípojky kříží železniční trať a jde v souběhu s vysokotlakým plynovodem na okraj řešeného území. V jihozápadní části obce u
porcelánky se provede nové odbočení venkovní přípojkou pro trafostanici NT 04, která bude napájet průmyslovou zónu.
Záložní napájení je možné z vedení Bohatice – Božíčany, které přichází od jihu.
Objekt Porcelánky je napájen samostatným vedením VN od Chodova. Případné zvýšení výkonu bude zajištěno z vlastní
trafostanice. V sídle se uvažuje s následujícím zvýšením výkonu.
Využití
Rodinné domy a smíšená území
Služby
Výroba
Rekreace

Bytové jednotky
150

Instalovaný příkon /kVA/
3 000
60
400
100

Soudobý příkon skupinový /kVA/
600
14
320
25

Celkové požadované navýšení soudobého příkonu 959 kVA v centru obce bude zajištěno zesílením stávajících trafostanic:
Trafostanice
8-04135001
7-04135011
10-04135004
celkem

St. výkon /kVA/
1 x 100
1 x 400
1 x 400
900

Nový výkon /kVA/
1 x 630
2 x 400
1 x 630
2 060 – 900 = 1 160

Pro navýšení odběru v okrajových částech sídla se uvažuje s výstavbou nových trafostanic s tímto výkonem:
Trafostanice
NT 01
NT 02
NT 03
NT 04

Maximální výkon /kVA/
1 x 400
1 x 400
1 x 400
2 x 400

Instalovaný výkon /kVA/
1 x 250
1 x 100
1 x 250
1 x 400

Trafostanice NT 01 a NT 02 budou využity pro napájení území v severní části sídla. Trafostanice budou napojeny na novou
venkovní přípojku VN, mezi stanicemi bude položen zemní kabel VN. Trafostanice NT 03 bude osazena ve smíšeném venkovském
území v jižní části sídla. Trafostanice NT 04 bude napájet průmyslovou zónu v jihozápadní části obce u porcelánky. Nové trafostanice
jsou betonové blokové, pro kabelové napojení na straně VN a NN. Stávající rozvody NN jsou smíšené venkovní a kabelové. Venkovní
rozvody budou postupně nahrazovány kabelovými. Nové rozvody budou budovány jako kabelové.
Mezirolí.
Zásobování území elektrickou energií bude ponecháno stávající vedením Propojení Sadov I – Mezirolí. Z vedení odbočují
jednotlivé venkovní přípojky VN pro trafostanice. Pro uvolnění části území pro výstavbu se hlavní vedení ve středu sídla přeloží. Přípojka
pro přeloženou trafostanici č.2-04122001 je provedena zemním kabelem. Z této stanice pak vede zemní kabel na trafostanici NT 06 a
dále zpět na hlavní vedení. U hlavní silnice se z vedení provede kabelový svod do nové stanice NT 07. Trafostanice NT 05 bude
napojena závěsným kabelem VN, který odbočuje u st. TS 4-04122003. V sídle se uvažuje s následujícím zvýšením výkonu:
Využití

RD – počet

Instalovaný příkon /kVA/

RD, ostatní bydlení, smíšená území
Výroba, služby
Rekreace

105

2 100
350
100

Soudobý
/kVA/
420
280
25

příkon

Celkové potřebné navýšení soudobého příkonu o 725 kVA bude zčásti pokryto zesílením stávajících trafostanic:
Trafostanice
1-04122002
4-04122003
3-04122004
Celkem

Současný výkon /kVA/
1 x 100
1 x 250
1 x 160
510

Nový výkon /kVA/
1 x 400
1 x 400
1 x 250
1 050 – 510 = 540

Pro další navýšení odběru se provede rekonstrukce stávajících stanic a výstavba nových s tímto výkonem:
Trafostanice
2-04122001
NT 05
NT 06
NT 07
Celkem

Maximální dosažitelný výkon /kVA/
1 x 400
2 x 400
1 x 400
1 x 400
2 000
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Stávající sloupová trafostanice trafostanice 2-04122001 se zdemontuje. Nová trafostanice, která se osadí vedle, bude
zasmyčkována na kabel VN. Trafostanice NT 05 bude napájet území na jihu sídla. Bude koncová a napojena závěsným kabelem VN.
Trafostanice NT 06 bude osazena ve středu sídla a bude napájet nové plochy venkovského bydlení. Bude zasmyčkována na kabel VN.
Trafostanice NT 07 bude osazena u hlavní silnice. Bude využita pro napájení ploch bydlení na severu, a pro napájení území služeb a
výroby. Bude napojena zemním kabelem VN na hlavní vedení. Nové trafostanice jsou betonové blokové, pro kabelové zapojení na
straně VN a NN. Stávající rozvody NN jsou kabelové. Pro zajištění požadovaného výkonu se provede rekonstrukce hlavních
propojovacích vedení mezi stávajícími trafostanicemi. Nově budované rozvody budou budovány jako kabelové. Jednotlivé trafostanice
budou mezi sebou na straně NN zasmyčkovány.
e)
Zásobování teplem.
--Nová Role.
Soustava centrálního zásobování teplem Nové Role zahrnuje horkovodní rozvody. Soustava CZT v Nové Roli svým výkonem
a charakterem patří mezi střední soustavy a je zásobována teplem z teplárny ve Vřesové, provozované Sokolovskou uhelnou a.s. V
současné době je v provozu horkovodní tepelný napáječ 2 x DN 700 až 2 x DN 500 Vřesová - K. Vary s krytím potřeby tepla pro
Chodov, Novou Roli a Karlovy Vary. PK Vřesová se tak stal hlavním zdrojem pro zásobování teplem tyto městské soustavy. Navržený
systém rozvodů respektuje teplotní diagram uvažovaný ve studii, zpracované v EVČ Pardubice pro variantu č. 2 t.j. definitivní provoz na
max. zimní teploty 140/70°C na prahu VS 1 ve Vřesové. V Mírové je vybudována předávací stanice pro město Nová Role a Božíčany,
která zajišťuje maximální teplotu 130°C s ohledem na použité předizolované potrubí Isoplus. Z Mírové jsou vedeny horkovodní rozvody
2 x DN 300 do Božíčan, kde je vysazena přípojka pro závod Sedlecký kaolín a.s., a 2 obytné panelové domy a pokračují v dimenzi 2 x
DN 200 do předávací stanice v Nové Roli, ul. Tovární 1, kde jsou ukončeny.
Teplovodní rozvody z předávací stanice o celkovém topném výkonu 12 MW jsou rozvedeny po městě Nová Role dvou
trubkové topné rozvody o max. parametrech 90/70°C s ekvitermní regulací do jednotlivých zásobovaných objektů, kde je v provozu
decentralizovaná příprava TUV. Celkový počet bytových jednotek v Nové Roli zásobovaných z CZT činí cca 1250 bytů. V objektu
Rolavská ul. je instalován záložní zdroj tepla vybavený 3 ks plynových kotlů o celkovém výkonu 1,6 MW, který je možné v letním období
použít pro přípravu TUV a v zimním období pro havarijní temperování jednotlivých napojených objektů.
--Mezirolí a Jimlíkov.
Zásobování teplem v uvedených sídlech je provedeno decentralizovaným způsobem je zajišťováno individuelně pomocí
lokálních spotřebičů na zemní plyn a tuhá paliva. Podél Jimlíkova je veden horkovodní napáječ Vřesová – Teplárna K. Vary, který by
bylo možné využit při další výstavbě v sídle s větším odběrem.
f)

Zásobování plynem.
Zásobování území obce zemním plynem je řešeno z regulační stanice plynu VTL/STL v Bohaticích. Rozvod plynu je proveden
STL distribuční sítí, provozovanou o tlakové hladině 300 kPa. Technický stav a kapacita připojení je vyhovující včetně potřebné rezervy
pro budoucí rozvoj.
Plynofikace obce bude 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)
2 077
Podíl obyvatel v TOB s plynem zavedeným do bytu (%)
50 %
Počet obyvatel stálých v cílovém stavu, v trvale obydlených bytech
4 730 obyvatel
z toho s plynem zavedeným do bytu
2 365
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 18 tis m3/rok)
2 520 m3/hod
výroba a občanská vybavenost (do 9 tis m3/rok)
270 m3/hod
Celkem
2 790 m3/hod
Redukovaná spotřeba plynu
2 160 m3/hod
Předpokládaná roční spotřeba plynu v obci bude okolo
1 640 000 m3/rok
Výpočet množství škodlivých imisí vypouštěných z objektů pro palivo zemní plyn (Hu 33,6 kJ/m3).
4 952 kg / rok
popílek 302 kg/106 m3 * Vp
Nox
1.920 kg /106 m3 * Vp
31 490 kg / rok
CO
320 kg/106 m3 * Vp
5 247 kg / rok
Celkem
41 689 kg/rok
ÚPNR předpokládá dobudování stávající STL plynovodní sítě, kdy nové plynovody budou zásobovat nově navržené plochy.
Stávající regulační stanice budou využity i pro případné rozšíření stávající plynovodní sítě. STL plynovody jsou provozovány o tlakové
hladině 300 kPa.
Dle zákona č. 458 / 2000 Sb. - § 68 : jsou plynárenská zařízení chráněna „ ochrannými pásmy “ k zajištění jejich bezpečného,
a spolehlivého, provozu. Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti
plynárenského zařízení. Ochranná pásma:
A/ u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a jejich přípojek v zastavěném území obce 1 metr na obě strany od půdorysu (líce) potrubí.
B/ u ostatních plynovodů a přípojek činí ochranné pásmo 4m na obě strany od půdorysu.
C/ bezpečnostní pásmo - dle § 69 (zákon 458/2000 Sb.) jsou pro plynová zařízení stanovena bezpečnostní pásma, která jsou určena
k zamezení, nebo zmírnění účinků případných havárií plynového zařízení, a jsou určena k ochraně života, zdraví a majetku osob.
Bezpečnostní pásma veškerých plynových zařízení:
Druh zařízení:
velikost pásma:
Zásobníky (od oplocení) mimo samostatně umístěných sond
250 m
Tlakové zásobníky zkapalněných plynů do vnitřního obsahu

Textová část - str. 36

Územní plán NOVÁ ROLE – odůvodnění

09/2016

nad 5 m3 do 20 m3
20 m
nad 20 m3 do 100 m3
40 m
nad 100 m3 do 250 m3
60 m
nad 250 m3 do 500 m3
100 m
nad 500 m3 do 1000 m3
150 m
nad 1000 m3 do 3000 m3
200 m
nad 3000 m3
300 m
Plynojemy do 100 m3
30 m
nad 100 m3
50 m
Plnírny plynů (od technologie)
100 m
Zkapalňovací stanice stlačených plynů 100 m
Odpařovací stanice zkapalněných plynů
100 m
Kompresorové stanice (od technologie)
200 m
Regulační stanice vysokotlaké
do tlaku 40 barů včetně
10 m
Regulační stanice s tlakem nad 40 barů
20 m
druh zařízení:
velikost pásma:
Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně
do DN 100 včetně
10 m
nad DN 100 do DN 300 včetně
20 m
nad DN 300 do DN 500 včetně
30 m
nad DN 500 do DN 700 včetně
45 m
nad DN 700
65 m
Vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky s tlakem nad 40 barů
do DN 100 včetně
80 m
nad DN 100 do DN 500 včetně
120 m
nad DN 500
160 m
Sondy zásobníku plynu od jejich ústí
s tlakem do 100 barů
80 m
s tlakem nad 100 barů
150 m
g)
Zásobování teplem.
Centrální zásobování teplem (CZT) včetně veřejné rozvodné sítě v obci není. V rámci areálů výrobních závodů jsou
individuální centralizované zdroje zásobující pouze objekty uvnitř areálů, nebo objekty majetkově a funkčně související.
ÚP nenavrhuje žádnou funkční plochu pro zařízení technické infrastruktury – CZT.
Spotřebitelé, kteří nejsou napojeny na vytápění lokálních centralizovaných zdrojů, využívají k vytápění plyn, nebo v omezeném
množství elektrickou energii. 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.
h)
Telekomunikace.
Současná koncepce pevné ani mobilní telekomunikační sítě se nemění, je daná především jejich provozovateli. Místní síť je
napojena na digitální spojovací technologii Karlovy Vary – Rybáře. V obci je umístěno několik síťových rozvaděčů. Dálková síť je
zastoupena úložným dálkovým optickým kabelem Karlovy Vary - Ostrov s ochranným pásmem 1,5 m na obě strany krajního vedení.
Operátor veřejné SEK (sítí elektronických komunikací) rozvoj kabelových úložných sítí vzhledem k finanční náročnosti
nedělá. V rámci budování veřejné SEK se pouze napojují zákazníci, kteří požadují přípojku SEK a to za předpokladu, že stavba
je finančně návratná.
Katastrálním územím prochází trasa DOKu (dálkových optických kabelů). V rámci staveb DOKu byly budovány první optické
kabely s poměrně nízkým počtem vláken. V současné době prochází obcí dva optické kabely.
Pro výstavbu optických sítí je nadále nutné v souladu s ČSN 736005 počítat v chodnících a podél přístupových komunikací s
pásmem pro pokládku hlavní trasy SEK, ze které budou odbočovat přípojky k jednotlivým nemovitostem.
ch)
Technická infrastruktura – plocha pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO) je v současné době umístěna v ZÚ
v centrální části Nové Role. Nové plochy této technické infrastruktury ÚP nenavrhuje.
Tuhý komunální odpad je odvážen ke zneškodnění na řízenou skládku na Smolnické výsypce v Božíčanech. Vzhledem ke
kapacitě skládky bude tímto způsobem řešena likvidace komunálních odpadů pro celé území minimálně v celém návrhovém období
územního plánu. Svoz nebezpečných odpadů je organizován nárazovým způsobem.
S ohledem na přijatou legislativu v oblasti nakládání s odpady je tuhý komunální odpad prvotně tříděn dle přijatých zákonů a
jednotlivé roztříděné komponenty jsou odděleně recyklovány a zbylé části ukládány na regulované zabezpečené skládky. V návrhovém
období je třeba posílit organizaci a četnost sběru nebezpečného odpadu z venkovských sídel, zejména z Mezirolí, kde je větší nárůst
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odpadů z nových RD. Dále je nutno počítat s tím, že dle směrnice ES 399L0013 je požadováno omezovat skládkování
biodegradabilního odpadu. Možné řešení je oddělený sběr a kompostování.
V řešeném území se nenacházejí ani nejsou navrhována žádná zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů.
Pro lokality starých zátěží - bývalých skládek se navrhuje jako nejvhodnější úprava souvislé osázení domácími dřevinami, na
volných plochách bez využití by mohlo dál docházet k divokému skládkování.
Plochy technické infrastruktury (TI + TO) zaujímají celkem 2,2356 ha.
ÚP vymezuje pro zařízení technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI) plochy 0,0946 ha.
…O3.e 2.10
Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL), drobná a řemeslná výroba (VD), zemědělská výroba (VZ).
ÚP vymezuje následující funkční plochy:
VL
Výroba a skladování – lehký průmysl. Stávající plochy jsou vymezeny v západní části Nové Role v komplexu průmyslových
aktivit v čele s Karlovarským porcelánem o výměře 11,8543 ha. Nové plochy, dlouhodobě plánovitě rezervované pro výrobu, ÚP
navrhuje v přímé vazbě na stávající průmyslové plochy. Nové plochy mají výměru 4,5053 ha.
VD
Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba. Stávající výměrou menší plochy jsou vymezeny ve východní části Nové
Role v ploše 2,0006 ha. ÚP navrhuje nové rozvojové plochy v Mezirolí a Jimlíkově o celkové velikosti 3,3539 ha. Plochy v Mezirolí jsou
důležité pro umístění menších podnikatelských aktivit zejména místních obyvatel. Plochy jsou vymezeny v prostoru u páteřní
komunikace sídla a na západní straně přiléhají k ploše budoucího obchvatu Mezirolí. Další malá zařízení pro výrobu a zejména služby
výrobního charakteru mohou být umístěna ve stabilizovaných i rozvojových plochách území smíšeného obytného městského i
venkovského.
VZ
Výroba a skladování – zemědělská výroba. Stávající plochy ve východní části Nové Role a Mezirolí mají výměru 6,2549 ha.
Nové plochy vymezuje ÚP pouze v Mezirolí v přímé vazbě na stávající areál farmy a venkovského bydlení. Výměra rozvojové plochy je
0,9272 ha.
…O3.e 2.11
Koncepce uspořádání krajiny, ochrana přírody, krajinná ekologie, nerostné suroviny (ZS, ZP, W, NZ, NL, NP,
NS, NT).
a)
Koncepce uspořádání krajiny, funkční plochy (ZS, ZP, NS)
Všechna sídla včetně jejich bezprostředního okolí mají dostatečný rozsah ploch zeleně všech základních kategorií. Není tedy
nutné zakládat rozsáhlejší plochy nové, naléhavým úkolem je spíše rekonstrukce a následná pravidelná údržba stávajících ploch veřejně
přístupné zeleně. Řešené území zahrnuje přírodní prostředí velmi rozdílných kvalit. Na jedné straně se zde zachovaly cenné přírodní
lokality, na straně druhé značné rozlohy dosahují denaturalizované plochy scelených zemědělských pozemků a plochy zasažené těžbou
kaolínu. Nejcennějšími lokalitami z přírodního i krajinářského hlediska jsou údolí Rolavy nad a pod městem, a členitá zemědělská krajina
v Mezirolí. Prostor pro aktivní zlepšující zásahy se otvírá v prostorech příliš rozsáhlých bloků zemědělské půdy (realizace prvků ÚSES a
krajinotvorná zeleň), v zastavěném území sídel (koncepční péče o dřeviny a veřejně přístupné plochy) a v prostorech těžby kaolínu
(charakter rekultivovaných ploch).
ÚP stabilizuje základní síť polních cest, které zabezpečí potřebnou pěší (cyklistickou) prostupnost krajiny. Základem jsou
stávající cesty. Tam, kde byly v rámci scelování zemědělských pozemků v minulosti přerušeny nebo chybí, jsou navrženy jejich trasy k
obnově.
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
navržen základ k vytvoření alespoň minimální krajiny s elementárními hodnotami působícími směrem k obydleným a jinak využívaným
částem obce. Koncepce této krajiny je modelována prostorovými možnostmi po dobývání uhlí a kaolínu a vytvářena v postupných
vývojových krocích.
Polyfunkční plochy smíšené nezastavěného území (NS) 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.
Tyto plochy s celkovým funkčním zaměřením na ochranu a zejména na obnovu zasažené krajiny současnou i historickou důlní
činností jsou vymezeny především v kontaktní zóně zastavěného území s územím těžby. Plochy NS volně rozptýlené v krajině zaujímají
solitérní útvary volně rostlé krajinné zeleně, na mnoha místech jsou součástí prvků ÚSES (lokální biokoridory) 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 98,0938 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. Nově jsou
navrženy plochy podél železnice. Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) zaujímají celkem 3,8010 ha.
Plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP) představují plochy prvků ÚSES procházející ZÚ. Jedná se o významnou složku
zeleně uvnitř urbanizovaného území zabezpečující prostupnost území pro přírodní prvky flóry a fauny včetně prvků přirozeného průtoku
vody sídlem. Plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) zaujímají celkem 0,1203 ha.
b)
Územní systém ekologické stability (ÚSES, NP) .
Plochy přírodní (NP) jsou vymezeny v souladu s ÚSES, zahrnují biocentra různých úrovní. Plochy přírodní prostupují prakticky
celým správním územím a zaujímají celkovou plochu 173,3059 ha.
Ve správním území obce se nacházejí dle ZÚR KK prvky nadregionálního i regionálního ÚSES. Průběh územně nadřazených
prvků byl beze zbytku převzat z ÚAP. Lokální prvky ÚSES se ve správním území obce nacházejí ve všech řešených katastrech a byly
vymezeny v ÚP podle platné metodiky. Po jejich prověření bylo zjištěno, že není nutný žádný zásah do systému ÚSES protože:
--systém 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.
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i v navrhovaných prvcích se nacházejí alespoň drobné funkční plošky, 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 nadřazených dokumentací prvky neregionálního a regionálního ÚSES:
1.
Nadregionální biokoridory procházející územím obce osou a zasahující území ochranným pásmem – NK
ÚSES číslo VPO ZÚR
trasa
funkčnost
3
U. 109
Studenec – Jezeří
funkční
2.
Regionální biokoridory procházející územím obce osou – RK
ÚSES číslo VPO ZÚR
trasa
funkčnost
1002
U. 503
RC 1159 Rolavská Role – RC 1158 Rybníky u Nové Role
funkční
20007 U. 532
RC 398 Fojtovský vrch – RC 1159 Rolavská Role
funkční
20008 U. 533
RC 1159 Rolavská Role – K41
funkční
3.
Regionální biocentra zasahující správní území obce - RC
ÚSES číslo VPO ZÚR
název
funkčnost
1159
U. 33
Rolavská Role
funkční
1158
U. 34
Rybníky u Nové Role
funkční
4.
Lokální ÚSES.
Ve správním území obce se nacházejí následující prvky lokálního ÚSES:
4.1
Lokální biokoridory procházející územím obce (LK)
číslo
popis
funkčnost
LK1
Jimlíkovský potok spojuje LC12 – LC13
navržený
LK2
spojuje LC11 s hranicí obce
navržený
LK3
spojuje LK1 s hranicí obce
navržený
LK4
spojuje RC 1159 s hranicí obce
navržený
LK5
spojuje LK4 s RK 20007
navržený
LK6
spojuje LK4 s hranicí obce
navržený
LK8
spojuje RK 20007 s hranicí obce
navržený
LK9
spojuje LC7 s hranicí obce
navržený
LK10
spojuje RK 20008 s LK2
navržený
LK11
spojuje LC6 s LK12
navržený
LK12
spojuje LK9 s hranicí obce
navržený
4.2
Lokální biocentra zasahující správní území obce (LC)
číslo
název
funkčnost
LC1
Nad zastávkou
funkční
LC2
Pod Rolským vrchem
funkční
LC3
Za vodojemem
navržené
LC4
Ústí Vlčího potoka
funkční
LC5
U elektrovodu
navržené
LC6
Pod Mezirolím
navržené
LC7
Mezirolské louky
funkční
LC8
Boroviny
navržené
LC9
Pod školkou
navržené
LC10
U oprámu
navržené
LC11
Borek
funkční
LC12
Pod Borkem
navržené
LC13
V mokřinách
funkční
4.3
interaktivní prvky liniové a plošné nejsou v ÚP vymezeny.
4.4
významné krajinné prvky
Ve správním území obce se nacházíí dle platných nadřazených dokumentací, registrovaný významný krajinný prvek (VKP):
číslo
název
funkčnost
VKP246
Ďáblík
funkční
c)
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 60,1786 ha.
Na vodních tocích a nádržích v Jimlíkově se nepředpokládají žádné nové stavby a úpravy zásadního charakteru.
V Mezirolí je ÚP založen na hlavních zásadách hospodaření s vodními plochami a toky. Systém odvodnění zpevněných i
přírodních ploch povrchovými a částečně zatrubněnými příkopy zůstane zachován. Realizace nových větších vodních nádrží a přeložky
stávajících vodotečí se nepředpokládají.
Rybník na ppč. 43/1 se doporučuje upravit jako retenční nádrž a zaústit do něj dílčí dešťové stoky. Ze zmíněného rybníka pak
doporučujeme realizovat nový odvodňovací příkop, který bude odvádět vody do bezejmenné vodoteče pod obcí, která odvádí vody do
Děpoltovického rybníka. V Mezirolí je navržen nový chovný rybník na soukromém pozemku využívající přirozeného přítoku a odtoku na
pozemku.
V Nové Roli je navržen k obnově rybochovný rybník v soustavě Novorolských rybníků v západní části katastru jako posílení
významu biocentra. Na úseku ostatních vodních toků a vodních ploch se nenavrhují žádné zásadní změny nebo úpravy. Půjde
především o údržbu břehů přirozených i zpevněných a probírku nebo výsadbu břehových porostů. Podél toků je zásadní ponechat na
obou březích minimálně 8 m široký pruh pro přístup k opravám a údržbě břehů.
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d)

Plochy zemědělské (NZ).
Zemědělství v řešeném území představuje standardní způsob využívání podhorské krajiny. Způsob hospodaření na
zemědělské půdě významně ovlivňuje rovnováhu všech přírodních ekosystémů, která je zde zejména v katastru Jimlíkov narušena
současnou těžbou kaolínu. Podíl zemědělské výroby na pracovních příležitostech a celkovém hospodářském výsledku řešeného území
není příliš významný. Zemědělská výroba obecně byla do roku 1990 zaměřena na pěstování obilovin, krmných plodin a řepky a
živočišná výroba na chov skotu. Objem produkce po roce 2000 klesl na současnou stabilizovanou úroveň.
Kvalita zemědělských půd je různá v bonitních třídách II. – V. Bonitní třída I. není zastoupena. S ohledem na celostátní trend
poklesu zemědělské produkce se nedá předpokládat významnější rozvoj zemědělství s vlivem na hospodářský i ostatní rozvoj obce.
Prioritním úkolem zemědělství v katastrálním území Mezirolí a Jimlíkov je zemědělská výroba, v Mezirolí a Nové Roli
s ekologickým agrosystémem. V katastrálním území Nová Role stojí v popředí údržba a tvorba krajiny v environmentálně zaměřené
soustavě hospodaření.
ÚP vymezuje plochy určené pro zemědělské využívání. Tyto plochy specifikuje jako „ zemědělsky využívanou půdu „. Přitom
nerozlišuje zvlášť ornou půdu a trvalé travní porosty. Toto dělení je proměnlivé a je v kompetenci vlastních uživatelů – zemědělců. Větší
areály zemědělské výroby jsou v územním plánu specifikovány tak, aby umožnily i využití pro průmyslovou výrobu. ÚP počítá se
zachováním všech současných zemědělských aktivit. Plochy zemědělské zaujímají celkem 404,3528 ha.
e)
Plochy lesů (NL).
Lesnická výroba, s výjimkou ploch záboru lesa v souvislosti s realizací dopravních staveb, nebude návrhem ÚP omezována.
Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství je imisní ohrožení lesů v tomto území zařazeno do pásma „B“, v rámci kategorizace „A, B , C,
D“ („A“ = kritický stav); tento stav není porostně perspektivní. K zachování lesů jsou v „lesním zákoně“ v paragrafech 11 až 17 uvedeny
zásady ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa, a z nich je pro oblast územního plánování třeba zdůraznit nejen nezbytný
souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, ale zejména podmíněnost kladných rozhodnutí stavebního úřadu
souhlasem příslušného orgánu Státní správy lesů s vazbou na splnění jeho podmínek.
Lesy v řešeném katastru leží na hranici dvou definovaných oblastí PLO – 2, PLO – 3 s převahou do oblasti PLO – 2. Výrazné
rozdíly přírodních podmínek obou částí oblasti se projevují i v zastoupení lesních vegetačních stupňů. Vzhledem k časné kolonizaci a
intenzivnímu využívání prostoru pro zemědělské, těžební i průmyslové činnosti byla lesní společenstva vývojově fixována v okrajových
polohách katastrů a značně ovlivňovaná okolní nelesní krajinou. Více dochází i k četným přesunům likvidací lesních porostů, zejména při
exploataci nerudných surovin, a lesnickou rekultivací ve vytěžených prostorech (většinou náhradními dřevinami). Původní lesní
společenstva jsou zde vzácná a co druhového složení i genetické hodnoty jednotlivých dřevin značně sporná. Lesní porosty zaujímají
procentuelně relativně menší plochu z celého řešeného území a mají převážně charakter soliterních porostů, vyjma kompaktnější části
v severozápadním cípu Nové Role s přechodem do rozsáhlejších porostů na sousedních katastrech. Plochy lesní (NL) zahrnují všechny
lesy, které nebyly zahrnuty do ploch přírodních (NP), respektive do prvků ÚSES. Celkem plochy lesní zaujímají 285,5113 ha.
f)

Nerostné suroviny, těžba nerostů (NT).
Významný podíl na funkčním uspořádání území zaujímají plochy těžby nerostů nezastavitelné. Řešené území má mnoho
významných zdrojů nerostných surovin přesahujících svou důležitostí rámec Karlovarského kraje. Jedná se o zásoby kaolínu, jílů a
cihlářských hlín. Aktivní těžba kaolínu probíhá v jižní části katastru Jimlíkov na dobývacím prostoru č. 60199, druhá lokalita je
připravována k těžbě východně od ZÚ Jimlíkova v lomu Jimlíkov - sever, a bude zasahovat i do jižní části katastru Nová Role na
dobývacím prostoru DP - Jimlíkov II, evidenční č. 60376. V katastru Nové Role je ještě třetí stanovený dobývací prostor č. 60033, na
kterém se zatím otevření těžby neplánuje. Pro zachování a podporu těžby jsou v místě aktivní těžby i mimo něj vymezeny technické a
legislativní limity. Jedná se o vymezená ložiska nerostných surovin a dobývací prostory:
1)
Chráněná ložisková území.
Označení číslo
Název CHLÚ
Surovina
11710100
Stará Role
kaolín
11580001
Božíčany II
kaolín
22500002
Jimlíkov
kaolín
22500001
Jimlíkov I
cihlářská surovina
11690000
Jimlíkov II
jíly, kaolín
11700000
Mírová I
kaolín
Výhradní ložiska surovin.
Číslo ložiska
Název ložiska
Surovina
Nerost
Počet lokalit
3115800
Božičany-sever
kaolín
žula, kaolín
2
3225000
Jimlíkov-sever
cihlářská surovina, kaolín žula, hlína, kaolín
2
3116900
Jimlíkov
jíly, kaolín, štěrkopísky
žula, jíl, kaolín, písek
1
3174400
Nová Role
kaolín
žula, kaolín
4
3117000
Mírová
jíly, kaolín
žula, jíl, kaolín
1
3117101
Stará Role
kaolín
žula, kaolín
1
2)
dobývací prostor těžený
č. 60199
Jimlíkov
dobývací prostor netěžený
č. 60033
Nová Role
dobývací prostor s připravovanou těžbou
č. 60376
Jimlíkov II
3)
poddolovaná území č. 424, 441, 443, 472, 476, a 484 zasahují do řešeného území a lze je členit na oblast Mírová, Božičany,
Jimlíkov, Počerny, Stará Role, Nová Role.
Územní plán počítá s pokračováním těžby nerostných surovin (kaolín, keramické suroviny) podle již schválených plánů těžby a
plánů rekultivací zejména v katastru Jimlíkov. Dne 5.5.2011 pod č.j. SBS 07510/2011/3 byl OBÚ v Sokolově schválen třetí dobývací
prostor s evidenčním číslem 60376 zasahující i do katastru Nová Role, na kterém bude v horizontu platnosti ÚP probíhat aktivní těžba.
S obnovením těžby kaolínu na povoleném dobývacím prostoru Nová Role se prozatím neuvažuje. Po dotěžení tohoto ložiska bude
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území rekultivováno a následně využito dle původního územního plánu pro plochy příměstské zeleně. Přes plochu povede obchvat
města Nová Role.
V katastru Mezirolí se s těžbou neuvažuje.
ÚP vymezuje rozvojové plochy NT na novém dobývacím prostoru. Plochy těžby nerostů zaujímají celkem 38,2969 ha.
--Sanace a rekultivace území po těžbě nerostů.
V současné době probíhá aktivní těžba kaolínu v dobývacím prostoru Jimlíkov jižně od ZÚ sídla. Pro území těžby byl
zpracován „Souhrnný plán sanace a rekultivace dobývacího prostoru“, který vymezuje základní podíl a umístění jednotlivých budoucích
funkčních ploch:
Část hydrické rekultivace (W) na ploše
7,2229 ha
Zemědělská rekultivace (orná půda NZ) na ploše
11,2938 ha
Lesnická rekultivace (NL) s protierozní funkcí na ploše
1,9155 ha
Sanace (NS) na ploše
5,0562 ha
Sanace na ostatních plochách (DS)
0,4561 ha
Část ploch DP Jimlíkov byla již rekultivována a převedena do určených funkčních ploch (část východně od ZÚ sídla), jižní část
dobývacího prostoru je stále těžena a postupně rekultivována do požadovaných ploch dle výše uvedeného plánu.
Dokumentace k provádění rekultivace v DP Jimlíkov.
--Základním dokumentem je Plán rekultivace Jimlíkov – východní část (ložisko kaolinů), který byl zpracován firmou GEKON
spol. s r.o. Plzeň (Hájek M. a kolektiv, 1996) a schválen souhlasem Územního odboru MŽP ČR pro chomutovskou oblast Chomutov –
pod zn. ÚOCH/1942/96 ze dne 4. 12. 1996. V podstatě se jedná více o generel rekultivací než o plán rekultivace. Jedná se o výchozí
materiál, který je postupně upřesňován v rámci prováděných rekultivací a k tomu zpracované dokumentace.
--V roce 2002 bylo vydáno územní rozhodnutí o využití území pro účel „Rekultivace lomu Jimlíkov II, IV/1 – část“ (vydal MěÚ
Nová Role, Odbor životního prostředí a výstavby, č. j. ŽPV/425/02/Schm dne 8. 5. 2002, nabytí právní moci 31. 5. 2002). Podkladem byl
prováděcí projekt plánu rekultivace „Jimlíkov – východní část, lom Jimlíkov II, IV/1 – část. Rekultivace lomu“ (Sedlecký kaolin a.s., 2001).
Zemědělská část rekultivace již byla ukončena, lesnická ještě probíhá.
--V roce 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí o využití území pro účel „Lom Jimlíkov V - rekultivace“ (vydal MěÚ Nová Role,
Odbor životního prostředí a výstavby, č. j. OŽPV/1371/09/Schm dne 21. 9. 2009, nabytí právní moci 26. 10. 2009). Podkladem byl
prováděcí projekt plánu rekultivace „Lom Jimlíkov V“ (Sedlecký kaolin a.s., 2009). Zemědělská a lesnická rekultivace ještě probíhá.
Na nově stanoveném dobývacím prostoru Jimlíkov II. ev.č. 60376 je plánovaná těžba včetně rekultivací a sanace do tří etap se
zahájením těžby v I. etapě v roce 2014 a dokončením rekultivací ve III. etapě v roce 2061. Rekultivace zahrnují část technickou a
biologickou (zemědělskou, lesní a hydrickou). Rozsah a plochy rekultivací jsou vykresleny v příloze č. 1 tohoto odůvodnění.
…O3.e 2.12
Koncepce ochrany životního prostředí.
a)
Ovzduší.
Ovzduší v obci (plynné i tuhé emise) je v první přímé vlně ovlivňováno lokálními zdroji (doprava + lokální topidla) a ve druhé
vlně s menším účinkem velkými průmyslovými komplexy Sokolovska (těžba hnědého uhlí SU a.s., Hexion Sokolov, elektrárna Tisová,
Palivový kombinát Vřesová), umístěnými ve směru převládajících větrů od zdrojů k sídlům.
Ve stavu jednotlivých složek životního prostředí došlo v uplynulém období 15 let k měřitelnému zlepšení vlivem postupných
opatření malých spotřebitelů (plynofikace lokálních zdrojů), i úpravami na velkých zdrojích vzdálených znečišťovatelů. V současné době
je většina složek životního prostředí regulována příslušnými legislativními normami a zodpovědnost za dodržování platných limitů je
stanovena původcům znečištění.
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.
Pro větší rozptyl plynných exhalací od osobní i nákladní dopravy v centrálních průjezdných částech sídel Nová Role a Mezirolí
jsou navrženy další plochy dopravy, které by měly těžkou dopravu z center odklonit a v budoucnu zajistit rovnoměrné rozdělení dopravní
zátěže po celém území obce s preferencí tras mimo hustě obydlená obytná území.
b)
Povrchové a podzemní vody.
Povrchové vody ve všech třech katastrech řešeného území jsou odváděny v převážné míře kombinovanou soustavou řeky
Rolavy, kapacitních potoků, otevřených odvodňovacích příkopů a zatrubněných vedení. Voda je svedena buď do řeky Rolavy a dále do
Ohře, nebo je svedena do poměrně husté sítě rybníků a nádrží. Tato síť je navrhovaným ÚP dále rozšiřována a možnosti zdržení
povrchových vod v území se zvyšují. Stávající režim hospodaření s povrchovými vodami zůstane v principu zachován. ÚP nenavrhuje
vyjma vodních ploch jiné funkční plochy pro stavby a zařízení ovlivňující režim povrchových vod. Žádné změny se neočekávají ani
vlivem vnějších podmínek přesahujících hranice řešeného území.
Výstavba v lokalitách územního rozvoje při dodržení koncepce odkanalizování území neovlivní významným způsobem kvalitu
povrchových a podzemních vod v obci a jejím nejbližším okolí.
c)
Splaškové vody a kanalizace.
Nová Role a Jimlíkov mají kapacitní ČOV, do kterých jsou svedeny veřejné gravitační i výtlačné kanalizační řady odvádějící
splaškové vody z urbanizovaných území. Mezirolí má nově vybudovanou gravitační páteřní kanalizaci v sídle svedenou do ČS
splaškových vod, ze které jsou splašky čerpány do gravitační kanalizace Nové Role a končí na ČOV. Některé části ZÚ Mezirolí mají
vlastní podružné ČS, ze kterých jsou splašky čerpány do veřejného kanalizačního systému. Používání septiků a vyvážených žump je
minimální a je soustředěno převážně u rekreačních objektů v Nové Roli a Mezirolí.
Provoz kanalizace zajišťuje společnost VaK Karlovy Vary. ÚP nenavrhuje nové změny do systému nakládání s odpadními
vodami. Žádné změny se neočekávají ani vlivem vnějších podmínek přesahujících hranice řešeného území.
d)
Hluk a vibrace.
Nová Role je zatížena jednorázovým pravidelným hlukem od provozu na železniční trati. Do budoucna nelze očekávat změnu
tohoto stavu. ÚP nenavrhuje do hlukového pásma dráhy nové obytné plochy a ani plochy s jinými funkcemi, kterým hluková zátěž od
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železnice nevyhovuje. V případě, že bylo nutné převzít zastavitelné plochy z předchozí ÚPD zasažené hlukovým pásmem, bude
výstavba na těchto plochách omezena, a je nutné na nich vybudovat odpovídající hluková opatření tak, jak je uvedeno u jednotlivých
rozvojových ploch ve výrokové části návrhu ÚP.
Druhým zdrojem hluku jsou komunikace v ZÚ s funkcí průjezdu do sousedních podhorských sídel a do vlastní oblasti Krušných
hor. Rovněž zde nelze až do výstavby paralelních „odlehčovacích“ silnic očekávat zlepšení. ÚP nenavrhuje kolem komunikací vzhledem
k prostorovým možnostem plochy pro realizaci opatření proti hluku. To se týká zejména stávajícího ZÚ. Nové rozvojové plochy jsou již
navrženy s prostorovou možností eliminovat hlukovou zátěž vhodnými terénními opatřeními. Protihluková opatření musí být navržena již
v rámci projektu komunikace, a svým rozsahem musí odpovídat reálným hodnotám hlukové zátěže podle intenzity provozu vůči
charakteru zástavby sousedních ploch.
Hluková zátěž z těžební činnosti v Jimlíkově je nevýznamná a bude postupně slábnout s realizací ochranných opatření kolem
těžebního prostoru a růstem zeleně na rekultivovaných plochách.
Přímo v řešeném území se nevyskytují 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.
e)
Půda a horninové prostředí.
Návrh ÚP nestanovuje zásahy směřující k výraznějšímu zmenšení či poškození lesní půdy a k ohrožení horninového prostředí.
Jediný větší zásah do lesní půdy představují dva obchvaty Nové Role a Mezirolí, jejichž trasy jsou převzaty na základě ZÚR KK a
upřesněny na konkrétní podmínky v dotčených katastrech.
Rozvojová území zejména v katastrech Nová Role a Mezirolí zasáhnou do stávajících zemědělsky využívaných ploch.
Největším zásahem do ploch ZPF jsou navržené lokality s celkovou výměrou nad 3,0 ha:
Z03 – VL
Plocha pro výrobu a skladování – lehký průmysl (VL)
Plocha lokality je 4,5053 ha.
Z18 – BV, DS, ZP Plochy pro bydlení v RD - venkovské (BV),
plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS), zeleň přírodního charakteru
Plocha lokality je 3,4257 ha.
Z69 – BV, ZS
Plochy pro bydlení v RD - venkovské (BV), zeleň soukromá a vyhrazená
Plocha lokality je 3,4415 ha.
K04 – RN
Plocha rekreace na plochách přírodního charakteru (RN).
Plocha lokality je 4,2270 ha.
K09 – DS
Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
Plocha lokality je 4,3068 ha.
Odnímané plochy v celkové bilanci představují plošný podíl, který by i přes svoji nezanedbatelnou výměru neměl narušit
současnou zemědělskou činnost v obci. Struktura odnímané půdy a celkové bilance jsou uvedeny v příslušné kapitole O.e –
vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na ZPF a PUPFL.
Odnětí PUPFL se v ÚP navrhuje u lokalit Z69, K09, K15, K19, K22, K23 a K24. V převážné míře se jedná o VPS a VPO
zapracovaná na základě ZÚR KK. Celková výměra pozemků k odnětí je 7,9031 ha. Bilance jsou uvedeny v příslušné kapitole O.e –
vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na ZPF a PUPFL.
f)
Odpady.
Odpadní hospodářství je v obci řešeno centrálně s vazbou na odpadní hospodářství města Karlovy Vary. 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 je také organizován sběr nebezpečného odpadu.
V řešeném území se nenacházejí ani nejsou navrhována žádná zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů.
Pro lokality starých zátěží - bývalých skládek se navrhuje jako nejvhodnější úprava souvislé osázení domácími dřevinami, na
volných plochách bez využití by mohlo dál docházet k divokému skládkování.
Do sběrného dvora na funkční ploše (TO) jsou sváženy domácí spotřebiče a ostatní zařízení určená k rozebrání a následné
recyklaci.
g)
Radonové riziko.
V urbanizovaném území se nachází prakticky všechny kategorie radonového indexu pozemku. Hodnoty jsou převzaty ze
sledovaných dostupných statistických údajů realizovaných staveb a z prognózních map celostátní sítě. 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. Radonové
indexy pozemků v celkovém součtu jsou - N=158,68 ha, P=236,76 ha, S=41,32 ha. Rozvoj jednotlivých sídel není radonovým rizikem
přímo ovlivněn, ale tato skutečnost nenahrazuje další legislativní prostředky pro ověření radonového rizika jednotlivých staveb.
O3.f
O3.f

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
1.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území.
Dnešní zastavěné území obce, vymezené podle SZ a zakreslené v grafické části ÚP, zahrnuje funkční plochy zastavěné
(stabilizované) a funkční plochy přestavby. Hustota zástavby uvnitř zastavěného stabilizovaného území je na takové výši, že vyjma
uvedených přestavbových ploch neumožňuje další intenzívní zahušťování území vestavbami. Přestavbové plochy v sobě zahrnují
v malém rozsahu plochy stavebních proluk a zastavitelné plochy, u kterých je navržena změna funkce v rámci ZÚ. Vybrané přestavbové
plochy i ostaní plochy uvnitř ZÚ jsou navrženy k novému využití v souladu s urbanistickou koncepcí jednotlivých sídel. V bilancování
potřebných ploch pro bydlení, případně jinou funkci se počítá s intenzívnějším využitím zastavěného území v rozsahu 6 – 8%. Celkově
větší zahušťování ZÚ v městské zástavbě Nové Role není reálně možné, protože ještě zbývající volné plochy jsou v hustě
urbanizovaných územích intenzívně využívány pro plochy dopravy v klidu. V katastrech Mezirolí a Jimlíkov je využití ZÚ ještě
intenzívnější, plocha a tvar ZÚ nezahrnuje tolik veřejných prostranství a funkčně volných ploch jako v Nové Roli. Zároveň je většina
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ploch ZÚ v rukou soukromých vlastníků a intenzívnější využití je na jejich rozhodnutí. Zároveň zahušťování zástavby by bylo v rozporu
s koncepcí volnější urbanistické struktury příměstského sídla s venkovským charakterem. Ve venkovských sídlech se dá počítat
s využitím volných ploch v rozmezí 2 – 4% ze současné plochy ZÚ.
Závěrem konstatujeme, že plošné rezervy v současném ZÚ obce jsou územním plánem navrženy k plnému využití.
O3.f 2.
Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územním plánu.
…O3.f 2.1
Úvodní ustanovení a výchozí předpoklady.
--výchozí podklady pro stanovení celkové plošné potřeby zastavitelných ploch jsou podrobně uvedeny v kapitolách
„Obyvatelstvo“ a „Bydlení“. Úvahy a závěry z těchto kapitol jsou v tomto vyhodnocení použity. Na základě stanovení předpokládaného
vývoje počtu obyvatel v následujících dvou desetiletích ve vztahu k navrhovaným standardům bydlení v řešeném území jsou určeny
výchozí plochy pro umístění v ÚP. Dle výsledného přehledu nároků potřebné nové bytové výstavby jsou celkové územní nároky na
rozvojové plochy včetně územní rezervy 65,26 ha.
Celkem ÚP vymezuje 49,0416 ha.
--vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je provedeno v předpokládaném návrhovém období od roku 2014 včetně
do roku 2033 včetně, tj. 20 roků.
--vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je provedeno po jednotlivých samostatných katastrech, protože způsob
jejich vývoje je v předcházejících sledovaných letech dosti odlišný. Největší stavební extenzívní vývoj je v katastru Mezirolí, kde intenzita
výstavby zejména rodinných domů a rezidenčního bydlení za posledních 10 let výrazně změnila plochu urbanizovaného území sídla.
V sídle byly založeny zcela nové lokality s novou vlastní dopravní a technickou infrastrukturou. Průměrný stavební vývoj v kategorii
rodinných domů byl realizován v Nové Roli, kde byly postupně využívány ekonomicky zastavitelné lokality sousedící se ZÚ připravené
podle prvotního územního plánu, a následně využity připravované nové lokality na menších rozvojových plochách podle nového
územního plánu. V katastru Jimlíkov byla výstavba nových RD ve výrazně menším rozsahu. Celkový počet realizovaných bytových
jednotek v jednotlivých sídlech je zohledněn v následujících výpočtech číselného ukazatele - požadavky vyplývající z demografického
vývoje jednotlivých sídel.
--pro stanovení potřeby vymezení zastavitelných ploch, zejména pro funkci bydlení, předpokládáme stejné procentuelní
rozložení v jednotlivých katastrech jako doposud. Podrobnější rozdělení na jednotlivé funkční plochy je provedeno v závěrečné návrhové
kapitole vyhodnocení.
--potřeby vymezení zastavitelných ploch rekreace, občanského vybavení a výroby v tomto vyhodnocení neuvádíme, protože tyto
plochy jsou ve vztahu k současným celkovým plochám malé, jsou obcí i ostatními subjekty dlouhodobě plánované a jejich vymezení na
urbanisticky vhodných lokalitách chrání plochy před případným méně vhodným okamžitým využitím.
--potřeby pozemkové plochy pro jednotlivé funkční kategorie vychází z charakteru zástavby ve všech třech katastrech
za posledních 10 let. Plošné ukazatele zejména pro výstavbu RD ve venkovském prostředí jsou oproti celostátním údajům vyšší, což je
dáno zejména skladbou přímých investorů požadujících vyšší standard. Pro vyhodnocení jsou použity následující průměrné hodnoty:
- bydlení v bytových domech BH
260 m2 / 1 bytovou jednotku
- bydlení v RD městské a příměstské BI
1 180 m2 / 1 bytovou jednotku
- bydlení v RD venkovské BV
1 560 m2 / 1 bytovou jednotku
- plochy smíšené obytné městské SM
2 600 m2 / 1 bytovou jednotku
- plochy smíšené obytné venkovské SV
1 960 m2 / 1 bytovou jednotku
--pro bilanční výpočet plošných nároků byl vybrán váhový průměr 1 340 m2 / 1 bytovou jednotku, zohledňující různé plošné
výměry jednotlivých funkčních ploch.
--současný celorepublikový pokles zájmu o výstavbu RD není rovnoměrně rozložen v krajích ani v regionech, a ve značné míře
závisí na atraktivitě místa a skladbě stavebníků. V případě řešených katastrů hodnotíme katastr Mezirolí z hlediska polohy a skladby
stavebníků do budoucna za perspektivní, katastr Nová Role za méně perspektivní a katastr Jimlíkov za nejméně perspektivní. Hlavní
důvody pro tento předpoklad jsou:
- pozemky ekonomicky vhodné pro kvalitní bydlení v klidnější poloze na venkově kolem centra Karlových Varů budou
v horizontu 10 – 15 let vyčerpány. Plochy pozemků vymezené v platných územních plánech okolních obcí pro bydlení prochází
v současné době přehodnocováním ve vztahu ke zpřísněné politice ochrany nerostných surovin. Z těchto důvodů se dá očekávat, že
mnoho stávajících zastavitelných ploch bude vráceno k původnímu využití.
- dobrá dopravní dostupnost sídla Mezirolí do Karlových Varů se zlepšila dokončením napojení Staré Role na průtah.
- dobudování nezbytné hlavní technické infrastruktury v Mezirolí i postupné budování v Nové Roli.
- trvalý, i když v současné době menší příliv ekonomicky silných zahraničních investorů, oceňujících kvality řešeného prostředí.
--Do vyhodnocení celkové potřeby zastavitelných ploch pro bydlení jsou zahrnuty pouze plochy rozvojové a nikoliv přestavbové
z následujících důvodů:
- rozhodující podíl na přestavbových plochách tvoří bydlení v bytových domech BH, které z hlediska zájmu veřejného i
privátního stavebníka, zájemců o nájemné bydlení a celkové plošné výměry představuje v celkových bilancích méně než 5% podíl.
- zároveň přímá funkční plocha pro tuto formu bydlení není navržena v žádné rozvojové ploše soukromých vlastníků, vyjma
možného malého podílu ve smíšených územích.
- přestavbová plocha v katastru Mezirolí je určena především na vybudování venkovského centra s veřejným prostorem a
komerčním vybavením. Využití pro bydlení není v této lokalitě doporučeno, i když se úplně nevylučuje. Omezení výstavby bytů je
uvedeno ve specifických podmínkách pro tuto lokalitu uvedených ve výrokové části.
- přestavbová plocha v katastru Jimlíkov o předpokládané kapacitě 14 bytových jednotek je do celkové bilance započítána.
…O3.f 2.2
Vyhodnocení návrhu, porovnání potřeb a navrhovaných ploch.
--celkové územní nároky z nárůstu potřeby bytů do roku 2033 včetně územní rezervy
65,26 ha
--rozvojové plochy pro různé formy bydlení vymezené v ÚP celkem
49,0416 ha
z toho pro katastr
Nová Role
13,7375 ha
Mezirolí
30,5034 ha
Jimlíkov
4,8007 ha
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Plochy vymezené ÚP jsou nižší o 16,22 ha. ÚP má navržené rozvojové plochy pro umístění funkce bydlení, které mohou být
v horizontu platnosti ÚP naplněny. V případě, že reálný vývoj urbanizace po pěti letech po vydání ÚP prokáže významnou odchylku od
nastavených předpokladů, je možné provést úpravu rozsahu vymezených zastavitelných ploch v souladu se SZ v platném znění.
--v ÚP je funkce bydlení vymezena ve funkčních plochách BH, BI, BV, SM a SV. Základní procentuelní rozdělení celkových
bilancovaných ploch do jednotlivých funkčních ploch sleduje současné i vývojové zastoupení, je promítnuto do výkresové části a má
následující hodnoty pro jednotlivé katastry. Plochy pro bydlení v bytových domech BH budou realizovány na ploše přestavby a v podobě
nízkopodlažní výstavby ve smíšených územích SM a SV.
Nová Role
Mezirolí
Jimlíkov
- plochy pro bydlení v RD městské a příměstské BI
66,3 %
4,9 %
x
- plochy pro bydlení v RD venkovské BV
27,5 %
76,6 %
64,8 %
- plochy pro bydlení v ploše smíšené obytné městské SM
6,2 %
x
x
- plochy pro bydlení v ploše smíšené obytné venkovské SV
x
18,5 %
35,2 %
O4.
Náležitosti vyplývající z vyhlášky č.500/2006 Sb. část II odst.1a) až d).
O4.a Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území.
O4.a1 Soulad návrhu ÚP s Politikou územního rozvoje 2008.
Návrh ÚP je v souladu s PÚR ČR 2008.
O4.a2 Soulad návrhu ÚP se ZÚR KK 2010.
Návrh ÚP je v souladu se ZÚR KK 2010. Všechny kapitoly ZÚR KK 2010, týkající se správního území Nová Role, jsou do ÚP
zapracovány.
O4.a3 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 v jednotlivých sídlech ve vztahu k blízkému správnímu centru Karlovy Vary.
Funkce jednotlivých sídel, popsané v předchozích kapitolách, zůstanou zachovány.
ÚP nevymezuje nové zastavitelné rozvojové plochy, VPS, VPO a nezastavitelné plochy, které by měly přímý vliv na územní
plány sousedních katastrů a ovlivňovaly jejich funkční využití.
Dílčí změny v rozvoji sídel Nová Role a Mezirolí přinese v budoucnu vybudování silničních obchvatů. Vliv na atraktivitu části
řešeného území z hlediska bydlení přinese otevření dalšího dobývacího prostoru východně od urbanizovaného území Jimlíkova.
ÚP vymezuje v urbanistické struktuře nové plochy pro dostatečný rozvoj bydlení, občanské vybavenosti, rozvoj rekreace a
cestovního ruchu, obchodu, rozvoj průmyslu a různých forem 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.
Uspořádání krajiny.
ÚP zachovává současný systém ÚSES, plochy dopřesňuje na konkrétní terénní podmínky a nenavrhuje další prvky a plochy
tohoto systému. ÚSES kontinuálně navazuje na všechny prvky v sousedních katastrech.
V ÚP nejsou navrženy nové plošně i významem velké krajinné zásahy. ÚP potvrzuje současné uspořádání hlavních krajinných
prvků. Ve vnitřní urbanistické struktuře stávajícího ZÚ i v nově navržených zastavitelných plochách jsou umístěny plochy přírodní zeleně,
veřejné i soukromé zeleně. V rozvojových plochách jsou navrženy vhodné plochy smíšené nezastavěného území jako významný
krajinný prvek s rozvojovým potenciálem.
Technická infrastruktura TI.
Technická infrastruktura obce pokrývá prakticky celé ZÚ v dostatečném rozsahu a napojuje budoucí rozvojová území. ÚP
nenavrhuje konkrétní trasy jednotlivých zařízení TI, v rozvojových územích bude TI řešena jako součást těchto území. Zařízení a prvky
technické infrastruktury kontinuálně navazují na infrastrukturu sousedních katastrů.
ÚP zachová na území dosavadní systém sběru směsného komunálního odpadu, odpadu určeného k recyklaci, nebezpečného
i nadměrného odpadu. Se sběrem a případnou likvidací odpadů ze sousedních obcí, případně z většího spádového území se
neuvažuje. Nejsou pro tyto funkce vymezeny žádné plochy. Naopak z řešeného území je klasický směsný odpad odvážen do jiných obcí
na řízené skládky, k recyklaci do zpracovatelských továren a k likvidaci ostatních odpadů včetně nebezpečného do speciálních zařízení
na jejich likvidaci.
Doprava DS.
ÚP upravuje stávající systém dopravní infrastruktury v širších i vnitřních vztazích. V ÚP jsou navrženy obchvaty Nové Role a
Mezirolí. Soustava místních komunikací je doplněna o potřebné dopravní plochy ke zlepšení dopravní obslužnosti stávajících i
navrhovaných zastavitelných území. Obslužné komunikace uvnitř funkčních ploch budou řešeny zároveň s nimi a nejsou zvlášť
vymezeny. ÚP stabilizoval cyklostezky a polní cesty. Pro komunikace jsou vymezeny potřebné plochy. Dopravní infrastruktura
kontinuálně navazuje na sousední katastry.
Občanské vybavení OV.
ÚP stabilizuje stávající plochy veřejného i komerčního občanského vybavení a plochy komerčního občanského vybavení
posiluje. Současné kapacity základního veřejného občanského vybavení jsou v území dostatečné, vyšší OV je dostupné v Karlových
Varech v plném zastoupení. Dojezdová vzdálenost je časově i délkově vyhovující a nevyžaduje zásahy do ÚP. V řešeném území jsou
zastoupeny následující kategorie občanské vybavenosti:
OV – občanské vybavení - veřejná infrastruktura. ÚP stabilizuje současné plochy beze změny a rozšiřuje další významné plochy v sídle
Mezirolí.
OS - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. ÚP stabilizuje stávající plochy v řešeném území a navrhuje nové plochy v
sídle Nová Role ve vazbě na stávající sportovní plochy města.
OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední. Ostatní zařízení s povahou občanského vybavení (OM) jsou plošně
menšího rozsahu a je pro ně vymezena přesná plocha, nebo budou navrženy jako součást polyfunkčních smíšených území.
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OH - občanské vybavení – hřbitovy ÚP stabilizuje stávající území a vymezuje potřebnou rozvojovou plochu v Nové Roli.
Veřejná prostranství PV a zeleň na veřejných prostranstvích ZV.
V ÚP jsou vymezena převážně již funkční veřejná prostranství s veřejnou zelení, umožňující prostup z urbanizovaného území
do volné krajiny a do sousedních katastrů. ÚP navrhuje v Mezirolí více veřejných prostranství s veřejnou zelení uprostřed
urbanizovaného území sídla s přechodem do volné krajiny. Jedná se o významné plochy pro krátkodobou rekreaci.
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.
VPS dopravní infrastruktury, převzaté ze ZÚR KK přecházejí do sousedního katastru Děpoltovice. Ostatní VPS dopravní
infrastruktury jsou lokalizovány v řešeném území a nemají vliv na okolní obce.
VPO pro vymezení prvků ÚSES jsou v plném rozsahu převzata ze ZÚR KK a mají přímé napojení na sousední správní území.
V ÚP jsou definovány následující plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby (VPS) a opatření (VPO).
A)
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy
pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
1.
Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury.
VD1
VPS č. D.35
přeložka navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209) v prostoru Nové Role.
lokalita K09
VD2
VPS č. D.86
stavba přeložky silnice II/220 v prostoru Mezirolí
lokalita K15
VD3
VPS č. VD3
dopravní propojení hlavní silnice II. tř. II/209 v sídle Nová Role za
železničním přejezdem s komunikací u porcelánky
lokalita K05
VD4
VPS č. VD4
dopravní propojení páteřní místní komunikace u nádraží v Nové Roli
s komunikací za areálem porcelánky
lokalita K06
VD5
VPS č. VD5
dopravní propojení obchvatu Nové Role hlavní silnice II. tř. – II/181 (II/209)
s rozvojovými lokalitami ve východní části urbanizovaného území.
lokalita K08
VD6
VPS č. VD6
nová trasa místní komunikace v severní části Mezirolí.
lokalita K17
VD7
VPS č. VD7
1. část místní komunikace připravené k napojení na budoucí dopravní propojení krajské silnice
II. tř. II/220 s komunikacemi Mezirolí v jihovýchodní části urbanizovaného území.
lokalita K19
VD8
VPS č. VD8
Koridor pro novou cyklostezku z Nové Role do Nejdku.
plocha K23
VD9
VPS č. VD9
Koridor pro novou cyklostezku MTB z Nové Role do Nejdku.
plocha K24
2.
Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury.
VT1
VPS č.VT1.
propojovací vodovodní řad LT 200 z VDJ Odeř.
VT2
VPS č.VT2.
Kanalizační výtlak Pe 90 z Děpoltovic.
3.
VU1
VU2
VU3
VU4
VU5
VU6

Veřejně prospěšná opatření – přírodní dědictví / ÚSES.
VPO č. U. 109
NK č. 3
Studenec - Jezeří
VPO č. U. 503
RK č. 1002
trasa RC 1159 Rolavská Role – RC 1158 Rybníky u Nové Role
VPO č. U. 532
RK č. 20007
trasa RC 398 Fojtovský vrch – RC 1159 Rolavská Role
VPO č. U. 533
RK č. 20008
trasa RC 1159 Rolavská Role – K41
VPO č. U. 33
RC č. 1159
Rolavská Role
VPO č. U. 34
RC č. 1158
Rybníky u Nové Role
ÚP nenavrhuje žádnou VPS ani VPO k zajištění obrany a bezpečnosti státu.
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. Koncepce nezasahuje do sousedních správních území.

B)
veřejně prospěšné stavby a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.
PD1
VPS č. PD1
dopravní napojení významné výrobní lokality na infrastrukturu města.
lokalita K11
Předkupní právo na ppč. 1106/2 v k.ú. Nová Role je zřizováno ve prospěch Města Nová Role. Plocha 0,0894 ha, druh pozemku – louka.
PO1
VPS č. PO1
důležitá plocha pro občanské vybavení sídla Mezirolí
lokalita Z36
Předkupní právo na ppč. 148/53 v k.ú. Mezirolí je zřizováno ve prospěch Města Nová Role. Plocha 0,5831 ha, druh pozemku – louka.
PO2
VPS č. PO2
důležitá plocha pro občanské vybavení sídla Mezirolí
lokalita Z37
Předkupní právo na ppč. 148/1, 148/3, v k.ú. Mezirolí je zřizováno ve prospěch Města Nová Role. Plocha 0,2892 ha, druh pozemku –
louka.
Horninové prostředí NT.
Z hlediska horninového prostředí ÚP stabilizuje stávající stav.
Ostatní hlediska ovlivňující širší vztahy a koordinaci územních vazeb.
Z hlediska ochrany veřejného zdraví jsou do grafické části ÚP zapracována příslušná ochranná pásma generovaná funkční
náplní řešeného území zasahující do sousedních správních území. Zároveň jsou ve výkresové části zapracována ochranná pásma a
koridory vstupující do správního území obce z okolních katastrů.
Z hlediska ochrany ZPF a PUPFL ÚP vyhodnocuje předpokládané důsledky navrženého rozvoje území na půdní fond dle
platné legislativy.
O4.b Vyhodnocení splnění požadavků zadání.
Návrh zadání ÚP byl projednán v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění. Vyhodnocení bylo provedeno u všech stanovisek a připomínek včetně těch, které byly pořizovateli
doručeny po termínu. Vyhodnocení bylo provedeno samostatným dokumentem ze dne 6. 6. 2012 pod spisovou značkou
ORUP/485/11/Gie-326.1 s názvem:
„Územní plán Nová Role - vyhodnocení požadavků a připomínek k návrhu zadání“.
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Na základě vyhodnocení požadavků a připomínek byl návrh zadání ÚP upraven a projednán s pověřeným zastupitelem Bc.
Liborem Škardou, místostarostou obce. Požadavky dotčených orgánů a připomínky ostatních byly vyhodnoceny a byly buď
s odůvodněním odmítnuty, nebo jsou zapracovány do ÚP.
Zadání upravené podle připomínek bylo předloženo zastupitelstvu Nové Role ke schválení. Zadání ÚP schválilo Zastupitelstvo
města Nová Role dne 3. 9. 2012 na svém 14. zasedání pod bodem 14/05.
Požadavky, připomínky a podněty, týkající se skutečností popisného charakteru současného stavu nebo pouhé evidence
určitých jevů v území byly již zahrnuty ve fázi P+R a do návrhové fáze ÚP se podle zákona č. 183/2006 Sb. opakovaně nezahrnují.
Požadavky, připomínky a podněty uplatněné při projednávání zadání ÚP a zapracované do ÚP, se již dále v textu nepopisují.
Naplnění podmínek a požadavků zadání ÚP.
a)
Požadavky vyplývající z PÚR ČR 2008, ze ZÚR KK 2010, popřípadě z dalších širších územních vztahů.
Návrh ÚP naplnil věcné i formální podmínky a požadavky této kapitoly zadání ÚP s touto odlišností:
V kapitole ZÚR KK 2010 není zcela naplněn následující požadavek:
vytváření územně technických podmínek pro rozvoj služeb, zejména v lázeňství, v cestovním ruchu, v eko- a agro- turistice.
ÚP nevymezuje plochy pro rozvoj přímých služeb v lázeňství, protože nepředpokládá jejich sídlo v řešeném území. Ostatní vyjmenované
aktivity je možné na vymezených funkčních plochách provozovat.
vytváření podmínek pro ekologické zemědělství a pro využívání obnovitelných zdrojů energie.
ÚP nevymezuje samostatné funkční plochy pro umístění kapacitních obnovitelných zdrojů energie, protože v řešeném území
upřednostňuje jiné vhodnější funkce. Malá zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie je možné umístit v různých funkčních
plochách v ÚP vymezených.
b)
Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů.
Návrh ÚP naplnil věcné i formální podmínky a požadavky této kapitoly zadání ÚP.
c)
Požadavky na rozvoj území obce.
Návrh ÚP naplnil věcné i formální podmínky a požadavky této kapitoly zadání ÚP.
d)
Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepcí a koncepci uspořádání krajiny).
Návrh ÚP naplnil věcné i formální podmínky a požadavky této kapitoly zadání ÚP.
e)
Požadavky na řešení veřejné infrastruktury.
Návrh ÚP naplnil věcné i formální podmínky a požadavky této kapitoly zadání ÚP s touto odlišností:
doprava v klidu – prověří potřebu vymezení dalších parkovacích míst.
ÚP nevymezuje konkrétní plochy dopravní infrastruktury pro dopravu v klidu. Potřebná odstavná a parkovací stání jsou
součástí jednotlivých funkčních ploch. Kapacitní parkoviště pro potřeby jednotlivých sídel nejsou v horizontu ÚP potřebná, a město
neplánuje jejich výstavbu.
bude řešeno doplnění vodovodní sítě související s návrhem rozvojových lokalit
bude navrženo rozšíření stávající kanalizační sítě do nových rozvojových ploch
ÚP navrhne připojení nových rozvojových ploch na plyn
ÚP nenavrhuje polohy a dimenze konkrétních vedení výše uvedených inženýrských sítí, neboť jejich řešení je vždy odvislé od konkrétní
situace v území. Správci jednotlivých sítí mají ve svých rozvojových plánech určeny páteřní rozvody, na které navazují sekundární
připojení stávajících i rozvojových lokalit. ÚP vymezil na stávajících i navrhovaných páteřních rozvodech dostatečné plochy a koridory
dopravní i technické infrastruktury, do kterých lze plánované sítě umístit podle podrobných konkrétních podmínek. ÚP nestanovuje
žádnou VPS technické infrastruktury, kterou by budovala obec. Vybudování technické infrastruktury je plně v režii správců inženýrských
sítí, případně dalších privátních subjektů.
ÚP prověří potřebu separovat i bioodpad.
V ÚP nejsou vymezeny samostatné funkční plochy pro separaci a zpracování bioodpadu. Časově omezené lokální skladování, sběr a
ukládání lze provádět na ploše VZ – výroba a skladování, zemědělská výroba. Přímé kompostování je možné na těchto plochách
provozovat. Kompostárna Karlovy Vary nezpracovává primární bioodpad, ale kaly z ČOV Karlovy Vary. Podrobnější prověření potřeby
separace bioodpadu a jeho zpracování přesahuje rámec zpracování ÚP.
f)
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území.
Návrh ÚP naplnil věcné i formální podmínky a požadavky této kapitoly zadání ÚP s touto odlišností:
V odůvodnění ÚP nejsou citovány v plném znění §22 a §23 zákona o státní památkové péči, protože se jedná o obecně závazný právní
předpis s celostátní působností. ÚP nenavrhuje jeho úpravu, a tudíž není co odůvodňovat.
g)
Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.
Návrh ÚP naplnil věcné i formální podmínky a požadavky této kapitoly zadání ÚP s touto odlišností:
Jako veřejně prospěšná opatření bude v územním plánu definován návrh protierozních opatření.
ÚP nevymezuje VPO – návrh protierozních opatření. Požadavek na jejich vypracování nebyl při průběžném zpracování ÚP uplatněn.
h)
Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní
ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a
jinými rizikovými přírodními jevy).
Návrh ÚP naplnil věcné i formální podmínky a požadavky této kapitoly zadání ÚP.
i)
Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území.
Návrh ÚP naplnil věcné i formální podmínky a požadavky této kapitoly zadání ÚP.
j)
Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce
v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose.
Návrh ÚP naplnil věcné i formální podmínky a požadavky této kapitoly zadání ÚP.
k)
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií.
Návrh ÚP naplnil věcné i formální podmínky a požadavky této kapitoly zadání ÚP.
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l)

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanovených
regulačním plánem.
Návrh ÚP naplnil věcné i formální podmínky a požadavky této kapitoly zadání ÚP.
m)
Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k
návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil
významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast.
Návrh ÚP naplnil věcné i formální podmínky a požadavky této kapitoly zadání ÚP.
n)
Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant.
Návrh ÚP naplnil věcné i formální podmínky a požadavky této kapitoly zadání ÚP.
o)
Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem
na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.
Návrh ÚP naplnil věcné i formální podmínky a požadavky této kapitoly zadání ÚP.
O4.c Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje.
ÚP nedefinuje a nevytváří záležitosti nemístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR KK.
O4.d Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkce lesa.
1.
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 2006.
Rozloha celého správního území obce:
1353,31 ha
Orná půda:
194,0 ha
(14,33 %)
Zahrada:
39,0 ha
(2,88 %)
Ovocný sad:
3,0 ha
(0,22 %)
TTP:
432,0 ha
(31,93 %)
ZPF celkem:
668,0 ha
(49,36 %)
Lesní půda:
379,0 ha
(28,0 %)
Vodní plocha:
64,0 ha
(4,72 %
Zastavěná plocha:
31,0 ha
(2,28 %)
Ostatní plocha:
212,0 ha
(15,64 % )
Navrhované ukazatele.
Výměra plochy zastavěného území k 1. 1. 2016 (100%)
177,6418 ha
Výměra plochy přestavbových území v ZÚ
4,8322 ha
% plochy přestavbových území v ZÚ
2,717 %
Výměra plochy nových zastavitelných ploch vně a uvnitř ZÚ
68,3854 ha
% plochy nových zastavitelných ploch vně a uvnitř ZÚ ve vztahu k ploše ZÚ
38,496 %
2.
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.
Většina plošně rozsáhlých lokalit je zařazena cíleně s konkrétním záměrem vlastníka pozemků na jejich budoucí využití po
schválení ÚP. Lokality pro dopravní stavby jsou převzaty ze ZÚR KK 2010, k mnoha lokalitám jsou pořízeny již územní studie jejich
využití, případně je zřetelně pojmenován jejich budoucí účel. Z těchto důvodů nebylo pro tyto lokality navrhováno variantní řešení pro
jiné umístění. U záměrů privátních fyzických i právnických osob se jedná o jednoznačnou vlastnickou strukturu, kterou je nutné dodržet,
u veřejného zájmu, deklarovaného VPS a VPO, se jedná o plánovitě vymezená území. Rozhodující část ploch pro navrhované lokality
nemá proto v území obce variantní adekvátní funkční a prostorovou náhradu, která by případně nevyvolala další vedlejší nežádoucí a
neřešitelné situace.
Značná část pozemků navržených do rozvojových ploch je převzata z platného územního plánu a jeho následných změn, na
mnoha plochách jsou vydána územní rozhodnutí, případně právoplatná stavební povolení, pouze není zahájena stavba, kterou je možné
zahájit do 2 let po nabytí právní moci stavebního povolení. Tyto lokality je třeba přenést do ÚP v plném rozsahu, aby nedocházelo
k uplatňování požadavků na zákonné náhrady ze strany vlastníků.
Při výběru pozemků pro jednotlivé rozvojové 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 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
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dostupné možnosti současného i budoucího vlastníka a provozovatele infrastruktury. Jedná se o trasy nadregionálních a regionálních
tranzitních vedení elektrické energie, plynu, 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.
V grafické příloze č. O-3 jsou vyznačeny – hranice lokalit s uvedením čísla lokality, hranice k.ú., hranice ZÚ, plochy meliorací,
hranice BPEJ, barevné vyjádření 5ti 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 vyhodnocení jsou funkční plochy pro přestavby, plochy zastavitelné a plochy změn v krajině. Veškeré tyto plochy se změnou
funkce jsou ve výkrese zobrazeny plošně v barvě příslušné kultury pozemku dle výpisu z katastru nemovitostí. Jednotlivé lokality jsou
postupně očíslovány shodně ve výkrese, v textové části a tabulkách.
Celé lokality, které nejsou navrženy k odnětí ze ZPF, nejsou ve výkresové části uvedeny.
Součástí vyhodnocení jsou plochy zastavitelné a plochy změn v krajině. Funkční plochy pro přestavby leží na ostatní půdě.
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 (Z) vně i uvnitř ZÚ.
c)
navrhované plochy změn v krajině (K) vně i uvnitř ZÚ.

3.

Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.
číslo lokality
Z69
K09
K15
K22
K23
K24

celkový zábor
PUPFL (ha)

Způsob využití plochy
plochy bydlení BV
plochy dopravní infrastruktury DS
plochy dopravní infrastruktury DS
plochy těžby nerostů NT
koridor cyklostezky
koridor cyklostezky

0,0125
0,3068
1,5564
5,3707
0,1590
0,4977

zábor PUPFL celkem

katastr
Mezirolí
Nová Role
Mezirolí
Jimlíkov
Nová Role
Nová Role

7,9031

Z69 – BV, DS, ZS Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) a plochy
zeleně soukromé a vyhrazené (ZS). Lokalita je vně ZÚ v okrajové poloze sídla mezi lesy v přímém kontaktu se stávajícím
urbanizovaným územím s RD. Plocha lokality celkem je 4,3544 ha z toho zábor PUPFL je 0,0125 ha. Jedná se o zábor 125,0 m2
administrativní plochy lesa, nikoliv skutečně zalesněné plochy, která vybíhá jako úzký pruh do tvarově standardních zastavitelných
ploch. Převedením této plochy do plochy bydlení budou pozemky území BV příznivě dotvarovány.
K09 – DS
Plocha pro dopravní stavbu – veřejně prospěšnou stavbu dle ZÚR KK č. D35 – přeložka navrhované trasy silnice
II/181 (dnes II/209) v prostoru Nové Role. Trasa přeložky je zpřesněna v koridoru stanoveném ZÚR KK. Celková plocha lokality je
4,3068 ha, z toho zábor PUPFL je 0,3068 ha. Pro trasu v koridoru vymezeném ZÚR KK je zvolený optimální průběh středem s ohledem
na další prostorové návaznosti.
K15 – DS
Plocha pro dopravní stavbu – veřejně prospěšnou stavbu dle ZÚR KK č. D86 - stavba přeložky silnice II/220
v prostoru Mezirolí. Trasa přeložky je zpřesněna v koridoru stanoveném ZÚR KK. Plocha je v současné době součástí ZPF a PUPFL.
Celková plocha lokality je 2,8154 ha, z toho zábor PUPFL je 1,5564 ha. Pro trasu v koridoru vymezeném ZÚR KK je zvolený optimální
průběh středem s ohledem na další prostorové návaznosti.
K22 – NT
Plocha těžby nerostů je vymezena na ploše nového dobývacího prostoru ve východní části Jimlíkova. Celková
plocha lokality je 38,2969 ha, z toho zábor PUPFL je 5,3707 ha. Dne 5. 5. 2011 pod č. j. SBS 07510/2011/3 byl OBÚ v Sokolově
schválen třetí dobývací prostor s evidenčním číslem 60376 zasahující i do katastru Nová Role, na kterém bude v horizontu platnosti ÚP
probíhat aktivní těžba. Platnost schvalovacího dokumentu je do ÜP převzata.
K19 – DS
Plocha pro dopravní stavbu byla na základě vyhodnocení stanovisek ze společného jednání výrazně upravena a
nezasahuje do PUPFL.
K23
Koridor pro cyklostezku – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD8 – koridor pro novou cyklostezku z Nové Role do Nejdku.
Celková plocha záboru PUPFL je 0,1590 ha. Koridor je v převážné části veden po loukách podél lesa, pouze v případě průchodu podél
řeky Rolava atakuje kraje stávajících lesních porostů. Šířka koridoru je zvolena větší s ohledem na možnost k přírodě šetrného
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vhodného trasování vlastního jízdního pruhu. Do návrhu na vynětí z PUPFL je započítána plocha o šířce 4,0 m a délce koridoru
v lesních pozemcích. Tato cyklostezka je určena zejména pro rodiny s dětmi s menší fyzickou obtížností vedená podél toku Rolavy.
Měla by zároveň plnit naučnou funkci o lužních biotopech. Pro cyklostezku jsou navrženy podrobnější požadavky na její vedení a
technické vlastnosti.
a)
koridor je vymezený v šířce 12,0 m mimo ZÚ a stávající dopravní plochy, po kterých je cyklostezka vedena.
b)
jízdní pruh je v šířce 3,0 m + krajnice 2x0,5 m po stranách jízdního pruhu.
c)
povrch jízdního pruhu a krajnice nesmí být asfaltový, nebo dlážděný z betonové, kamenné, dřevěné nebo plastové dlažby.
K24
Koridor pro cyklostezku MTB – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD9 – koridor pro novou cyklostezku z Nové Role do Nejdku.
Celková plocha záboru PUPFL je 0,4977 ha. Trasa cyklostezky je vedena z velké části po stávající zpevněné komunikaci ve volné
krajině. Část stávající komunikace má dostatečné šířkové rozměry, část ne. Kde nejsou šířkové parametry vhodné, je navržen potřebný
koridor, do kterého bude cyklostezka upravena. Koridor je převážně veden mimo lesní pozemky a pozemky využívané pro ÚSES. Do
návrhu na vynětí z PUPFL je započítána plocha o šířce 4,0 m a délce koridoru v lesních pozemcích. Tato cyklostezka je určena zejména
pro náročné terénní cyklisty na horských kolech.
a)
koridor je vymezený v šířce 12,0 m mimo ZÚ a stávající dopravní plochy, po kterých je cyklostezka vedena.
b)
jízdní pruh je v šířce 3,0 m + krajnice 2x0,5 m po stranách jízdního pruhu.
c)
povrch jízdního pruhu a krajnice nesmí být na plochách NP asfaltový, nebo dlážděný z betonové, kamenné, dřevěné nebo
plastové dlažby.
4.
Odnětí zemědělského půdního fondu.
4.1
Hranice zastavěného území.
Zastavěné území bylo doposud vymezeno v platném územním plánu. 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. 1. 2016 v grafické
příloze na výkresech č. N1, N2, N4, N5, O1, O3, a zaujímá plochu celkem 172,6418 ha.
4.2
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 – BV
plocha celkem
0,3833 ha
z toho zábor ZPF 0,3833 ha TTP IV. tř 0,3833 ha
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je v k.ú. Nová Role vně ZÚ a navazuje v severozápadní části sídla na
stávající urbanizované území za železniční tratí. Lokalita doplňuje urbanistický koncept západní části zastavitelných ploch Nové Role do
kompaktního územního tvaru. Předpokládaná kapacita území je 2 BJ. Minimální velikost stavebních parcel je 1000 m2.
Z04 – SM
plocha celkem
0,8513 ha
z toho zábor ZPF 0,0992 ha zahrada III. tř 0,0992 ha
orná půda 0 ha
Z04 – DS
z toho zábor ZPF 0,1183 ha zahrada III. tř 0,1183 ha
orná půda 0 ha
Plocha smíšená obytná - městská (SM) a plocha dopravní infrastruktury (DS). Plocha se nachází mezi stávající železniční tratí a
areálem lehké výroby – porcelánkou. V části je vklíněna plocha rekreace – zahrádkové osady. Část lokality je v ZÚ. Lokalita převzata
v plném rozsahu z platného územního plánu.
Z05 – RZ
plocha celkem
0,8052 ha
z toho zábor ZPF 0,8052 ha TTP III. tř 0,8052 ha
orná půda 0 ha
Plocha rekreace – zahrádkové osady (RZ). Plocha se nachází v jihozápadní části Nové Role. Plocha je umístěna naproti stávající
lokalitě zahrádek podél železniční trati. Na západní a jihovýchodní straně je omezena prvkem ÚSES. Plocha je vně ZÚ. Lokalita
převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Z06 – OS,NP
plocha celkem
1,1189 ha
z toho zábor ZPF 0,7917 ha TTP III. tř 0,7919 ha
orná půda 0 ha
Plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) a plocha přírodní (NP). Plocha navazuje na stávající plochy
sportovního areálu fotbalového hřiště Nová Role. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Z07 – OM
plocha celkem
0,4132 ha
z toho zábor ZPF 0,2588 ha TTP II. tř 0,2588 ha
orná půda 0 ha
Plocha pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM). Plocha uvnitř ZÚ místo zahrádek, z jižní strany je napojená
komunikací Nová Role - Božíčany, Jimlíkov. Plocha je vymezena na ploše dnešních zahrádek a je určena pro výstavbu komerčního
zařízení občanského vybavení včetně dopravní a technické infrastruktury. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního
plánu.
Z09 – RZ
plocha celkem
0,5531 ha
z toho zábor ZPF 0,5531 ha TTP II. tř. 0,5035 ha, III. tř 0,0496 ha
Rekreace – zahrádkové osady. Plocha se nachází v jihovýchodní části katastru Nová Role. Plocha souvisle navazuje na stávající území
RZ podél železniční tratě. Plocha je vně ZÚ a spolu s navrženými plochami Z10 a Z11 plní i funkci protihlukové ochrany kolem železnice
směrem k obytným plochám severně od zahrádek. Spolu se stávající plochou zahrádek a dalšími lokalitami Z10 a Z11 tvoří plošně
velkou koncentraci zahrádek, které vyžadují vzhledem k počtu osob v území vybudování společného hygienického zázemí. Lokalita
převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Z10 – RZ
plocha celkem
0,8704 ha
z toho zábor ZPF 0,5531 ha TTP II. tř. 0,0824 ha, III. tř 0,7880 ha
Rekreace – zahrádkové osady. Plocha se nachází v jihovýchodní části katastru Nová Role. Plocha souvisle navazuje na stávající území
RZ podél železniční tratě. Plocha je vně ZÚ a spolu s navrženými plochami Z09 a Z11 plní i funkci protihlukové ochrany kolem železnice
směrem k obytným plochám severně od zahrádek. Spolu se stávající plochou zahrádek a dalšími lokalitami Z09 a Z11 tvoří plošně
velkou koncentraci zahrádek, které vyžadují vzhledem k počtu osob v území vybudování společného hygienického zázemí. Lokalita
převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
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Z11 – RZ
plocha celkem
1,3269 ha
z toho zábor ZPF 1,3269 ha TTP II. tř. 0,0615, III. tř 1,1979, V. tř. 0,0675 ha
Rekreace – zahrádkové osady (RZ). Plocha je vně ZÚ a navazuje v jižní části Nové Role na rozvojové plochy zahrádek podél železniční
tratí. Plocha je vně ZÚ a spolu s navrženými plochami Z10 a Z11 plní i funkci protihlukové ochrany kolem železnice směrem k obytným
plochám severně od zahrádek. Spolu se stávající plochou zahrádek a dalšími lokalitami Z10 a Z11 tvoří plošně velkou koncentraci
zahrádek, které vyžadují vzhledem k počtu osob v území vybudování společného hygienického zázemí.
Z12 – BI
plocha celkem
0,9876 ha
z toho zábor ZPF 0,9532 ha TTP II. tř 0,3544 ha, III. tř. 0,5988 ha.
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha je vně ZÚ a navazuje v jižní části Nové Role na stávající
urbanizované území bytové zástavby sídla. Předpokládaná kapacita území je 8 BJ. Minimální velikost stavebních parcel je 1000 m2.
Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Z13 – BI
plocha celkem
0,5238 ha
z toho zábor ZPF 0,4096 ha TTP III. tř 0,3778 ha, V. tř. 0,0318 ha.
Z13 – ZV
z toho zábor ZPF 0,0258 ha TTP III. tř 0,0258 ha,
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha je částečně vně i uvnitř ZÚ a navazuje v jižní části Nové
Role na stávající urbanizované území. Lokalita je již pozemkově rozdělena a v lokalitě je připravena dopravní a technická infrastruktura.
Předpokládaná kapacita území je 4 BJ. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Z14 – BI
plocha celkem
1,0254 ha
z toho zábor ZPF 0,4096 ha TTP III. tř 0,1407 ha, V. tř. 0,8436 ha.
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha je částečně vně i uvnitř ZÚ a navazuje v jižní části Nové
Role na stávající urbanizované území. Lokalita je již pozemkově rozdělena a v lokalitě je připravena dopravní a technická infrastruktura.
Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 7 BJ. Minimální velikost stavebních
parcel je 600 m2.
Z15 – BI
plocha celkem
0,2154 ha
z toho zábor ZPF 0,2154 ha TTP V. tř. 0,2154 ha.
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha je částečně vně i uvnitř ZÚ a navazuje v jižní části Nové
Role na stávající urbanizované území. Lokalita je již pozemkově rozdělena a v lokalitě je připravena dopravní a technická infrastruktura.
Předpokládaná kapacita území je 4 BJ. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Z16 – BI
plocha celkem
0,5775 ha
z toho zábor ZPF 0,0073 ha TTP V. tř. 0,0073 ha.
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha je částečně vně i uvnitř ZÚ a navazuje v jižní části Nové
Role na stávající urbanizované území. Lokalita je již pozemkově rozdělena a v lokalitě je připravena dopravní a technická infrastruktura.
Předpokládaná kapacita území je 2 BJ. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Z17 – BV, ZS
plocha celkem
1,6055 ha
z toho zábor ZPF 1,4410 ha TTP V. tř. 0,2054 ha, sady V. tř. 1,2356 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) a plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS). Plocha je vně ZÚ v severní části
Nové Role za řekou Rolavou. Plocha funkce BV je v lokalitě 1,5264 ha, plocha funkce ZS je v lokalitě 0,0791 ha. Lokalita převzata
v plném rozsahu z platného územního plánu. Na lokalitu vydáno územní rozhodnutí. Předpokládaná kapacita území je 10 BJ. Minimální
velikost stavebních parcel je 800 m2.
Z18 – BV, DS, ZP plocha celkem
3,4257 ha, z toho zábor ZPF 3,2873 ha
TTP II. tř. 0,0154, IV. tř. 0,8208, V. tř. 2,4511 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) a plocha zeleně přírodního
charakteru (ZP). Plocha je vně ZÚ v severní části Nové Role za řekou Rolavou. Plocha funkce BV je v lokalitě lokality je 3,2873 ha,
plocha funkce DS je v lokalitě 0,0181 ha, plocha zeleně přírodního charakteru pro průchod ÚSES budoucí ZÚ je 0,1203 ha. Lokalita
převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Na lokalitu vydáno územní rozhodnutí. Předpokládaná kapacita území je 19 BJ.
Minimální velikost stavebních parcel je 800 m2.
Z19 – OH
plocha celkem
0,3612 ha
z toho zábor ZPF 0,3612 ha TTP II. tř. 0,3612 ha.
orná půda 0 ha
Plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH). Plocha je vně ZÚ a navazuje v severní části Nové Role na stávající hřbitov. Lokalita
převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Z20 – BI
plocha celkem
2,7377 ha,
z toho zábor ZPF 2,4776 ha TTP IV. tř. 0,0494 ha, V. tř. 2,4282 ha
Z20 – DS
z toho zábor ZPF 0,0173 ha TTP IV. tř. 0,0031 ha, V. tř. 0,0142 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI) a plochy dopravní infrastruktury silniční (DS). Plocha je vně ZÚ a
navazuje ve východní části Nové Role na stávající urbanizované území. Plocha funkce bydlení v lokalitě je 2,7014 ha, plocha funkce DS
v lokalitě je 0,0363 ha. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 17 BJ.
Minimální velikost stavebních parcel je 700 m2.
Z22 – RI
plocha celkem
1,7914 ha
z toho zábor ZPF 1,7914 ha TTP III. tř. 1,7914 ha
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - (RI). Lokalita v jihovýchodní části sídla územně sousedí s původním komplexem zemědělské
usedlosti a je sním funkčně propojena. Plocha lokality je významně omezena nadregionálními trasami sítí technické infrastruktury včetně
jejich ochranných a bezpečnostních pásem. Lokalita v jihovýchodní polovině je navržena pro budoucí výstavbu malých rekreačních
objektů rodinné rekreace s funkční orientací ke stávající vodní ploše s ní sousedící. Severozápadní část lokality je určena převážně pro
sportovně rekreační plochy včetně doprovodné zeleně. Zastavěná plocha včetně bezprostředně sousedících zpevněných ploch kolem
budovy (terasy, okapové chodníky, plochy pod pergolami, mola apod.) u jednotlivých samostatně stojících rekreačních objektů
nepřesáhne 320 m2.
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Z23 – VZ
plocha celkem
0,2174 ha
z toho zábor ZPF 0,2174 ha TTP III. tř. 0,2174 ha
Plocha pro výrobu a skladování – zemědělská výroba (VZ). Plocha pro výstavbu malých objektů pro ustájení domácích zvířat. Plocha je
funkčně propojena se sousedním územím BV s venkovskou usedlostí.
Z24 – SV
plocha celkem
0,3542 ha
z toho zábor ZPF 0,2976 ha TTP III. tř. 0,2976 ha.
orná půda 0 ha
Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha vně ZÚ mezi stávající krajskou komunikací a zástavbou RD v Mezirolí. Malá rozvojová
plocha u krajské silnice je vymezena pro dokončení zástavby u kruhové křižovatky sídla s preferencí staveb komerčního využití
doplněných bydlení v poloze vzdálenější od krajské komunikace. Předpokládaná kapacita území je 0 BJ.
Z25 – BV

plocha celkem

1,3109 ha,

z toho zábor ZPF 1,3109 ha TTP III. tř. 0,2706 ha, IV. tř. 0,1303 ha
orná půda III. tř. 0,0017 ha, IV. tř. 0,6588 ha
zahrada III. tř. 0,2495 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ v severní části Mezirolí podél krajské komunikace Mezirolí
– Nová Role. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 7 BJ. Minimální velikost
stavebních parcel je 700 m2.
Z27 – VD
plocha celkem
1,8973 ha
z toho zábor ZPF 1,8973 ha TTP III. tř. 1,5428 ha, IV. tř. 0,3545 ha
Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD). Plocha vně ZÚ. Plocha je určena pro rozvoj budoucích aktivit
směřujících do spektra řemeslné výroby a služeb, které nelze zejména z hlukových důvodů umístit do smíšeného území. Velká část
lokality převzata z platného územního plánu a doplněna o zbytek pozemku.
Z28 – SV

plocha celkem

2,8444 ha

z toho zábor ZPF 2,8444 ha TTP III. tř. 0,1303 ha,
orná půda III. tř. 0,6642 ha, IV. tř. 2,0499 ha
Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha vně ZÚ mezi stávající krajskou komunikací a navrhovaným obchvatem Mezirolí.
Urbanisticky hodnotná a významná rozvojová plocha. Část lokality převzata z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území
je 14 BJ. Minimální velikost stavebních parcel je 800 m2.
Z29 – BV
plocha celkem
2,6713 ha,
z toho zábor ZPF 2,6713 ha TTP IV. tř. 0,1348 ha, orná IV. tř. 2,5365 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ v západní části Mezirolí za vodojemem mezi lesy. Část
lokality převzata z platného územního plánu a doplněna o zbývající plochu pozemku ohraničenou plochou pro budoucí obchvat sídla.
Předpokládaná kapacita území je 16 BJ. Minimální velikost stavebních parcel je 700 m2.
Z30 – SV
plocha celkem
0,5833 ha,
z toho zábor ZPF 0,5833 ha TTP IV. tř. 0,5833 ha,
orná půda 0,0 ha
Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha vně ZÚ mezi stávající krajskou komunikací a navrhovaným obchvatem Mezirolí.
Urbanisticky kvalitní rozvojová plocha. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je
4 BJ. Minimální velikost stavebních parcel je 800 m2.
Z31 – VD
plocha celkem
0,7550 ha
z toho zábor ZPF 0,7550 ha TTP IV. tř. 0,5806 ha, orná IV. tř. 0,1744 ha
Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD). Plocha vně ZÚ. Plocha je určena pro rozvoj budoucích aktivit
směřujících do spektra řemeslné výroby a služeb, které nelze zejména z hlukových důvodů umístit do smíšeného území. Lokalita
převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Z32 – BV
plocha celkem
2,4431 ha
z toho zábor ZPF 2,4384 ha TTP III. tř. 2,4384 ha.
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ ve střední části Mezirolí poblíž hlavní průjezdné krajské
silnice. Téměř celá lokalita převzata z platného územního plánu rozšířená o část pozemku v šířce 20 m směrem k vodní ploše. Lokalita
je již částečně pozemkově rozdělena, v lokalitě se připravuje dopravní a technická infrastruktura. Předpokládaná kapacita území 13 BJ.
Z33 – BI
plocha celkem
0,9518 ha
z toho zábor ZPF 0,9518 ha TTP III. tř. 0,9518 ha.
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha je vně ZÚ a navazuje ve východní části Mezirolí u hlavní
průjezdné krajské silnice na stávající urbanizované území. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Předpokládaná kapacita území je 6 BJ.
Z34 – BI
plocha celkem
0,5123 ha
z toho zábor ZPF 0,5123 ha TTP III. tř. 0,5123 ha.
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha je vně ZÚ a navazuje ve východní části Mezirolí na
stávající urbanizované území s RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 3
BJ. Minimální velikost stavebních parcel je 800 m2.
Z35 – BV
plocha celkem
0,9338 ha
z toho zábor ZPF 0,9338 ha TTP III. tř. 0,9338 ha.
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a navazuje ve východní části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 6 BJ.
Minimální velikost stavebních parcel je 800 m2.
Z36 – OV
plocha celkem
0,5831 ha, z toho zábor ZPF 0,5831 ha, TTP III. tř. 1,1069 ha, IV. tř. 1,1739 ha, V. tř. 0,2514 ha
Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Plocha umístěná v centru urbanizovaného území sídla Mezirolí navazuje na
plochy veřejné zeleně a spolu s plochou Z37 – OV je hlavní sportovně rekreační plochou sídla. Lokalita převzata v plném rozsahu z
platného územního plánu.
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Z37 – OV
plocha celkem
2,5322 ha
z toho zábor ZPF 2,5322 ha TTP III. tř. 0,3035 ha, IV. tř. 0,2796 ha
Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Plocha umístěná v centru urbanizovaného území sídla Mezirolí navazuje na
plochy veřejné zeleně a spolu s plochou Z36 – OV je hlavní sportovně rekreační plochou sídla. Plocha lokality je 2,5322 ha. Lokalita
převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Z38 – ZV
plocha celkem
2,0455 ha
z toho zábor ZPF 2,0455 ha TTP III. tř. 1,5845 ha, IV. tř. 0,4610 ha
Plocha pro zeleň na veřejných prostranstvích (ZV). Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Z40 – BV
plocha celkem
0,2236 ha
z toho zábor ZPF 0,2236 ha TTP III. tř. 0,0007 ha, V. tř. 0,2229 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a navazuje ve východní části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD. Plocha lokality pro 1 RD je 0,2236 ha. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Předpokládaná kapacita území je 1 BJ. Lokalita je již pozemkově rozdělena.
Z41 – BV
plocha celkem
0,0929 ha
z toho zábor ZPF 0,0244 ha TTP V. tř. 0,0244 ha
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a navazuje ve východní části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD. Předpokládaná kapacita území je 0 BJ. Lokalita je již pozemkově rozdělena.
Z42 – BV
plocha celkem
0,9121 ha
z toho zábor ZPF 0,8355 ha TTP V. tř. 0,8355 ha
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a navazuje ve východní části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD. Předpokládaná kapacita území je 4 BJ. Minimální velikost stavebních parcel je 800 m2.
Z43 – BV
plocha celkem
0,3644 ha
z toho zábor ZPF 0,3644 ha TTP V. tř. 0,3644 ha
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a navazuje ve východní části Mezirolí na nové rozvojové
plochy bydlení a plochy rekreace. Lokalita převzata v částečném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území
jsou 3 BJ. Minimální velikost stavebních parcel je 800 m2.
Z45 – BV
plocha celkem
0,0885 ha
z toho zábor ZPF 0,0885 ha TTP III. tř. 0,0154 ha, V. tř. 0,0731 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a navazuje ve východní části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD. Předpokládaná kapacita území je 1 BJ.
Z46 – BV
plocha celkem
1,2509 ha
z toho zábor ZPF 1,0638 ha TTP III. tř. 1,0638 ha
orná půda 0 ha
Z46 – DS
z toho zábor ZPF 0,0889 ha TTP III. tř. 0,0889 ha
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) a plochy dopravní infrastruktury silniční. Plocha je vně ZÚ a navazuje ve
východní části Mezirolí na stávající urbanizované území s RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Předpokládaná kapacita území je 10 BJ. Lokalita je již pozemkově rozdělena.
Z47 – BV
plocha celkem
0,5517 ha
z toho zábor ZPF 0,4575 ha TTP III. tř. 0,4575 ha
orná půda 0 ha
Z47 – DS
z toho zábor ZPF 0,0439 ha TTP III. tř. 0,0439 ha
orná půda 0 ha
Z47 – ZS
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) a plocha zeleně soukromé a
vyhrazené (ZS). Plocha je vně ZÚ a navazuje ve východní části Mezirolí na stávající urbanizované území s RD. Lokalita převzata
v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 3 BJ. Lokalita je již pozemkově rozdělena.
Z48 – VZ
plocha celkem
0,7098 ha
z toho zábor ZPF 0,7098 ha TTP III. tř. 0,7098 ha
orná půda 0 ha
Plocha pro výrobu a skladování – zemědělská výroba (VZ). Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Z49 – BV
plocha celkem
0,2161 ha
z toho zábor ZPF 0,2035 ha TTP III. tř. 0,2035 ha
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a navazuje ve východní části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 2 BJ.
Lokalita je již pozemkově rozdělena. Minimální velikost stavebních parcel je 800 m2.
Z50 – BV
plocha celkem
0,2100 ha
z toho zábor ZPF 0,2100 ha TTP III. tř. 0,2100 ha
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a navazuje ve východní části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 2 BJ.
Lokalita je již pozemkově rozdělena. Minimální velikost stavebních parcel je 800 m2.
Z52 – BV
plocha celkem
0,1112 ha
z toho zábor ZPF 0,1112 ha TTP III. tř. 0,1112 ha
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ v pomyslné proluce mezi stávajícími RD a navazuje
v jihovýchodní až jižní části Mezirolí na stávající urbanizované území s RD. Předpokládaná kapacita území je 1 BJ. Lokalita je již
pozemkově rozdělena.
Z54 – BV
plocha celkem
0,5811 ha
z toho zábor ZPF 0,5811 ha TTP III. tř. 0,5811 ha
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ naproti stávajícím RD a navazuje v jižní části Mezirolí na
stávající urbanizované území s RD. Předpokládaná kapacita území je 4 BJ. Minimální velikost stavebních parcel je 900 m2.
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Z55 – BV
plocha celkem
0,2740 ha
z toho zábor ZPF 0,2740 ha TTP III. tř. 0,0770 ha, IV. tř. 0,1970 ha,
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a navazuje v jižní části Mezirolí na stávající urbanizované
území s RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 2 BJ. Lokalita je již
pozemkově rozdělena. Minimální velikost stavebních parcel je 800 m2.
Z56 – BV
plocha celkem
0,3765 ha
z toho zábor ZPF 0,3765 ha TTP III. tř. 0,3765 ha
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ v přímém kontaktu se stávajícím urbanizovaným územím s
RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 4 BJ. Lokalita je již pozemkově
rozdělena.
Z57 – BV

plocha celkem

0,8968 ha

z toho zábor ZPF 0,8968 ha TTP III. tř. 0,8218 ha, IV. tř. 0,0003 ha,
orná půda III. tř. 0,0663, IV. tř. 0,0084 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ v přímém kontaktu se stávajícím urbanizovaným územím s
RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 11 BJ. Lokalita je již pozemkově
rozdělena.
Z58 – BV
plocha celkem
0,1257 ha
z toho zábor ZPF 0,1257 ha TTP IV. tř. 0,1257 ha
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ v přímém kontaktu se stávajícím urbanizovaným územím s
RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 1 BJ. Lokalita je již pozemkově
rozdělena.
Z59 – BV
plocha celkem
0,0995 ha
z toho zábor ZPF 0,0995 ha TTP III. tř. 0,0995 ha
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ v přímém kontaktu se stávajícím urbanizovaným územím s
RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 1 BJ. Lokalita je již pozemkově
rozdělena.
Z60 – BV, DS

plocha celkem

2,7183 ha

z toho zábor ZPF 2,6420 ha TTP III. tř. 0,2335 ha, IV. tř. 0,2367 ha,
orná půda III. tř. 0,6568, IV. tř. 0,1908 ha, V. tř. 1,3242 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a navazuje v centrální části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 18 BJ.
Lokalita je již pozemkově rozdělena.
Z61 – BV
plocha celkem
0,3715 ha
z toho zábor ZPF 0,3715 ha TTP III. tř. 0,3715 ha
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ v přímém kontaktu se stávajícím urbanizovaným územím s
RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Lokalita je již částečně zastavěna, ale nezapsaná do KN.
Předpokládaná kapacita území je 2 BJ. Lokalita je již pozemkově rozdělena.
Z62 – BV
plocha celkem
0,3866 ha
z toho zábor ZPF 0,3866 ha TTP 0,0 ha,
orná půda IV. tř. 0,3866 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ v přímém kontaktu se stávajícím urbanizovaným územím s
RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 2 BJ. Lokalita je již pozemkově
rozdělena a napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.
Z63 – BV
plocha celkem
0,6020 ha
z toho zábor ZPF 0,6020 ha TTP IV. tř. 0,6020 ha
orná půda 0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ v přímém kontaktu se stávajícím urbanizovaným územím s
RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 3 BJ.
Z65 – BV
plocha celkem
0,3539 ha, z toho zábor ZPF 0,3539 ha, TTP 0,0 ha, orná půda IV. tř. 0,0353, V. tř. 0,3186 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ v přímém kontaktu se stávajícím urbanizovaným územím s
RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 2 BJ. Lokalita je již pozemkově
rozdělena a napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.
Z66 – BV
plocha celkem
0,1524 ha, z toho zábor ZPF 0,1524 ha, TTP 0,0 ha, orná půda IV. tř. 0,0104, V. tř. 0,1420 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ v přímém kontaktu se stávajícím urbanizovaným územím s
RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 1 BJ. Lokalita je již pozemkově
rozdělena a napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.
Z67 – SV
plocha celkem
0,2909 ha, z toho zábor ZPF 0,2909 ha, TTP 0,0 ha, orná půda IV. tř. 0,2787, V. tř. 0,0122 ha
Plochy smíšené obytné venkovské (SV). Plocha je vně ZÚ v přímém kontaktu se stávajícím urbanizovaným územím s RD. Atraktivní
lokalita s charakterem větší proluky v území se založenou rozvolněnou uliční zástavbou v nově vzniklých obytných územích. Lokalita
převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 3 BJ. Lokalita je již pozemkově rozdělena a
napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.
Z68 – BV
plocha celkem
0,5373 ha, z toho zábor ZPF 0,5373 ha, TTP 0,0 ha, orná půda IV. tř. 0,2160, V. tř. 0,3213 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ v přímém kontaktu se stávajícím urbanizovaným územím s
RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 2 BJ. Lokalita je již pozemkově
rozdělena a napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.
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Z69 – BV, ZS
plocha celkem
3,4415 ha, z toho zábor ZPF 2,6935 ha, TTP 0,0 ha,
orná půda IV. tř. 2,6935 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) a plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS). Lokalita je vně ZÚ v okrajové
poloze sídla mezi lesy v přímém kontaktu se stávajícím urbanizovaným územím s RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného
územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 18 BJ. Lokalita je již pozemkově rozdělena a napojena na dopravní a technickou
infrastrukturu.
Z70 – BV
plocha celkem
0,3021 ha, z toho zábor ZPF 0,3021 ha, TTP 0,0 ha,
orná půda IV. tř. 0,3021 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a navazuje ve východní části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 2 BJ.
Lokalita je již pozemkově rozdělena a napojena na dopravní a technickou infrastrukturu.
Z75 – BV
plocha celkem
1,6978 ha, z toho zábor ZPF 1,6978 ha, TTP IV. tř. 1,6126 ha,
zahrada IV. tř. 0,0852 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a kontaktně na něj navazuje v severní části sídla. Jedno ze
dvou rozhodujících rozvojových území pro BV v sídle Jimlíkov. Předpokládaná kapacita území je 11 BJ. Minimální velikost stavebních
parcel je 800 m2. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Z76 – SV
plocha celkem
0,1137 ha, z toho zábor ZPF 0,1137 ha, TTP IV. tř. 0,1137 ha,
orná půda 0,0 ha
Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha je vně ZÚ. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Předpokládaná kapacita území je 1 BJ.
Z77 – SV
plocha celkem
0,1884 ha, z toho zábor ZPF 0,1884 ha, TTP IV. tř. 0,1884 ha,
orná půda 0,0 ha
Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha částečně vně i uvnitř ZÚ rozložená podél stávající komunikace a fyzicky i funkčně
sousedící se stávající plochou SV. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita je 1 BJ.

Z78 – BV
plocha celkem
0,1211 ha, z toho zábor ZPF 0,1211 ha, TTP V. tř. 0,1211 ha,
orná půda 0,0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a bezprostředně s ním sousedí. Lokalita převzata v plném
rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 1 BJ.
Z79 – BV
plocha celkem
1,1012 ha, z toho zábor ZPF 1,1012 ha, TTP V. tř. 1,1012 ha,
orná půda 0,0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a kontaktně na něj navazuje ve východní části sídla. Plocha
lokality je 1,1012 ha. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 7 BJ. Minimální
velikost stavebních parcel je 800 m2.
Z80 – SV
plocha celkem
0,6590 ha, z toho zábor ZPF 0,6590 ha, TTP V. tř. 0,6590 ha,
orná půda 0,0 ha
Plocha smíšená obytná – venkovská (SV). Plocha je vně ZÚ a kontaktně navazuje na stávající plochu bydlení ve východní části sídla.
Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu. Předpokládaná kapacita území je 3 BJ. Minimální velikost stavebních
parcel je 900 m2.
Z82 – TI
plocha celkem
0,0946 ha, z toho zábor ZPF 0,0105 ha, TTP V. tř. 0,0105 ha,
Plocha technické infrastruktury (TI). Plocha je vymezena pro rozšíření stávající ČOV.

orná půda 0,0 ha

Z83 – VD
plocha celkem
0,1733 ha, z toho zábor ZPF 0,0709 ha, TTP V. tř. 0,0709 ha,
orná půda 0,0 ha
Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD). Plocha zčásti uvnitř a vně ZÚ na jižním okraji sídla u hlavní
komunikace obce. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Z84 – BV, W
plocha celkem
0,2205 ha, z toho zábor ZPF 0,1885 ha, TTP V. tř. 0,1885 ha,
orná půda 0,0 ha
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plocha vodní a vodohospodářská (W). Plocha je vně ZÚ a bezprostředně
s ním sousedí. Předpokládaná kapacita území je 1 BJ. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
Z85 – RI
plocha celkem
0,6120 ha, z toho zábor ZPF 0,6120 ha, TTP III. tř. 0,6120 ha,
orná půda 0,0 ha
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - (RI). Plocha v severovýchodní části sídla územně sousedí se stabilizovanými plochami RI a RN, a
je s nimi funkčně propojena. Plocha je navržena pro budoucí výstavbu malých rekreačních objektů rodinné rekreace s funkční orientací
ke stávající vodní ploše Děpoltovického rybníka.
Z86 – BV
plocha celkem
1,0837 ha, z toho zábor ZPF 0,9909 ha, TTP IV. tř. 0,9189 ha, IV. tř. 0,0720 ha, orná půda 0,0 ha
Plocha pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a navazuje ve střední části Mezirolí na stávající
urbanizované území centra sídla s RD. Uvnitř plochy BV v její východní polovině se nachází samostatná funkční plocha – vodní plocha.
Plocha je vymezena pro RD s většími pozemky a podílem zelených ploch s přímou vazbou na vodní plochu.
P04 – SM
plocha celkem
0,5341 ha
z toho zábor ZPF 0,5082 ha TTP V. tř. 0,5082 ha.
orná půda 0 ha
P04 – DS
z toho zábor ZPF 0,0259 ha TTP V. tř. 0,0259 ha.
orná půda 0 ha
Plocha smíšená obytná - městská (SM) a plocha dopravní infrastruktury silniční (DS). Plocha sousedící s městskou čistírnou odpadních
vod. Plocha je určena pro rozvoj budoucích aktivit směřujících do spektra městských služeb a komerční vybavenosti. Bydlení různých
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forem se v této ploše nedoporučuje z důvodů bezprostřední blízkosti ČOV. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního
plánu.
K05 – DS
plocha celkem
0,5854 ha
z toho zábor ZPF 0,0225 ha zahrada III. tř. 0,0225 ha. orná půda 0 ha
Plocha pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD3 - dopravní propojení hlavní silnice II. tř. II/209 v sídle Nová Role za
železničním přejezdem s komunikací u porcelánky.
K06 – DS
plocha celkem
1,0046 ha
z toho zábor ZPF 0,0317 ha TTP III. tř. 0,0317 ha.
orná půda 0 ha
Plocha pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD4 - dopravní propojení páteřní místní komunikace u nádraží v Nové
Roli s komunikací za areálem porcelánky.
K07 – DS
plocha celkem
0,1041 ha
z toho zábor ZPF 0,0696 ha TTP V. tř. 0,0696 ha.
orná půda 0 ha
Plocha pro dopravní stavbu - dopravní propojení hlavní silnice II. tř. – II/181 (II/209) u mostu přes Rolavu v Nové Roli s rozvojovými
lokalitami za řekou.
K08 – DS
plocha celkem
0,3854 ha
z toho zábor ZPF 0,2246 ha TTP II. tř. 0,0634, III. 0,0286, V. tř. 0,1326 ha.
Plocha pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD5 - dopravní propojení obchvatu Nové Role hlavní silnice II. tř. –
II/181 (II/209) s rozvojovými lokalitami ve východní části urbanizovaného území.
K09 – DS
plocha celkem
4,3068 ha, z toho zábor ZPF 2,9487 ha TTP II. tř. 0,0086 ha, III. tř. 0,5363 ha, IV. tř. 0,5801 ha,
V. tř. 0,7289 ha, orná půda II. tř. 0,8282 ha, IV. tř. 0,2666 ha
Plocha pro dopravní stavbu – veřejně prospěšnou stavbu dle ZÚR KK č. D35 – přeložka navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209)
v prostoru Nové Role. Trasa přeložky je zpřesněna v koridoru stanoveném ZÚR KK. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného
územního plánu.
K10 – DS
plocha celkem
0,0383 ha
z toho zábor ZPF 0,0383 ha TTP IV. tř. 0,0383 ha,
orná půda 0 ha
Plocha pro dopravní stavbu - dopravní napojení lokality pro bydlení ve východní části Nové Role.
K11 – DS
plocha celkem
0,0894 ha
z toho zábor ZPF 0,0894 ha Zahrada III. tř. 0,0894 ha, orná půda 0 ha
Plocha pro dopravní stavbu - dopravní napojení lokality pro lehkou výrobu v západní části města na dopravní infrastrukturu Nové Role.
K15 – DS
plocha celkem
2,8154 ha, z toho zábor ZPF 1,1124 ha
TTP III. tř. 0,6564 ha, IV. tř. 0,1638 ha,
orná půda III. tř. 0,2297 ha, zahrada III. tř. 0,0625 ha
Plocha pro dopravní stavbu – veřejně prospěšnou stavbu dle ZÚR KK č. D86 - stavba přeložky silnice II/220 v prostoru Mezirolí. Trasa
přeložky je zpřesněna v koridoru stanoveném ZÚR KK. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
K16 – ZS
plocha celkem
0,4040 ha
z toho zábor ZPF 0,4040 ha TTP III. tř. 0,4040 ha,
orná půda 0 ha
Plocha zeleně soukromé a vyhrazené. Plocha v soukromém vlastnictví je vymezena pro přírodní zahrady k rodinným domům.
K17 – DS
plocha celkem
0,4039 ha, z toho zábor ZPF 0,3999 ha
TTP III. tř. 0,2540 ha, IV. tř. 0,0884 ha, V. tř. 0,0575 ha,
Plocha pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD6 – nová trasa místní komunikace v severní části Mezirolí. Lokalita
převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
K19 – DS
plocha celkem 0,2686 ha, z toho zábor ZPF 0,0525 ha, TTP III. tř. 0,0465 ha, V. tř. 0,0060 ha
orná půda 0 ha
Plocha pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD7 - 1. část budoucího dopravního propojení krajské silnice II. tř. II/220
s komunikacemi Mezirolí v jihovýchodní části urbanizovaného území.
K21 – DS, W, NZ, NL, NS plocha celkem
25,9445 ha, z toho zábor ZPF 0,1566 ha
TTP III. tř. 0,0682 ha,
orná půda III. tř. 0,0884 ha
Integrovaná plocha sanace a rekultivací po těžbě kaolínu v katastru Jimlíkova sestávající z více funkčních ploch vymezených podle
plánu sanace a rekultivací - plocha pro dopravní infrastrukturu DS (obslužnou komunikaci) o výměře 0,4561 ha, plocha vodní pro
hydrickou část rekultivací (W) o výměře 7,2229 ha, plocha zemědělská pro biologickou část rekultivací (NZ) o výměře 11,2938 ha,
plocha lesní pro lesnickou část rekultivací (NL) o výměře 1,9155 ha a plocha smíšená nezastavěného území pro zbývající ostatní
rekultivace (NS) o výměře 5,0562 ha. Lokalita převzata v plném rozsahu z platného územního plánu.
K22 – NT
plocha celkem
38,2969 ha
z toho zábor ZPF 23,9960 ha
TTP III. tř. 0,2881 ha, IV. tř. 3,3372 ha,
orná půda III. tř. 0,6596 ha, IV. tř. 18,8081 ha, V. tř. 0,9033 ha
Plocha těžby nerostů je vymezena na ploše nového dobývacího prostoru ve východní části Jimlíkova. Plocha lokality je 38,2969 ha.
K23
zábor ZPF 0,4284 ha
TTP V. tř. 0,4284 ha
Koridor pro cyklostezku – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD8 – koridor pro novou cyklostezku z Nové Role do Nejdku. Koridor je
v převážné části veden po loukách podél lesa, pouze v případě průchodu podél řeky Rolava atakuje kraje stávajících lesních porostů.
Šířka koridoru je zvolena větší s ohledem na možnost k přírodě šetrného vhodného trasování vlastního jízdního pruhu. Do návrhu na
vynětí ze ZPF je započítána plocha o šířce 4,0 m a délce koridoru v pozemcích ZPF. Tato cyklostezka je určena zejména pro rodiny
s dětmi s menší fyzickou obtížností vedená podél toku Rolavy. Měla by zároveň plnit naučnou funkci o lužních biotopech. Pro
cyklostezku jsou navrženy podrobnější požadavky na její vedení a technické vlastnosti.
a)
koridor je vymezený v šířce 12,0 m mimo ZÚ a stávající dopravní plochy, po kterých je cyklostezka vedena.
b)
jízdní pruh je v šířce 3,0 m + krajnice 2x0,5 m po stranách jízdního pruhu.
c)
povrch jízdního pruhu a krajnice nesmí být asfaltový, nebo dlážděný z betonové, kamenné, dřevěné nebo plastové dlažby.
K24
zábor ZPF 0,0251 ha
TTP V. tř. 0,0251 ha
Koridor pro cyklostezku MTB – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD9 – koridor pro novou cyklostezku z Nové Role do Nejdku.
Trasa cyklostezky je vedena z velké části po stávající zpevněné komunikaci ve volné krajině. Část stávající komunikace má dostatečné
šířkové rozměry, část ne. Kde nejsou šířkové parametry vhodné, je navržen potřebný koridor, do kterého bude cyklostezka upravena.
Koridor je převážně veden mimo lesní pozemky a pozemky využívané pro ÚSES. Do návrhu na vynětí ze ZPF je započítána plocha o
šířce 4,0 m a délce koridoru v lesních pozemcích. Tato cyklostezka je určena zejména pro náročné terénní cyklisty na horských kolech.
a)
koridor je vymezený v šířce 12,0 m mimo ZÚ a stávající dopravní plochy, po kterých je cyklostezka vedena.
b)
jízdní pruh je v šířce 3,0 m + krajnice 2x0,5 m po stranách jízdního pruhu.
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c)
povrch jízdního pruhu a krajnice nesmí být na plochách NP asfaltový, nebo dlážděný z betonové, kamenné, dřevěné nebo
plastové dlažby.
Celková výměra všech lokalit je
154,5516 ha
Z toho plochy zastavitelné (Z) celkem
68,3854 ha
Z toho plochy přestavby (P) celkem
4,8322 ha
Z toho plochy změn v krajině (K) celkem
81,3341 ha
Celkový navrhovaný zábor ZPF
94,0748 ha
Z toho navrhovaný zábor trvalého trávního porostu (TTP)
50,4841 ha
zábor orné půdy
40,9982 ha
……………………..zahrada
0,9854 ha
……………………..ovocný sad
1,6071 ha
Z toho navrhovaný zábor zemědělské půdy II. třídy ochrany
2,5374 ha
III. třídy ochrany
28,2563 ha
IV. třídy ochrany
46,5939 ha
V. třídy ochrany
16,6872 ha
Celkový navrhovaný zábor PUPFL
7,9031 ha
Ostatní plochy celkem
52,5737 ha
4.3
Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení apod.) a o
jejich předpokládaném porušení.
Ve správním území obce jsou provedeny investice do půdy - meliorace. Celková plocha meliorací je 149,9474 ha. Meliorace
byly provedeny v letech 1961 – 1990 (dle údajů dle ÚAP). Navrhované rozvojové lokality (Z) a lokality změny ploch v krajině (K) jsou
vymezeny na celkové ploše 39,4380 ha. Rozhodující podíl zastavitelných ploch na meliorovaných pozemcích připadá katastru Mezirolí.
Zastavitelné plochy jsou umístěny na vyšších kótách spádových polí tak, aby povrchové i podpovrchové vody mohly odtékat níže
položenými rozvody do příkopů a vodotečí. Vymezením rozvojových ploch na území s provedenými melioracemi by nemělo docházet
k nežádoucí akumulaci většího množství vody.
4.4
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném
porušení.
V území řešeném ÚP jsou 2 areály s objekty zemědělské prvovýroby. Oba areály zůstanou zachovány a jsou plošně
stabilizovány. Areál v nové Roli je umístěn v příznivé poloze za sídlem po směru převládajících větrů. Areál v Nové Roli nemá navrženy
další rozvojové plochy. Areál v Mezirolí má vymezenu náhradní rozvojovou plochu jako kompenzaci za plochu odejmutou ze
současného komplexu pro jiné funkční využití.
4.5
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 schváleny komplexní pozemkové úpravy. Rozsah a povaha ÚP v jednotlivých lokalitách negeneruje
další požadavky na opatření k zajištění ekologické stability krajiny. Navrhovaný ÚP respektuje principy ÚSES, založené již platným
územním plánem.
4.6
Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území.
Je přehledně zobrazeno v grafické části.
4.7
Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů.
Obecná ustanovení.
Pro celé území jsou v úvodu uvedena obecná společná ustanovení pro všechny lokality. Ustanovení zobecňují důvody
k návrhu všech lokalit na odnětí ze ZPF z hlediska strategického rozvoje celé obce. Vzhledem k různorodé povaze jednotlivých lokalit
jsou následně jednotlivé lokality navržené k odnětí ze ZPF odůvodněny zvlášť.
Vymezené lokality na plochách ZPF jsou umístěny v přímé vazbě na ZÚ, vyplňují případné přirozené územní proluky mezi 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. To se týká zejména největších rozvojových lokalit v okrajových
polohách sídel Nová Role a Mezirolí. Předkládané řešení kontinuálního rozšiřování zastavěného území jednotlivých sídel obce zmenšuje
celkovou rozlohu ploch, ale nenarušuje vnitřní i vnější celistvou organizaci ZPF v dotčeném území.
Rozhodující podíl záboru zemědělské půdy tvoří hlavní rozvojové plochy pro bydlení, smíšená obytná území a území pro
výrobu. Navrhované lokality jsou z dlouhodobého pohledu širšího regionu důležitou, obtížněji nahraditelnou plochou pro rozvoj samotné
obce i kontaktních sídel, která nemají odpovídající rozvojové možnosti v jiných částech svého území. Rozvojové možnosti obce zejména
v katastrech Nová Role a Mezirolí výrazně posilují důležitost celé obce.
Pozemky, určené pro rozvojové plochy, jsou
více jak z 50% umístěny na bonitní třídě IV., téměř z 18 % umístěny na
bonitní třídě V., a více jak z 24% na třídě III. Pozemky II: třídy zaujímají méně než 7%. Na bonitní třídě I. nejsou navrženy žádné plochy.
Odůvodnění navrhovaného odnětí pro jednotlivé lokality a skupiny se stejnou charakteristikou.
---Odůvodnění návrhu pro následující lokality se společnou charakteristikou ve vztahu k ZPF:
1.
Některé lokality zahrnují plochy převzaté z platné nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚR KK 2010.
2.
Plochy jednotlivých lokalit byly stanoveny v souladu s ustanoveními metodického pokynu „Vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na ZPF v ÚP“, případně byla plocha navržená k odnětí stanovena na základě podrobnějšího
rozpracování technického řešení.
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3.
Lokality představují klíčové dopravní stavby, důležité pro rozvoj sídel, případně pro výrazné zkvalitnění dopravy a životního
prostředí přímo v sídlech. Jedná se o VPS především dopravní infrastruktury.
K09 – DS
VPS dle ZÚR KK č. D35 – přeložka navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209) v prostoru Nové Role. Trasa
přeložky je zpřesněna v koridoru stanoveném ZÚR KK.
K15 – DS
VPS dle ZÚR KK č. D86 - stavba přeložky silnice II/220 v prostoru Mezirolí. Trasa přeložky je zpřesněna v koridoru
stanoveném ZÚR KK.
K05 – DS
Plocha pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD3 - dopravní propojení hlavní silnice II. tř. II/209
v sídle Nová Role za železničním přejezdem s komunikací u porcelánky.
K06 – DS
Plocha pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD4 - dopravní propojení páteřní místní komunikace
u nádraží v Nové Roli s komunikací za areálem porcelánky.
K08 – DS
Plocha pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD5 - dopravní propojení obchvatu Nové Role hlavní
silnice II. tř. – II/181 (II/209) s rozvojovými lokalitami ve východní části urbanizovaného území.
K17 – DS
Plocha pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD6 – nová trasa místní komunikace v severní části
Mezirolí.
K19 – DS
Plocha pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD7 - 1. část budoucího dopravního propojení
krajské silnice II. tř. II/220 s komunikacemi Mezirolí v jihovýchodní části urbanizovaného území.

---1.

Odůvodnění návrhu pro následující lokality se společnou charakteristikou ve vztahu k ZPF:
Některé vybrané lokality budou součástí veřejných zelených ploch, které představují významnou část území pro krátkodobou
rekreaci občanů v sídlech.
2.
Spolu s prvky ÚSES vzniknou v navržených plochách důležitá území s mnoha kvalitními přírodními prvky, která se vzájemně
doplní, a do budoucna vytvoří hodnotné krajinné plochy.
3.
Současný platný územní plán vymezuje část těchto ploch jako plochy veřejné zeleně. Do ÚP jsou tyto plochy převzaty
s ohledem na dodržení kontinuity vývoje v území.
4.
Plochy rekreace – zahrádkové osady jsou převzaty z platného územního plánu a jsou důležitými přechodovými plochami
mezi ZÚ a okolní krajinou.
Z05 – RZ
Plocha rekreace – zahrádkové osady. Plocha se nachází v jihozápadní části Nové Role.
Z09 – RZ
Rekreace – zahrádkové osady. Plocha se nachází v jihovýchodní části katastru Nová Role.
Z10 – RZ
Rekreace – zahrádkové osady. Plocha se nachází v jihovýchodní části katastru Nová Role.
Z11 – RZ
Rekreace – zahrádkové osady. Plocha je vně ZÚ a navazuje v jižní části Nové Role na rozvojové plochy bydlení.
Z13 – ZV
Plocha pro zeleň na veřejných prostranstvích v katastru Nová Role.
Z38 – ZV
Plocha pro zeleň na veřejných prostranstvích. Strategická plocha veřejné zeleně v centru sídla Mezirolí.
---1.

Odůvodnění návrhu pro následující lokality se společnou charakteristikou ve vztahu k ZPF:
Lokality pro občanskou vybavenost veřejnou (OV, OS, OH) i komerční výstavbu (OM), pro bydlení (BV, BI) a území smíšená
(SM, SV), lokality pro rekreaci rodinnou (RI) se souvisejícími plochami dopravní infrastruktury (DS) jsou v plném rozsahu
převzaté z platného územního plánu s odsouhlasením k budoucímu odnětí ze ZPF. Obec dlouhodobě plánuje jejich využití.
2.
Rozvojové plochy na ZPF jsou umístěny ve všech lokalitách v přímé vazbě na ZÚ a bezprostředně navazují na funkčně
stejnou, případně velmi podobnou sousední funkční plochu se kterou se v budoucnu spojí.
3.
Navržené lokality vyplňují prioritně přirozené územní plochy v ZÚ, a organicky navazují na stávající urbanistickou sídelní
strukturu. V případě, že takové plochy v dostatečné výměře v zastavěném sídle nejsou, je nová rozvojová plocha umístěna
mimo ZÚ s ohledem na její polohu k sídlu, k technickým možnostem napojení na infrastrukturu, s ohledem na celkové
vnímání uspořádání krajiny a s ohledem na celistvost ploch ZPF.
4.
Do těchto ploch byly zařazeny pouze lokality, které prokázaly v průběhu zpracování ÚP urbanistickou, technickou a
ekonomickou reálnost budoucího využití. To se týká zejména územně okrajových lokalit ve zdánlivě méně atraktivních
polohách vzhledem ke stávajícímu nedokončenému dopravnímu řešení v jednotlivých sídlech.
5.
Všechny lokality jsou zařazeny cíleně se záměrem vlastníka pozemků na jejich budoucí využití podle platného ÚP.
Vzhledem k jasným vlastnickým strukturám a jasně vymezeným plošným možnostem nebyla pro umístění navrhovaných
funkčních ploch zpracována další variantní řešení. Při výběru pozemků pro jednotlivé funkční plochy zohlednili jejich vlastníci a
rovněž zpracovatelé dokumentace hledisko kvality pozemků. Funkční plochy jsou umístěny přednostně na pozemky III., IV. a
V. třídy ochrany, teprve v nezbytně nutném rozsahu pak na kvalitnější půdě II. třídy.
6.
Některé lokality mají vydaná územní rozhodnutí na komunikace a inženýrské sítě, geometrické oddělovací plány nejsou však
ještě zapsány v katastru nemovitostí.
Z04 – SM,DS
Plocha smíšená obytná - městská (SM) a plocha dopravní infrastruktury (DS). Plocha se nachází mezi stávající
železniční tratí a areálem lehké výroby – porcelánkou.
Z06 – OS,NP
Plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) a plocha přírodní (NP). Plocha navazuje na
stávající plochy sportovního areálu fotbalového hřiště Nová Role.
Z07 – OM
Plocha pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM). Plocha uvnitř ZÚ místo zahrádek, z jižní
strany je napojená komunikací Nová Role - Božíčany, Jimlíkov.
Z12 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha navazuje v jižní části Nové Role na
stávající urbanizované území bytové zástavby sídla.
Z14 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha navazuje v jižní části Nové Role na
stávající urbanizované území bytové zástavby sídla.
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Z17 – BV, ZS

Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) a plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS). Plocha je
vně ZÚ v severní části Nové Role za řekou Rolavou.
Z18 – BV, DS, ZP Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) a plocha
zeleně přírodního charakteru (ZP). Plocha je vně ZÚ v severní části Nové Role za řekou Rolavou.
Z19 – OH
Plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH). Plocha navazuje v severní části Nové Role na stávající hřbitov.
Z20 – BI, DS
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI) a plochy dopravní infrastruktury silniční (DS).
Plocha navazuje ve východní části Nové Role na stávající urbanizované území.
Z24 – SV
Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha mezi stávající krajskou komunikací a zástavbou RD v Mezirolí.
Z25 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha v severní části Mezirolí podél krajské komunikace
Mezirolí – Nová Role.
Z30 – SV
Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha mezi stávající krajskou komunikací a navrhovaným obchvatem
Mezirolí.
Z33 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha navazuje ve východní části Mezirolí u
hlavní průjezdné krajské silnice na stávající urbanizované území.
Z34 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha navazuje ve východní části Mezirolí na
stávající urbanizované území s RD.
Z35 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha navazuje ve východní části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD.
Z36 – OV
Občanské vybavení – veřejná infrastruktura. Plocha umístěná v centru urbanizovaného území sídla.
Z37 – OV
Občanské vybavení – veřejná infrastruktura. Plocha umístěná v centru urbanizovaného území sídla.
Z43 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha navazuje ve východní části Mezirolí na rozvojové
plochy bydlení.
Z55 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha navazuje v jižní části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD.
Z63 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je v přímém kontaktu se stávajícím
urbanizovaným územím s RD.
Z75 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha kontaktně navazuje na ZÚ v severní části sídla.
Jedno ze dvou rozhodujících rozvojových území pro BV v sídle Jimlíkov.
Z80 – SV
Plocha smíšená obytná – venkovská (SV). Plocha kontaktně navazuje na stávající plochu bydlení ve východní části
sídla.
Z84 – BV, W
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plocha vodní a vodohospodářská (W).
P04 – SM, DS
Plocha smíšená obytná - městská (SM) a plocha dopravní infrastruktury silniční (DS). Plocha sousedící s městskou
čistírnou odpadních vod.
K07 – DS
Plocha pro dopravní stavbu - dopravní propojení hlavní silnice II. tř. – II/181 (II/209) u mostu přes Rolavu v Nové Roli
s rozvojovými lokalitami za řekou.
---1.

Odůvodnění návrhu pro následující lokality se společnou charakteristikou ve vztahu k ZPF:
Lokality pro bydlení (BV, BI) a území smíšená (SM, SV) se souvisejícími plochami dopravní infrastruktury (DS) jsou částečně
převzaté z platného územního plánu a částečně s nově navrhovanými zastavitelnými plochami. Obec dlouhodobě plánuje
jejich využití.
2.
Rozvojové plochy na ZPF jsou umístěny ve všech lokalitách v přímé vazbě na ZÚ a bezprostředně navazují na funkčně
stejnou, případně velmi podobnou sousední funkční plochu se kterou se v budoucnu spojí.
3.
Navržené lokality vyplňují prioritně přirozené územní plochy mezi komunikacemi a ZÚ, a organicky navazují na stávající
urbanistickou sídelní strukturu. Plochy jsou umístěny s ohledem na celkové vnímání budoucího uspořádání krajiny a
s ohledem na celistvost ploch ZPF.
4.
Do těchto ploch byly zařazeny pouze lokality, které prokázaly v průběhu zpracování ÚP urbanistickou, technickou a
ekonomickou reálnost budoucího využití. To se týká zejména územně okrajových lokalit ve zdánlivě méně atraktivních
polohách vzhledem ke stávajícímu nedokončenému dopravnímu řešení v jednotlivých sídlech.
5.
Všechny lokality jsou zařazeny cíleně se záměrem vlastníka pozemků na jejich budoucí využití podle platného ÚP.
Vzhledem k jasným vlastnickým strukturám a jasně vymezeným plošným možnostem nebyla pro umístění navrhovaných
funkčních ploch zpracována další variantní řešení. Při výběru pozemků pro jednotlivé funkční plochy zohlednili jejich vlastníci a
rovněž zpracovatelé dokumentace hledisko kvality pozemků. Funkční plochy jsou umístěny přednostně na pozemky III., IV. a
V. třídy ochrany, teprve v nezbytně nutném rozsahu pak na kvalitnější půdě II. třídy.
6.
Některé lokality mají vydaná územní rozhodnutí nebo stavební povolení na komunikace a inženýrské sítě, geometrické
oddělovací plány nejsou však ještě zapsány v katastru nemovitostí.
Z28 – SV
Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha je mezi stávající krajskou komunikací a navrhovaným obchvatem
Mezirolí.
Z29 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je v západní části Mezirolí za vodojemem mezi
lesy.
---1.
2.

Odůvodnění návrhu pro následující lokality se společnou charakteristikou ve vztahu k ZPF:
Lokality pro bydlení (BV, BI) a území smíšená (SM, SV) se souvisejícími plochami dopravní infrastruktury jsou převzaté
z platného územního plánu s odsouhlasením k budoucím odnětím ze ZPF. Obec dlouhodobě plánuje jejich využití.
Rozvojové plochy na ZPF jsou umístěny ve všech lokalitách v přímé vazbě na ZÚ a bezprostředně navazují na funkčně
stejnou, případně velmi podobnou sousední funkční plochu se kterou se v budoucnu spojí.
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3.

Navržené lokality jsou umístěny mimo ZÚ s ohledem k technickým možnostem napojení na infrastrukturu, s ohledem na
celkové vnímání uspořádání krajiny a s ohledem na celistvost ploch ZPF.
4.
Do těchto ploch jsou zařazeny lokality, které mají již provedenou základní parcelaci zapsanou v katastru nemovitostí pro
jednotlivé stavby. K pozemkům je přivedena dopravní a technická infrastruktura, případně jsou vydána územní rozhodnutí a
stavební povolení na tuto infrastrukturu.
5.
Mnoho oddělených pozemků má již své konkrétní vlastníky, kteří připravují individuální výstavbu RD.
6.
Všechny lokality jsou zařazeny cíleně se záměrem vlastníka pozemků na jejich budoucí využití podle platného ÚP.
Vzhledem k jasným vlastnickým strukturám a jasně vymezeným plošným možnostem nebyla pro umístění navrhovaných
funkčních ploch zpracována další variantní řešení. Při výběru pozemků pro jednotlivé funkční plochy zohlednili jejich vlastníci a
rovněž zpracovatelé dokumentace hledisko kvality pozemků. Funkční plochy jsou umístěny přednostně na pozemky III., IV. a
V. třídy ochrany, teprve v nezbytně nutném rozsahu pak na kvalitnější půdě II. třídy.
Z13 – BI, ZV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha je částečně vně i uvnitř ZÚ a navazuje
v jižní části Nové Role na stávající urbanizované území.
Z15 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha navazuje v jižní části Nové Role na
stávající urbanizované území.
Z16 – BI
Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha je částečně vně i uvnitř ZÚ a navazuje
v jižní části Nové Role na stávající urbanizované území.
Z32 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je ve střední části Mezirolí poblíž hlavní průjezdné
krajské silnice.
Z40 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha navazuje ve východní části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD.
Z41 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha navazuje ve východní části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD.
Z45 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha navazuje ve východní části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD.
Z46 – BV, DS
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) a plochy dopravní infrastruktury silniční. Plocha navazuje
ve východní části Mezirolí na stávající urbanizované území s RD.
Z47 – BV, DS, ZS Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) a plocha
zeleně soukromé a vyhrazené (ZS). Plocha navazuje ve východní části Mezirolí na urbanizované území s RD.
Z49 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha navazuje ve východní části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD.
Z50 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha navazuje ve východní části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD.
Z52 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je v pomyslné proluce mezi stávajícími RD a
navazuje v jihovýchodní až jižní části Mezirolí na stávající urbanizované území s RD.
Z56 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Z57 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je v přímém kontaktu se stávajícím
urbanizovaným územím s RD.
Z58 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Z59 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Z60 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha navazuje v centrální části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD.
Z61 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Z62 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Z65 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Z66 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Z67 – SV
Plochy smíšené obytné venkovské (SV).
Z68 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Z69 – BV, ZS
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) a plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS). Lokalita je
v okrajové poloze sídla mezi lesy.
Z70 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha navazuje ve východní části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD.
Z76 – SV
Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha je při výjezdu z Jimlíkova je zastavěna bez zápisu do KN.
Z77 – SV
Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha částečně vně i uvnitř ZÚ rozložená podél stávající komunikace a
fyzicky i funkčně sousedící se stávající plochou SV.
Z78 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) v Jimlíkově.
Z79 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) v Jimlíkově.

1.

2.

Odůvodnění návrhu pro následující lokality se společnou charakteristikou ve vztahu k ZPF:
Ostatní lokality pro bydlení (BV, BI), rodinnou rekreaci (RI) a území smíšená (SM, SV), která jsou nově navrhovaná do
zastavitelných ploch. Lokality představují urbanisticky kvalitní rozvojové plochy pro bydlení a rekreaci a s tím související
aktivity na pozemcích konkrétních vlastníků, určené převážně pro městské a příměstské bydlení s dostupným vyloučením
negativních vlivů.
Lokality mají dobrou dopravní dostupnost, možnost vyvinout technickou a dopravní infrastrukturu v ekonomické návratnosti
spolu se sousedními většími plochami. Obec předpokládá budoucí zájem o tyto plochy v době platnosti územního plánu.
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3.
4.

Lokality většinou nejsou plošně velké a převážně doplňují větší sousední plochy v ucelený půdorys sídla.
Lokality jsou umístěny na plochách, které byly vybrány s cílem pokračovat v urbanistické koncepci vzniklé předchozím
vývojem.
5.
Do navržených ploch byly zařazeny pouze lokality, které prokázaly v průběhu zpracování návrhu ÚP urbanistickou, technickou
a ekonomickou reálnost budoucího využití.
6.
Všechny lokality jsou zařazeny cíleně se záměrem vlastníka pozemků na jejich budoucí využití po schválení ÚP.
Vzhledem k jasným vlastnickým strukturám a jasně vymezeným plošným možnostem nebyla pro umístění navrhovaných
funkčních ploch zpracována další variantní řešení. Při výběru pozemků pro jednotlivé funkční plochy zohlednili jejich vlastníci a
rovněž zpracovatelé dokumentace hledisko kvality pozemků. Funkční plochy jsou umístěny přednostně na pozemky III., IV. a
V. třídy ochrany, teprve v nezbytně nutném rozsahu pak na kvalitnější půdě II. třídy.
Z01 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je v k.ú. Nová Role vně ZÚ a navazuje
v severozápadní části sídla na stávající urbanizované území za železniční tratí.
Z22 – RI
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - (RI). Plocha je v jihovýchodní části sídla Mezirolí a územně sousedí
s původním komplexem zemědělské usedlosti a je sním funkčně propojena. Lokalita v jihovýchodní polovině je navržena pro
budoucí výstavbu malých rekreačních objektů rodinné rekreace s funkční orientací ke stávající vodní ploše s ní sousedící.
Severozápadní část lokality je určena převážně pro sportovně rekreační plochy včetně doprovodné zeleně.
Z23 – VZ
Plocha pro výrobu a skladování – zemědělská výroba (VZ). Plocha je určena pro výstavbu malých objektů pro
ustájení domácích zvířat. Plocha je funkčně propojena se sousedním územím BV s venkovskou usedlostí.
Z42 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha navazuje ve východní části Mezirolí na stávající
urbanizované území s RD.
Z54 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je naproti stávajícím RD a navazuje v jižní části
Mezirolí na stávající urbanizované území s RD.
Z85 – RI
Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - (RI). Lokalita v severovýchodní části sídla územně sousedí se stabilizovanými
plochami RI a RN, a je s nimi funkčně propojena. Plocha je navržena pro budoucí výstavbu malých rekreačních objektů
rodinné rekreace s funkční orientací ke stávající vodní ploše Děpoltovického rybníka.
Z86 – BV
Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha je vně ZÚ a navazuje ve střední části Mezirolí na
stávající urbanizované území centra sídla s RD. Uvnitř plochy BV v její východní polovině se nachází samostatná funkční
plocha – vodní plocha. Lokalita je vymezena pro RD s většími pozemky a podílem zelených ploch s přímou vazbou na vodní
plochu.
K10 – DS
Plocha pro dopravní stavbu - dopravní napojení lokality pro bydlení ve východní části Nové Role.
Odůvodnění návrhu pro následující lokality se společnou charakteristikou ve vztahu k ZPF:
Vybrané lokality představují základní nezbytné rozvojové plochy pro rozvoj služeb, řemesel, zemědělské výroby a případně
občanské vybavenosti komerční s výrobním zázemím v jednotlivých sídlech.
2.
Lokality jsou v plném rozsahu zastavitelných ploch převzaté z platného územního plánu s odsouhlasením k budoucímu
odnětí ze ZPF. Obec dlouhodobě plánuje jejich využití.
3.
Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti a možnosti vyvinout technickou a dopravní infrastrukturu v ekonomické návratnosti,
předpokládá se potenciální zájem o tyto plochy v případě realizace výrobních a řemeslných aktivit v sídlech.
4.
Lokality jsou umístěny na plochách, které byly vybrány s cílem pokračovat v započaté koncepci urbanistického řešení
založeného předchozím vývojem v jednotlivých sídlech.
Z27 – VD
Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD). Plocha je určena pro rozvoj budoucích aktivit
směřujících do spektra řemeslné výroby a služeb, které nelze zejména z hlukových důvodů umístit do smíšeného
území.
Z31 – VD
Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD). Plocha je určena pro rozvoj budoucích aktivit
směřujících do spektra řemeslné výroby a služeb, které nelze zejména z hlukových důvodů umístit do smíšeného
území.
Z48 – VZ
Plocha pro výrobu a skladování – zemědělská výroba (VZ). Plocha pro rozšíření stávajícího areálu zemědělské
výroby.
Z83 – VD
Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD). Plocha zčásti uvnitř a vně ZÚ na jižním okraji
Jimlíkova u hlavní komunikace.
1.

Odůvodnění návrhu pro následující lokality se společnou charakteristikou ve vztahu k ZPF:
Lokality pro umístění dopravní a technické infrastruktury jsou převzaté z platného územního plánu s odsouhlasením
k budoucím odnětím ze ZPF. Obec dlouhodobě plánuje jejich realizaci.
2.
Plochy technické infrastruktury navazují na stávající a tvoří základní plochu pro jejich nezbytné rozšíření.
3.
Některé lokality jsou součástí ostatní rekultivace území po těžbě nerostných surovin a zajišťují dopravní dostupnost nově
rekultivovaných ploch.
Z82 – TI
Plocha technické infrastruktury (TI). Plocha je vymezena pro rozšíření stávající ČOV.
K21 – DS
Integrovaná plocha sanace a rekultivací po těžbě kaolínu v katastru Jimlíkova sestávající z více funkčních ploch
vymezených podle plánu sanace a rekultivací - plocha pro dopravní infrastrukturu DS (obslužnou komunikaci).
K23
Koridor pro cyklostezku – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD8 – koridor pro novou cyklostezku z Nové Role do Nejdku.
Koridor je v převážné části veden po loukách podél lesa, pouze v případě průchodu podél řeky Rolava atakuje kraje stávajících lesních
porostů. Šířka koridoru je zvolena větší s ohledem na možnost k přírodě šetrného vhodného trasování vlastního jízdního pruhu. Do
návrhu na vynětí ze ZPF je započítána plocha o šířce 4,0 m a délce koridoru v pozemcích ZPF. Tato cyklostezka je určena zejména pro
1.
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rodiny s dětmi s menší fyzickou obtížností vedená podél toku Rolavy. Měla by zároveň plnit naučnou funkci o lužních biotopech. Pro
cyklostezku jsou navrženy podrobnější požadavky na její vedení a technické vlastnosti.
K24
Koridor pro cyklostezku MTB – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD9 – koridor pro novou cyklostezku z Nové Role do Nejdku.
Trasa cyklostezky je vedena z velké části po stávající zpevněné komunikaci ve volné krajině. Část stávající komunikace má dostatečné
šířkové rozměry, část ne. Kde nejsou šířkové parametry vhodné, je navržen potřebný koridor, do kterého bude cyklostezka upravena.
Koridor je převážně veden mimo lesní pozemky a pozemky využívané pro ÚSES. Do návrhu na vynětí ze ZPF je započítána plocha o
šířce 4,0 m a délce koridoru v lesních pozemcích. Tato cyklostezka je určena zejména pro náročné terénní cyklisty na horských kolech.
Odůvodnění návrhu pro následující lokality se společnou charakteristikou ve vztahu k ZPF:
1.
Plochy těžby nerostů povolené rozhodnutím o stanovení dobývacího prostoru na základě plánu těžby a plánu rekultivace DP
Jimlíkov II, ložiska Jimlíkov – sever.
K22 – NT
Plocha těžby nerostů.
4.8

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. V obci jsou schváleny pozemkové úpravy, ve kterých jsou stanoveny trasy základních
zemědělských účelových komunikací a územních a ekologických záměrů vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav.
4.9
Uplatnění bodu 3. přílohy č. 3 vyhlášky 13/1994 Sb., odstavec 3.
V území řešeném ÚP se nachází:
a)
Chráněná ložisková území.
Číslo ložiska
Název CHLÚ
Surovina
11710100
Stará Role
kaolín
11580001
Božíčany II
kaolín
22500002
Jimlíkov
kaolín
22500001
Jimlíkov I
cihlářská surovina
11690000
Jimlíkov II
jíly, kaolín
11700000
Mírová I
kaolín
Výhradní ložiska surovin.
Číslo ložiska
Název ložiska
Surovina
Nerost
Počet lokalit
3115800
Božičany-sever
kaolín
žula, kaolín
2
3225000
Jimlíkov-sever
cihlářská surovina, kaolín žula, hlína, kaolín
2
3116900
Jimlíkov
jíly, kaolín, štěrkopísky
žula, jíl, kaolín, písek
1
3174400
Nová Role
kaolín
žula, kaolín
4
3117000
Mírová
jíly, kaolín
žula, jíl, kaolín
1
3117101
Stará Role
kaolín
žula, kaolín
1
b)
dobývací prostor těžený
č. 60199
Jimlíkov
dobývací prostor netěžený
č. 60033
Nová Role
dobývací prostor s připravovanou těžbou
č. 60376
Jimlíkov II
CHLÚ, výhradní ložiska a DP jsou zobrazeny v grafické části ÚP.
Využití CHLÚ se v době platnosti ÚP nepředpokládá, a proto nejsou zahrnuty do bilancí navrhovaného záboru ZPF.
Na DP 60199 probíhá aktivní těžba kaolínu a je vymezen v ÚP funkčními plochami cílového stavu postupně prováděných rekultivací.
Na DP 60376 je připravena aktivní těžba kaolínu zahájená v období platnosti ÚP, a proto je vymezen v ÚP jako současná plocha těžby.
5.

Tabulková část (na závěr odůvodnění)
Tabulky jsou z praktického hlediska vložených formátů umístěny na konci Odůvodnění ÚP.

O5.
O5.1

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění.
V rámci veřejného projednání, které se konalo dne 16. 3. 2015, bylo podáno celkem 18 námitek. Vyhodnocení výsledků
projednání návrhu ÚP po veřejném jednání - návrh rozhodnutí o námitkách podle § 53 odst. 1 SZ a jejich odůvodnění je
zařazeno za text odůvodnění jako Příloha č. 6.
Vyhodnocení stanovisek, uplatněných k návrhu rozhodnutí o námitkách podle § 53 odst. 1 SZ z veřejného projednání ÚP
dotčenými orgány a nadřízeným orgánem územního plánování, je zařazeno za text odůvodnění jako Příloha č. 7.
V rámci opakovaného veřejného projednání, které se konalo dne 21. 4. 2016, byly podány celkem 3 námitky. Vyhodnocení
výsledků projednání návrhu ÚP po opakovaném veřejném jednání - návrh rozhodnutí o námitkách podle § 53 odst. 1 SZ a
jejich odůvodnění je zařazeno za text odůvodnění jako Příloha č. 6a.
Vyhodnocení stanovisek DO a NOÚP, uplatněných k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci opakovaného
veřejného projednání (§ 53 odst. 1 SZ), je zařazeno za text odůvodnění jako Příloha č. 9.

O5.2
O5.3

O5.4

O6.
O6.1

Vyhodnocení připomínek.
Připomínky podané v rámci společného jednání o návrhu ÚP.
Společné jednání o návrhu ÚP se konalo dne 29. 10. 2013. Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném
jednání - Připomínky ostatních uplatněné v souladu s § 50 odst. 3 SZ je v samostatné Příloze č. 3 textu odůvodnění ÚP.
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Připomínky podané v rámci veřejného projednání návrhu ÚP.
Veřejné projednání návrhu ÚP se konalo dne 16. 3. 2015. V rámci veřejného projednání návrhu ÚP bylo podáno 13
připomínek. Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání - návrh vyhodnocení připomínek dle § 53 odst.
1 SZ je zařazen za text odůvodnění ÚP jako Příloha č. 5.
Vyhodnocení stanovisek, uplatněných k návrhu vyhodnocení připomínek podle § 53 odst. 1 SZ z veřejného projednání ÚP
dotčenými orgány a nadřízeným orgánem územního plánování, je zařazeno za text odůvodnění jako Příloha č. 7.
Připomínky podané v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP.
Opakované veřejné projednání návrhu ÚP se konalo dne 21. 4. 2016. V rámci veřejného projednání návrhu ÚP byla podána
1 připomínka. Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po opakovaném veřejném jednání - návrh vyhodnocení
připomínek dle § 53 odst. 1 SZ je zařazen za text odůvodnění ÚP jako Příloha č. 10.
Vyhodnocení stanovisek DO a NOÚP, uplatněných k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci opakovaného
veřejného projednání (§ 53 odst. 1 SZ), je zařazeno za text odůvodnění jako Příloha č. 9.
Rozsah dokumentace.

Textová část odůvodnění ÚP obsahuje 65 stran textu včetně tabulkové části (str. 1 – 65) a následující přílohy:
Příloha č. 1
Mapa lomu Jimlíkov – sever, DP Jimlíkov II, stav po technické a biologické rekultivaci ložiska.
Příloha č. 2
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání – dotčené orgány,
sousední obce, nadřízený orgán územního plánování. Společné jednání 29. 10. 2013.
26 stran textu
Příloha č. 3
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání dne 29. 10. 2013,
připomínky ostatních uplatněné v souladu s § 50 odst. 3 SZ
11 stran textu
Příloha č. 4
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání dne 16. 3. 2015,
stanoviska - dotčené orgány, sousední obce, nadřízený orgán územního plánování
7 stran textu
Příloha č. 5
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání dne 16. 3. 2015,
návrh vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 1 SZ
9 stran textu
Příloha č. 6
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání dne 16. 3. 2015,
návrh rozhodnutí o námitkách podle § 53 odst. 1 SZ
19 stran textu
Příloha č. 6a
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po opakovaném veřejném jednání
dne 21. 4. 2016 - návrh rozhodnutí o námitkách podle § 53 odst. 1.
3 strany textu
Příloha č. 7
Stanoviska uplatněná k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek
podle § 53 odst. 1 SZ (po veřejném jednání dne 16. 3. 2015), dotčené orgány a nadřízený orgán
územního plánování
15 stran textu
Příloha č. 8
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po opakovaném veřejném jednání,
které se konalo dne 21. 4. 2016 (stanoviska DO, sousedních obcí, NOÚP)
7 stran textu
Příloha č. 9
Vyhodnocení stanovisek DO a NOÚP, uplatněných k návrhu rozhodnutí o námitkách
a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci opakovaného veřejného
projednání dne 21. 4. 2016 (§ 53 odst. 1 SZ)
6 stran textu
Příloha č. 10
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po opakovaném veřejném jednání,
konaném 21. 4. 2016 - návrh vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 1 SZ
2 strany textu

Grafická část odůvodnění ÚP obsahuje 3 výkresy.
O1
Koordinační výkres
O2
Širší vztahy
O3
Výkres předpokládaného záboru půdního fondu
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Katastrální území: Nová Role
číslo
lokality

Způsob využití plochy

Název části obce:
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
celkový
trvalé
zábor ZPF
ovocné
orná půda zahrady
travní
(ha)
sady
porosty

Z01
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16

plochy bydlení BV
plochy bydlení BI
plochy bydlení BI
plochy bydlení BI
plochy bydlení BI
plochy bydlení BI

0,3833
0,9532
0,4096
0,9843
0,2154
0,0073

-

-

Z17

plochy bydlení BV

1,4410

-

-

Z18
Z20

plochy bydlení BV
plochy bydlení BI

3,2873
2,4776

-

10,1590

Z05
plochy rekreace zahrádkové osady RZ
Z09
plochy rekreace zahrádkové osady RZ
Z10
plochy rekreace zahrádkové osady RZ
Z11
plochy rekreace zahrádkové osady RZ
plochy rekreace zahrádkové osady celkem
Z07
plochy občanského vybavení OM
Z06
plochy občanského vybavení OS
Z19
plochy občanského vybavení OH
plochy plochy občanského vybavení celkem
Z04
plochy smíšené SM
P04
plochy smíšené SM
plochy smíšené celkem
Z04
plochy dopravní infrastruktury DS
Z20
plochy dopravní infrastruktury DS
P04
plochy dopravní infrastruktury DS
K05
plochy dopravní infrastruktury DS
K06
plochy dopravní infrastruktury DS
K07
plochy dopravní infrastruktury DS
K08
plochy dopravní infrastruktury DS

0,8052
0,5531
0,8704
1,3269
3,5556
0,2588
0,7917
0,3612
1,4117
0,0992
0,5082
0,6074
0,1183
0,0173
0,0259
0,0225
0,0317
0,0696
0,2246

K09

plochy dopravní infrastruktury DS

2,9487

K10
plochy dopravní infrastruktury DS
K11
plochy dopravní infrastruktury DS
plochy dopravní infrastruktury celkem
Z13
plochy veřejné zeleně ZV
plochy veřejné zeleně celkem
K22
plochy těžby nerostů NT
plochy těžby nerostů celkem
K23
koridor pro cyklostezku
K24
koridor pro cyklostezku
koridory pro cyklostezky celkem

plochy bydlení celkem

Nová Role celkem

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
I.

III.

IV.

V.

-

0,3833
0,9532
0,4096
0,9843
0,2154
0,0073
0,2054
3,2873
2,4776

-

0,3544
-

0,5988
0,3778
0,1407
-

0,3833
-

-

-

-

-

-

1,2356
-

-

0,0154
-

-

0,8208
0,0494

0,0318
0,8436
0,2154
0,0073
0,2054
1,2356
2,4511
2,4282

0,0000

0,0000

1,2356

8,9234

0,0000

0,3698

1,1173

1,2535

7,4184

0,0000

0,0000
0,2588
0,2588
0,0992
0,0992
0,1183
0,0225
-

0,0000
0,0000
0,0000
-

0,0894
0,2302
0,0000
0,0000
-

0,0000
0,0000
0,0000
-

0,0000
0,0000
0,0000
-

0,5035
0,0824
0,0615
0,6474
0,2588
0,3612
0,6200
0,0000
0,0634
0,0086
0,8282
0,9002
0,0000
0,0000
-

0,8052
0,0496
0,7880
1,1979
2,8407
0,7917
0,7917
0,0992
0,0992
0,1183
0,0225
0,0317
0,0286
0,5363
0,0894
0,8268
0,0258
0,0258
0,0000
-

0,0000
0,0000
0,0000
0,0031
0,5801
0,2666
0,0383
0,8881
0,0000
4,9233
4,9233
-

0,0675
0,0675
0,0000
0,5082
0,5082
0,0142
0,0259
0,0696
0,1326
0,7289
0,9712
0,0000
0,0000
0,4284
0,0251

0,0000
0,0000
0,0000
-

-

0,8052
0,5531
0,8704
1,3269
3,5556
0,7917
0,3612
1,1529
0,5082
0,5082
0,0173
0,0259
0,0317
0,0696
0,2246
1,8539
0,0383
2,2613
0,0258
0,0258
0,0000
0,4284
0,0251

0,0000
0,0000
0,0000
-

0,0383
0,0894
3,5863
0,0258
0,0258
4,9233
4,9233
0,4284
0,0251

0,0000
0,0000
0,0000
1,0948
1,0948
0,0000
4,9233
4,9233
-

0,0431
0,5216
0,0000
4,8212
4,8212
-

4,9233

4,9233

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4,9233

0,0000

0,0000

24,7226

6,0181

0,5882

1,2356

16,8807

0,0000

2,5374

5,7015

7,0649

9,4188

5,3428

-

Katastrální území: Mezirolí
Z25

plochy bydlení BV

Investice do
půdy (ha)

II.

-

0,4785

Název části obce:
1,3109

Z29

plochy bydlení BV

2,6713

Z32
Z33
Z34
Z35
Z40
Z41
Z42
Z43
Z45
Z46
Z47
Z49
Z50
Z52
Z54
Z55
Z56

plochy bydlení BV
plochy bydlení BI
plochy bydlení BI
plochy bydlení BV
plochy bydlení BV
plochy bydlení BV
plochy bydlení BV
plochy bydlení BV
plochy bydlení BV
plochy bydlení BV
plochy bydlení BV
plochy bydlení BV
plochy bydlení BV
plochy bydlení BV
plochy bydlení BV
plochy bydlení BV
plochy bydlení BV

2,4384
0,9518
0,5123
0,9338
0,2236
0,0244
0,8355
0,3644
0,0885
1,0638
0,4575
0,2035
0,2100
0,1112
0,5811
0,2740
0,3765

Z57

plochy bydlení BV

0,8968

0,6605
2,5365
0,0747

-

0,4009
-

0,2495
-

-

-

-

-

-
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0,1348
2,4384
0,9518
0,5123
0,9338
0,2236
0,0244
0,8355
0,3644
0,0885
1,0638
0,4575
0,2035
0,2100
0,1112
0,5811
0,2740
0,3765
0,8221
-

-

-

0,2706
0,0017
0,2495

-

-

-

-

-

-

-

2,4384
0,9518
0,5123
0,9338
0,0007
0,0154
1,0638
0,4575
0,2035
0,2100
0,1112
0,5811
0,0770
0,3765
0,8218
0,0663

0,1303
0,6588
0,1348
2,5365
0,1970
0,0003
0,0084

-

-

-

-

0,2229
0,0244
0,8355
0,3644
0,0731
-

2,4011
0,9174
0,5123
0,9090
0,1792
-

-

-
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Z58
Z59

plochy bydlení BV
plochy bydlení BV

0,1257
0,0995

Z60

plochy bydlení BV

2,6420

Z61
plochy bydlení BV
Z62
plochy bydlení BV
Z63
plochy bydlení BV
Z65
plochy bydlení BV
Z66
plochy bydlení BV
Z68
plochy bydlení BV
Z69
plochy bydlení BV
Z70
plochy bydlení BV
Z86
plochy bydlení BV
plochy bydlení celkem
Z22
plochy rekreace RI
Z85
plochy rekreace RI
plochy rekreace celkem
Z36
plochy občanského vybavení OV
Z37
plochy občanského vybavení OV
plochy občanského vybavení celkem
Z24
plochy smíšené SV
Z28

plochy smíšené SV

2,1718
0,3866
0,3539
0,1524
0,5373
2,6935
0,3021
9,8693
0,0000
0,0000
2,7141
0,5833
0,2909
3,5883
0,2297
0,2297
0,1744
0,1744
0,0000
13,8617

0,3715
0,3866
0,6020
0,3539
0,1524
0,5373
2,6935
0,3021
0,9909
23,7867
1,7914
0,6120
2,4034
0,5831
2,5322
3,1153
0,2976
2,8444

Z30
plochy smíšené SV
Z67
plochy smíšené SV
plochy smíšené celkem
Z46
plochy dopravní infrastruktury DS
Z47
plochy dopravní infrastruktury DS

0,5833
0,2909
4,0162
0,0889
0,0439

K15

plochy dopravní infrastruktury DS

1,1124

K17
plochy dopravní infrastruktury DS
K19
plochy dopravní infrastruktury DS
plochy dopravní infrastruktury celkem
Z23
plochy výroby a skladování VZ
Z27
plochy výroby a skladování VD

0,3999
0,0525
1,6976
0,2174
1,8973

Z31

plochy výroby a skladování VD

0,7550

Z48
plochy výroby a skladování VZ
plochy výroby a skladování celkem
Z38
plochy veřejné zeleně ZV
K16
plochy soukromé zeleně ZS
plochy veřejné zeleně celkem
Mezirolí celkem

0,7098
3,5795
2,0455
0,4040
2,4495
41,0482

-

-

-

-

0,2495
0,0000
0,0000
-

0,3715
0,3715
0,0000
0,0000
-

-

-

0,0000
-

0,0000
-

-

-

0,0625
0,0625
-

0,0000
-

-

-

0,0000
0,0000
0,3120

0,0000
0,0000
0,3715

0,1257
0,0995
0,4702
0,6020
0,9909
13,2964
1,7914
0,6120
2,4034
0,5831
2,5322
3,1153
0,2976
0,1303
0,4279
0,0889
0,0439
0,8202
0,3999
0,0525
1,4054
0,2174
1,8973
0,5806
0,7098
3,4051
2,0455
0,4040
2,4495
26,5030

-

-

-

-

0,0000
0,0000
0,0000
-

0,0000
0,0000
0,0000
-

-

-

0,0000
-

0,0000
-

-

-

0,0000
-

0,0000
-

0,0995
0,2335
0,6568
0,3715
10,7042
1,7914
0,6120
2,4034
0,3035
1,1069
1,4104
0,2976
0,1303
0,6642
1,0921
0,0889
0,0439
0,6564
0,2297
0,0625
0,2540
0,0465
1,3819
0,2174
1,5428

-

-

-

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,7098
2,4700
1,5845
0,4040
1,9885
21,4505

0,1257
0,2367
0,1908
0,3866
0,6020
0,0353
0,0104
0,2160
2,6935
0,3021
0,9189
9,3841
0,0000
0,2796
1,1739
1,4535
2,0499
0,5833
0,2787
2,9119
0,1638
0,0884
0,2522
0,3545
0,5806
0,1744
1,1095
0,4610
0,4610
15,5722

Katastrální území: Jimlíkov
Z75

-

Z78
plochy bydlení BV
Z79
plochy bydlení BV
Z84
plochy bydlení BV
plochy bydlení celkem
Z76
plochy smíšené SV
Z77
plochy smíšené SV
Z80
plochy smíšené SV
plochy smíšené celkem

0,1211
1,1012
0,1885
3,1086
0,1137
0,1884
0,6590
0,9611

K21

plochy dopravní infrastruktury DS

0,1566

plochy dopravní infrastruktury celkem
Z82
plochy technické infrastruktury TI
plochy technické infrastruktury celkem
Z83
plochy výroby a skladování VD
plochy výroby a skladování celkem

0,1566
0,0105
0,0105
0,0709
0,0709

0,0000
0,6590
0,6590
0,0884
0,0884
0,0000
0,0000

plochy těžby nerostů NT

0,1236
0,0720
0,9909
6,1055
0,0000
0,3688
2,5322
2,9010
-

-

-

0,0122
0,0122
-

-

-

-

0,0575
0,0060
0,0635
-

0,0000
-

0,3568
0,3568
-

-

-

0,0000
0,0000
4,0255

0,0000
2,0455
0,2350
2,2805
11,6438

Název části obce:
1,6978

K22

plochy bydlení BV

1,3242
0,3186
0,1420
0,3213
0,0720
3,6984
0,0000
0,2514
0,2514
-

23,9963

-

0,0852
0,0852
0,0000

-

-

0,0000

0,0000

1,6126
0,1211
1,1012
0,1885
3,0234
0,1137
0,1884
0,3021
0,0682
0,0682
0,0105
0,0105
0,0709
0,0709
3,6253
3,6253

0,0000
0,0000

-

-

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

-

-

-

-

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

-

-

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

-

-

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0682
0,0884
0,1566
0,0000
0,0000
0,2881
0,6596
0,9477

1,6126
0,0852
1,6978
0,1137
0,1137

0,1211
1,1012
0,1885
1,4108
0,1884
0,6590
0,8474

-

-

0,0000
0,0000
0,0000
3,3372
18,8081
22,1453

0,0000
0,0105
0,0105
0,0709
0,0709
0,9033
0,9033

-

0,0989
0,9450
1,0439
0,1136
0,2731
0,3867
0,0000
0,0000
0,0000
21,0208

plochy těžby nerostů celkem

23,9963

20,3710
20,3710

Jimlíkov celkem

28,3040

21,1184

0,0852

0,0000

7,1004

0,0000

0,0000

1,1043

23,9568

3,2429

22,4514

zábor ZPF celkem

94,0748

40,9982

0,9854

1,6071

50,4841

0,0000

2,5374

28,2563

46,5939

16,6872

39,4380
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Z69
K09
K15
K22
K23
K24

09/2016

Způsob využití plochy
plochy bydlení BV
plochy dopravní infrastruktury DS
plochy dopravní infrastruktury DS
plochy těžby nerostů NT
koridor pro cyklostezku
koridor pro cyklostezku

0,0125
0,3068
1,5564
5,3707
0,1590
0,4977

zábor PUPFL celkem

číslo lokality
K21

celkový zábor PUPFL
(ha)

katastr
Mezirolí
Nová Role
Mezirolí
Jimlíkov
Nová Role
Nová Role

7,9031

Způsob využití plochy

„vratka“ (ha)

plochy těžby nerostů vracené do ploch zemědělských NZ
plochy těžby nerostů vracené do ploch lesních NL

Textová část str. 65

11,2938
1,9155
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O.8

Poučení.
Proti Územnímu plánu Nová Role vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

……………………………………
Jan Lichnovský
místostarosta města Nová Role

…………………………………….
Jitka Pokorná
starostka města Nová Role

Textová část str. 66

PŘÍLOHA Č. 2
Územní plán Nová Role - vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚPNR po společném jednání - dotčené orgány, sousední obce, nadřízený orgán územního plánování.
Orgán, organizace

Číslo jednací,
datum doručení

Stanoviska/připomínky

Vyhodnocení

Dotčené orgány
1.

2.

Hasičský záchranný sbor
Karlovarského kraje

Krajská hygienická stanice
Karlovarského kraje

HSKV-28-2/2014PCNP ze dne
2.1.2014, doručeno
dne 3.1.2014 po
stanovené lhůtě

ve stanovené lhůtě nebylo stanovisko uplatněno, dne 13.12.2013 vyžádáno nad
rámec § 50 odst. 2
souhlasné koordinované stanovisko

bez připomínek

KHSKV09989/2013/H
OK/Vrb ze dne
12.11.2013, doručeno
dne 19.11.2013

S návrhem Územního plánu Nová Role se s o u h l a s í .

bez připomínek

UP Nová Role zahrnuje katastrální území Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov. Novým
územním plánem je stabilizována současná struktura zástavby.
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.
Nová Role – hlavní funkcí je navrženo bydlení, výroba průmyslová, služby a
rekreace
Mezirolí – hlavní funkcí je navrženo bydlení, rekreace, výroba zemědělská, a v
menším rozsahu drobná a řemeslná výroba.
Jimlíkov – hlavní funkcí je navrženo bydlení a těžba nerostných surovin.
Stávající koncepce silniční dopravy ve správním území je dlouhodobě
stabilizována, bude doplněna zejména dvěma významnými obchvaty Nové Role
a Mezirolí. Obchvat v Nové Roli je veden jižně od stávající zástavby města, v
úseku mezi křižovatkou s možností odbočit do Jimlíkova po přímý úsek stávající
silnice u Mezirolí.
Obchvat Mezirolí je veden na nejzápadnější straně budoucího urbanizovaného
území. Pro dopravní napojení vnitřního území sídla budou zachovány oba krajní
uzlové body, které budou pouze upraveny do normových parametrů.
Stávající základní koncepce zásobování jednotlivých sídel vodou a jejich
odkanalizování se ÚP nemění. Doplnění a dílčí úpravy na systému nemění
základní technické parametry hlavních zařízení technické infrastruktury (ČOV v
Nové Roli a Jimlíkově, hlavní ČSOV v Mezirolí, vodojem v Mezirolí a Nové
Roli).

Vzhledem k předpokládanému nárůstu počtu trvalých obyvatel v obci jsou
stávající páteřní rozvody do rozvojových ploch úměrně posíleny podle
požadavků na jednotlivých větvích.
ÚP stabilizuje v řešeném území stávající povolené dobývací prostory, na
kterých bude v návrhovém období pokračovat těžba nerostných surovin (kaolín,
keramické suroviny) podle již schválených plánů těžby a plánů rekultivací v
katastru Jimlíkov a Nová Role.
V předloženém návrhu nebyl z hlediska ochrany veřejného zdraví shledán
zásadní rozpor s požadavky platných právních předpisů. Zpracovatelem návrhu
je ing. arch. Petr Martínek a ing. arch, Jan Kosík, datem zpracování červenec
2013.
3.

Krajská veterinární správa
pro Karlovarský kraj

ve stanovené lhůtě nebylo stanovisko uplatněno, dne 13.12.2013 vyžádáno nad připomínky nebyly uplatněny
rámec § 50 odst. 2

4.

Krajský úřad Karlovarského 4329/DS/13-2 ze dne
K zaslanému návrhu, nemá odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského
kraje, odbor dopravy a
25.11.2013 – doručeno úřadu Karlovarského kraje, jako příslušný orgán z hlediska řešení silnic II. a III.
silničního hospodářství
dne 26.11.2013
třídy, dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, připomínky.

5.

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

6.

Krajský úřad Karlovarského 3585/ZZ/13 ze dne
Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594)
kraje, odbor životního
16.10.2013 – doručeno koncepce „Návrh Územního plánu Nová Role“ nemůže mít významný vliv
prostředí a zemědělství
dne 16.10.2013
na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

bez připomínek

ve stanovené lhůtě nebylo stanovisko uplatněno, dne 13.12.2013 vyžádáno nad připomínky nebyly uplatněny
rámec § 50 odst. 2
návrh ÚP není v rozporu se zájmy chráněné
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění

bez připomínek

Odůvodnění:
Koncepce nezasahuje za hranice žádné stávající evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti a představuje zásah takového charakteru, který nemůže ani
druhotně negativně ovlivnit předmět ochrany jakékoliv složky soustavy Natura
2000.
_______________________________________________________________

__________________________________
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Vinš/221)
bez připomínek
4156/ZZ/13 ze dne
Bez připomínek. K zadání “Územního plánu Nová Role“ bylo vydáno stanovisko
26.11.2013 – doručeno
dne 21.5.2012, č. j. 1721/ZZ/12 s tím, že na základě posouzení obsahu návrhu
dne 27.11.2013
zadání nemá Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na

__________________
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vyhodnocení vlivů Územního plánu Nová Role na životní prostředí, ani na
zpracování variantního řešení změny.
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)
Z předloženého návrhu Územního plánu Nová Role nevyplývají žádná dotčení
pozemku určených k plnění lesa (PUPFL) ve smyslu ustanovení § 48a odst. 2
písm. a) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (umisťování rekreačních a sportovních staveb na pozemky určené k
plnění funkcí lesa). Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem jako
orgánem státní správy lesů: č. j. 1721/ZZ/12 ze dne 21.5.2012..

bez připomínek

stanovisko bylo vyžádáno – viz bod 9

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 Nová Role.
1. V grafické části územního plánu je zakreslena hranice zastavěného území vyhodnocení níže – viz odst. 5
k 12.12.2012. Krajský úřad s návrhem na vymezení hranice zastavěného území
nesouhlasí a požaduje navržený průběh této hranice prověřit a upravit,
případně žádá odůvodnit, na jakém základě byla tato hranice stanovena.
Odůvodnění tohoto požadavku – viz. bod 5. tohoto stanoviska (Připomínky a
požadavky).
2. V návrhu ÚP Nová Role je navrhováno celkem 176,43 ha rozvojových
ploch, z toho 110,63 ha tvoří vyhodnocený zábor ZPF.
Pro jednotlivá funkční využití je navrhován rozvoj a zábor ZPF v následujícím
rozsahu:
Funkční využití
Rozvojové
Z toho
plochy (ha) vyhodnocený
zábor ZPF (ha)
Plochy bydlení a smíšené obytné (BH, 64,48
55,35
BI, BV, SM, SV)
Plochy rekreace (RI, RZ, RN)
12,40
6,30
Plochy občanské vybavenosti (OV,
5,23
4,53
OS, OM, OH)
Plochy veřejných prostranství (PV)
Plochy zeleně (ZV)
4,89
4,89
Plochy výrobní a smíšené výrobní (VL, 8,78
3,65
VD, VZ)
Plochy dopravní infrastruktury (DS)
14,61
6,99

konstatování
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Plochy technické infrastruktury (TI,
TO)
Plochy vodní (W)
Plochy těžby nerostů (NT)
Plochy sanace a rekultivace (DS, W,
NZ, NL, NS)
Celkem

0,09

0,01

1,87
38,14
25,94

28,91
nevyhodnocen

176,43

110,63

3. Lokality bydlení v zastavěném území a dále lokality v zastavěném území s
konstatování
výměrou do 2 000 m2, které se, dle společného metodického doporučení MMR
a MŽP, z hlediska záboru ZPF nevyhodnocují, nejsou předmětem posouzení z
hlediska ochrany ZPF. Předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF nejsou
ani lokality, které jsou v návrhu řešeny zcela bez nároku na zábor zemědělské
půdy. Jedná se o lokality Z 02 (BI), Z 03 (VL), Z 51 (BV), Z 81 (RZ), P 02 (OM),
P 06 (OM), P 10 (SV, ZV), P 15 (SV, DS), K 01 (W), K 02 (DS), K 03 (DS), K 20
(DS),
4. K ostatním rozvojovým lokalitám na pozemcích ZPF řešeným v návrhu ÚP
Nová Role zaujímá krajský úřad následující stanovisko:
Plochy bydlení
K navrženému rozsahu ploch bydlení:
Zábor ZPF navržený pro rozvoj funkce bydlení tvoří největší podíl z celkových
navržených záborů ZPF. Krajský úřad prověřil, zda rozsah navrženého záboru
ZPF pro rozvoj této funkce je odůvodněný ve smyslu ust. § 4 zákona o ochraně
ZPF, tzn., zda byla prokázána potřeba vymezení zastavitelných ploch pro tuto
funkci, a zda je možné vyhodnotit požadavek na zábor ZPF pro tuto funkci jako
nezbytně nutný případ.
Pro rozvoj bydlení a smíšeného bydlení je v návrhu ÚP navrhováno vymezení
64,48 ha rozvojových ploch, z toho 55,35 ha tvoří vyhodnocený zábor ZPF.
Stávající stabilizované plochy bydlení jsou v návrhu ÚP vymezeny na ploše o
výměře 78,69 ha.
Dle odůvodnění ÚP žije v řešeném území cca 4 092 obyvatel (stav k
31.12.2011) v 1 661 bytech. Za posledních 20 let přibylo celkem cca 211
obyvatel, což představuje nárůst cca o 5,43%. Dle úvahy projektanta se počet
obyvatel v návrhovém období ÚP (cca 20 let) zvýší o 638 osob (29 osob ročně).
Projektant vyhodnotil, že pro uspokojení bytové potřeby současných i
budoucích obyvatel obce v odpovídajícím standardu bude zapotřebí 538
bytových jednotek, což odpovídá ploše o výměře cca 65,28 ha (při úvaze 1340
m2 na jednu bytovou jednotku v RD a 260 m2 na 1 bytovou jednotku v bytových
domech). Do této výsledné potřeby byly započteny, kromě uvažovaného
nárůstu počtu obyvatel, který více než trojnásobně převyšuje nárůst počtu
obyvatel za posledních 20 let, také vysoké požadavky vyplývající z
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předpokládaného úbytku bytového fondu, vysoké požadavky vyplývající z
nechtěného soužití a rezerva ve výši 20%. Navržený rozsah rozvojových ploch
bydlení (64,48 ha) přibližně odpovídá vyhodnocené potřebě vymezení
zastavitelných ploch bydlení (65,28 ha). Potřeba vymezení zastavitelných ploch
bydlení byla v odborném odhadu projektanta, dle názoru krajského úřadu,
mírně nadhodnocena. Na základě požadavků krajského úřadu na vyřazení
některých lokalit z návrhu ÚP (viz. níže) však dojde ke snížení celkového
rozsahu navržených rozvojových ploch bydlení a po provedených redukcích
bude možné vyhodnotit požadavek na zábor ZPF pro funkci bydlení jako
odůvodněný ve smyslu § 4 zákona o ochraně ZPF.
K jednotlivým lokalitám:
Lokalita Z 01 - plocha bydlení v severozápadní části Nové Role (BV).
Z01, 04, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 20 - souhlas
Navrhován je zábor 0,38 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
Lokalita Z 04 - plocha smíšeného městského bydlení v západní části Nové
Role (SM).
Navrhován je zábor 0,09 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita P 04 - plocha smíšeného městského bydlení v jižní části Nové
Role (SM).
Navrhován je zábor 0,50 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.
Lokalita Z 12 - plocha bydlení v jižní části Nové Role (BI).
Navrhován je zábor 0,95 ha zemědělské půdy zařazené do II. a III. třídy
ochrany.
Lokalita Z 13 - plocha bydlení v jižní části Nové Role (BI).
Navrhován je zábor 0,40 ha zemědělské půdy zařazené do III. a V. třídy
ochrany.
Lokalita Z 14 - plocha bydlení v jižní části Nové Role (BI).
Navrhován je zábor 0,98 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.
Lokalita Z 15 - plocha bydlení v jižní části Nové Role (BV).
Navrhován je zábor 0,21 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.
Lokalita Z 16 - plocha bydlení v jižní části Nové Role (BI).
Navrhován je zábor 0,01 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.
Lokalita Z 17 - plocha bydlení v severní části Nové Role (BV). Navrhován je
zábor 1,44 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.
Lokalita Z 18 - plocha bydlení v severní části Nové Role (BV).
Navrhován je zábor 3,28 ha zemědělské půdy zařazené do II., IV. a V. třídy
ochrany.
Lokalita Z 20 - plocha bydlení ve východní části Nové Role (BI).
Navrhován je zábor 2,47 ha zemědělské půdy zařazené do IV. a V. třídy
ochrany.
S navrhovaným záborem zemědělské půdy v těchto 11 lokalitách v Nové Roli
krajský úřad souhlasí. Navržená řešení lokalit odpovídají zásadám ochrany ZPF
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(§ 4) a lze je vyhodnotit jako řešení z hlediska ochrany ZPF a ostatních
zákonem chráněných zájmů výhodná (§§ 4 a 5 zákona o ochraně ZPF). Lokality
navazují na stávající zástavbu. Pro zábor jsou převážně navrženy zemědělské
půdy s průměrnou a podprůměrnou produkční schopností. Pro lokality Z 17 a Z
18 již bylo vydáno územní rozhodnutí a byl udělen souhlas k trvalému odnětí
půdy ze ZPF dle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF.
Lokalita Z 08 - plocha bydlení v jižní části Nové Role (BI).
Navrhován je zábor 4,70 ha zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany.
S navrhovaným záborem zemědělské půdy v této lokalitě krajský úřad
nesouhlasí a požaduje lokalitu z návrhu ÚP zcela vyřadit. Lokalita má jen
minimální návaznost na urbanizované území, a to v oblasti zahrádkových osad
a rekreačních objektů. Pro zábor je navržena vysoce chráněná zemědělská
půda s nadprůměrnou produkční schopností, která je jen podmíněně
odnímatelná a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně
zastavitelná. Na části plochy o výměře 1,61 ha byly navíc provedeny investice
do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorace). V rámci místního
šetření bylo zjištěno, že zemědělské pozemky jsou intenzivně
obhospodařovány. Z výše uvedených důvodů nelze navržené řešení vyhodnotit
jako řešení z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů
nejvýhodnější (§§ 4 a 5 zákona o ochraně ZPF). Zemědělské půdy s II. třídou
ochrany se v návaznosti na stávající zástavbu Nové Role a Mezirolí vyskytují
pouze na dvou místech (jedním z míst je lokalita Z 08) a lze se jim tedy při
územně plánovací činnosti vyhnout. Prokázání, že by tomu tak nebylo možné,
případně vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na ZPF
ve srovnání s jiným možným řešením (tzv. variantní vyhodnocení), předloženo
nebylo.
Lokalita Z 24 – plocha smíšená obytná venkovská v severozápadní části
Mezirolí (SV)
Navrhován je zábor 0,34 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 25 - plocha bydlení v severozápadní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 1,31 ha zemědělské půdy zařazené do III. a IV. třídy
ochrany.
Lokalita Z 28 - plocha smíšená obytná venkovská v západní části Mezirolí
(SV)
Navrhován je zábor 2,84 ha zemědělské půdy zařazené do III. a IV. třídy
ochrany.
Lokalita Z 29 - plocha bydlení v západní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 2,67 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
Lokalita Z 30 - plocha smíšená obytná venkovská v západní části Mezirolí
(SV)
Navrhován je zábor 0,58 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.

Z08 - strategická plocha pro město – plocha podél
výjezdních os, z hlediska ochranných pásem
nejméně zatížená, z hlediska připojení na TI je
plocha připravená
(pozemky pozem. fondu – město požádá o jejich
vydání)
- plocha bude vymezena jako plocha rezervy pro
bydlení

Z24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 45,
46, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
65, 66, 67, 68, 69 a 70 – souhlas
Z55 – podmínka bude akceptována - hranice
rozvojové lokality bude zarovnána s hranicí
sousední stabilizované plochy bydlení
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Lokalita Z 32 - plocha bydlení v centrální části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 2,43 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 33 - plocha bydlení v centrální části Mezirolí (BI)
Navrhován je zábor 0,95 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 34 - plocha bydlení v centrální části Mezirolí (BI)
Navrhován je zábor 0,51 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 35 - plocha bydlení v centrální části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,93 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 40 - plocha bydlení v centrální části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,22 ha zemědělské půdy zařazené do III., IV. a V. třídy
ochrany.
Lokalita Z 41 - plocha bydlení v centrální části Mezirolí (BV) Navrhován je
zábor 0,02 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
Lokalita Z 42 - plocha bydlení v severovýchodní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,83 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
Lokalita Z 45 - plocha bydlení ve východní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,08 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 46 - plocha bydlení ve východní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 1,14 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 47 - plocha bydlení ve východní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,45 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 49 - plocha bydlení ve východní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,20 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 50 - plocha bydlení ve východní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,21 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 52 - plocha bydlení v jihovýchodní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,11 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 54 - plocha bydlení v jižní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,58 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 55 - plocha bydlení v jižní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,33 ha zemědělské půdy zařazené do III. a IV. třídy
ochrany.
Lokalita Z 56 - plocha bydlení v jižní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,37 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 57 - plocha bydlení v centrální části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,96 ha zemědělské půdy zařazené do III. a IV. třídy
ochrany.
Lokalita Z 58 - plocha bydlení v centrální části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,10 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
Lokalita Z 59 - plocha bydlení v centrální části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,09 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
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Lokalita Z 60 - plocha bydlení v centrální části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 2,90 ha zemědělské půdy zařazené do III. a IV. třídy
ochrany.
Lokalita Z 61 - plocha bydlení v centrální části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,37 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 62 - plocha bydlení v západní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,38 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
Lokalita Z 63 - plocha bydlení v západní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,60 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
Lokalita Z 65 - plocha bydlení v jihozápadní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,35 ha zemědělské půdy zařazené do IV. a V. třídy
ochrany.
Lokalita Z 66 - plocha bydlení v jihozápadní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,15 ha zemědělské půdy zařazené do IV. a V. třídy
ochrany.
Lokalita Z 67 - plocha smíšená obytná v jihozápadní části Mezirolí (SV)
Navrhován je zábor 0,29 ha zemědělské půdy zařazené do IV. a V. třídy
ochrany.
Lokalita Z 68 - plocha bydlení v jihozápadní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,53 ha zemědělské půdy zařazené do IV. a V. třídy
ochrany.
Lokalita Z 69 - plocha bydlení v jihozápadní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 3,06 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
Lokalita Z 70 - plocha bydlení v jihozápadní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,36 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
S navrhovaným záborem zemědělské půdy v těchto 34 lokalitách v Mezirolí
krajský úřad souhlasí, v případě lokality Z 55 požaduje její mírnou redukci z
jihozápadu tak, aby hranice rozvojové lokality byla zarovnána s hranicí
sousední stabilizované plochy bydlení (zastavěné území). Navržená řešení
lokalit odpovídají zásadám ochrany ZPF (§ 4) a lze je vyhodnotit jako řešení z
hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů
nejvýhodnější (§§ 4 a 5 zákona o ochraně ZPF). Lokality navazují na stávající
zástavbu. Pro zábor jsou převážně navrženy zemědělské půdy s průměrnou a
podprůměrnou produkční schopností. Pro některé z lokalit v centrální,
jihozápadní a jižní části Mezirolí již bylo vydáno územní rozhodnutí a byl udělen
souhlas k odnětí půdy ze ZPF dle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF.
Lokalita Z 43 - plocha bydlení v severovýchodní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 1,79 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.
Lokalita Z 44 - plocha bydlení v centrální části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 0,56 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.
S navrhovaným řešením těchto dvou lokalit krajský úřad nesouhlasí. Lokalita Z

Z43 (převzata z platného ÚPM – zm. č. 2) vypustit a vymezit jako NZ
Z44 (převzata z platného ÚPM – zm. č. 2) vypustit a vymezit jako NZ
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43 nenavazuje na zastavěné území Mezirolí a vybíhá směrem do volné krajiny,
do celistvých ploch ZPF. Lokalita Z 44 také nemá přímou návaznost na
zastavěné území – od stávající zástavby je oddělena biokoridorem. V rámci
místního šetření bylo zjištěno, že zemědělská půda v lokalitě Z 44 je
zemědělsky obhospodařována. Navržená řešení nelze vyhodnotit jako řešení z
hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější
(§§ 4 a 5 zákona o ochraně ZPF). Krajský úřad požaduje lokality z návrhu ÚP
vypustit, v případě lokality Z 44 připouští krajský úřad také možnost přeřadit tuto
lokalitu do II. etapy. Využití lokality by bylo možné až po využití 75% všech
ostatních rozvojových ploch bydlení a smíšeného bydlení. Tímto postupem by
byla zajištěna co nejdelší ochrana pro obhospodařované zemědělské pozemky.
Lokalita Z 71 - plocha bydlení v severovýchodní části Mezirolí (BV)
Z71 a 72 – vymezit jako plocha rezervy pro
Navrhován je zábor 3,18 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
bydlení
Lokalita Z 72 - plocha bydlení v severovýchodní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 3,03 ha zemědělské půdy zařazené do IV. a V. třídy
ochrany.
S navrhovaným záborem zemědělské půdy v těchto dvou lokalitách krajský
úřad nesouhlasí a požaduje je z návrhu zcela vypustit. Navržené řešení je v
rozporu se zásadami ochrany ZPF (§ 4) a představuje výrazný negativní zásah
do celistvých a obhospodařovaných ploch zemědělských pozemků. Navrženým
vymezením lokalit, společně s lokalitami Z 73 a K 19, by došlo k uzavření
plošně rozsáhlé obhospodařované zemědělské plochy uvnitř bytové zástavby.
Vytváření zbytkových ploch ZPF uvnitř urbanizovaného území je v rozporu se
zásadami ochrany ZPF, neboť tím dochází k narušení organizace ZPF a ztížení
zemědělského obhospodařování. V případě potřeby rozšíření rozvojových ploch
bydlení v této jižní části Mezirolí krajský úřad doporučuje přednostně využít
pozemky p. č. 714/4, p. č. 687/1, severní část p. č. 672/2 a severní část p. č.
638/4 v k. ú. Mezirolí. Tyto pozemky plně navazují na rozvojové lokality bydlení
Z 60, Z 57 a Z 66, vyskytují se zde zemědělské půdy s V. třídou ochrany, které
nejsou obhospodařované a jsou částečně znehodnocené rozrostlým náletem
dřevin.
Lokalita Z 75 - plocha bydlení v severní části Jimlíkova (BV)
Z75, 76, 77, 78, 79, 80 a 84 – souhlas
Navrhován je zábor 1,69 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.
Lokalita Z 76 - plocha smíšená obytná v severní části Jimlíkova (SV)
Navrhován je zábor 0,11 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
Lokalita Z 77 - plocha smíšená obytná severně od Jimlíkova (SV)
Navrhován je zábor 0,11 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.
Lokalita Z 78 - plocha bydlení v severní části Jimlíkova (BV)
Navrhován je zábor 0,03 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.
Lokalita Z 79 - plocha bydlení ve východní části Jimlíkova (BV)
Navrhován je zábor 1,10 ha zemědělské půdy zařazené do IV. a V. třídy
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ochrany.
Lokalita Z 80 - plocha smíšená obytná v jihovýchodní části Jimlíkova (SV)
Navrhován je zábor 0,65 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.
Lokalita Z 84 - plocha bydlení v jižní části Jimlíkova (BV)
Navrhován je zábor 0,18 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.
S navrhovaným záborem zemědělské půdy v těchto 7 lokalitách v Jimlíkově
krajský úřad souhlasí. Navržená řešení lokalit odpovídají zásadám ochrany ZPF
(§ 4) a lze je vyhodnotit jako řešení z hlediska ochrany ZPF a ostatních
zákonem chráněných obecných zájmů výhodná (§§ 4 a 5 zákona o ochraně
ZPF). Lokality navazují na stávající zástavbu. Pro zábor jsou převážně
navrženy zemědělské půdy s průměrnou a podprůměrnou produkční
schopností.
Plochy rekreace
Lokalita Z 05 – plocha rekreace – zahrádková osada u Novorolského Z05, 09, 10, 11 - souhlas
rybníka (RZ)
Navrhován je zábor 0,80 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 09 – plocha rekreace – zahrádková osada v jižní části Nové Role
(RZ)
Navrhován je zábor 0,55 ha zemědělské půdy zařazené do II. a III. třídy
ochrany.
Lokalita Z 10 – plocha rekreace – zahrádková osada v jižní části Nové Role
(RZ)
Navrhován je zábor 0,87 ha zemědělské půdy zařazené do II. a III. třídy
ochrany.
Lokalita Z 11 – plocha rekreace – zahrádková osada v jižní části Nové Role
(RZ)
Navrhován je zábor 1,32 ha zemědělské půdy zařazené do II. a III. třídy
ochrany.
S navrhovaným záborem zemědělské půdy v těchto 4 lokalitách krajský úřad
souhlasí. Navržené řešení odpovídá zásadám ochrany ZPF (§ 4). Zábor vysoce
chráněných zemědělských půd s nadprůměrnou produkční schopností lze v
případě zahrádkových osad tolerovat, neboť jsou určeny převážně pro
provozování zemědělské činnosti.
Lokalita Z 22 – plocha rekreace v jihovýchodní části Mezirolí (RI)
Z22 – souhlas + doplnit do lokality zbytkovou
Navrhován je zábor 1,46 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
část - p.p.č. 579/12
S navrhovaným záborem zemědělské půdy krajský úřad souhlasí, požaduje
však navržené řešení upravit tak, aby bylo v souladu se zásadami ochrany ZPF.
Mezi lokalitou Z 22, stávající zástavbou a stabilizovanou plochou zeleně byla
ponechána menší zbytková plocha ZPF (pozemek p. č. 579/12 v k. ú. Mezirolí),
což je v rozporu se zásadami ochrany ZPF (§ 4). Krajský úřad doporučuje
zahrnout pozemek p. č. 579/12 v k. ú. Mezirolí do zastavitelných ploch pro
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rekreaci.
Lokalita Z 74 – plocha rekreace severovýchodně od Mezirolí (RI)
Z74 –vypusit a vymezit jako NZ
Navrhován je zábor 1,28 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.
S navrhovaným záborem zemědělské půdy krajský úřad nesouhlasí, neboť
navržené řešení neodpovídá zásadám ochrany ZPF (§ 4). Plocha je navržena
ve volné krajině bez návaznosti na zastavěné území obce Mezirolí a je součástí
celistvých obhospodařovaných zemědělských pozemků. Dle odůvodnění je
plocha funkčně orientována směrem k rekreačním plochám u Děpoltovického
rybníka. Nebylo však prokázáno, že navržené řešení je z hlediska ochrany ZPF
a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější (§§ 4 a 5
zákona o ochraně ZPF) a nebyly ani vyhodnoceny předpokládané důsledky
navrženého řešení na ZPF ve srovnání s jiným možným řešením (tzv. variantní
vyhodnocení).
Plochy občanského vybavení
Lokalita Z 06 – plocha pro sport u Novorolského rybníka (OS)
Z06, 07, 19, 36 a 37 – souhlas
Navrhován je zábor 0,79 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 07 – plocha občanského vybavení v jižní části Nové Role (OM)
Navrhován je zábor 0,25 ha zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany.
Lokalita Z 19 – plocha pro rozšíření hřbitova v Nové Roli (OH)
Navrhován je zábor 0,36 ha zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany.
Lokalita Z 36 – plocha občanského vybavení v centrální části Mezirolí (OV)
Navrhován je zábor 0,58 ha zemědělské půdy zařazené do III. a IV. třídy
ochrany.
Lokalita Z 37 – plocha občanského vybavení v centrální části Mezirolí (OV)
Navrhován je zábor 2,53 ha zemědělské půdy zařazené do III., IV. a V. třídy
ochrany.
S navrhovaným záborem zemědělské půdy v těchto 5 lokalitách krajský úřad
souhlasí. Navržené řešení odpovídá zásadám ochrany ZPF (§ 4). Kromě lokalit
Z 07 a Z 19 je navrhován zábor zemědělských půd s průměrnou a
podprůměrnou produkční schopností. Navržený zábor vysoce chráněných půd s
II. třídou ochrany v lokalitách Z 07 a Z 19 lze tolerovat. Navržené řešení lokality
Z 19 je vzhledem ke své funkci (rozšíření hřbitova) jednoznačné. Lokalita Z 07
je vymezena mezi stabilizovanými plochami RZ.
Plochy výroby a skladování
Lokalita Z 23 – plocha pro zemědělskou výrobu v návaznosti na Z23, 27, 31, 48 a 83 – souhlas
venkovskou usedlost v Mezirolí (VZ)
Navrhován je zábor 0,21 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 27 – plocha pro drobnou řemeslnou výrobu v SZ části Mezirolí
(VD)
Navrhován je zábor 0,1,89 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 31 - plocha pro drobnou řemeslnou výrobu v SZ části Mezirolí
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(VD)
Navrhován je zábor 0,75 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
Lokalita Z 48 – plocha pro rozšíření stávajícího areálu zemědělské výroby
(VZ)
Navrhován je zábor 0,70 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 83 – plocha pro drobnou řemeslnou výrobu v Jimlíkově (VD)
Navrhován je zábor 0,07 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.
S navrhovaným záborem zemědělské půdy v těchto 5 lokalitách krajský úřad
souhlasí. Navržená řešení odpovídají zásadám ochrany ZPF a lze je vyhodnotit
jako řešení z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných
zájmů nejvýhodnější (§§ 4 a 5 zákona o ochraně ZPF). Lokality navazují na
stávající zástavbu. Pro zábor je navržena zemědělská půda s průměrnou a
podprůměrnou produkční schopností.
Plochy zeleně
Lokalita Z 13 – plocha veřejné zeleně v centrální části Nové Role (ZV)
Z13 a 38 – souhlas
Navrhován je zábor 0,52 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 38 – plocha veřejné zeleně v centrální části Mezirolí (ZV)
Navrhován je zábor 2,04 ha zemědělské půdy zařazené do III. a IV. třídy
ochrany.
S navrhovaným záborem zemědělské půdy v těchto dvou lokalitách krajský
úřad souhlasí. Navržené řešení odpovídá zásadám ochran ZPF (§ 4). Jedná se
plochy zeleně obklopené odsouhlasenými zastavitelnými plochami.
Lokalita Z 73 – plocha veřejné zeleně v jižní části Mezirolí (ZV)
Z73 –vymezit jako NZ
Navrhován je zábor 2,81 ha zemědělské půdy zařazené do III. a IV. třídy
ochrany
S navrhovaným záborem zemědělské půdy v této lokalitě nelze souhlasit.
Navržené řešení je v rozporu se zásadami ochrany ZPF (§ 4). Lokalita společně
s plochami bydlení Z 72, Z 73 a s dopravní plochou K 19 uzavírá rozsáhlé
obhospodařované zemědělské pozemky uvnitř urbanizovaného území.
Vytváření zbytkových ploch ZPF uvnitř zástavby je v rozporu se zásadami
ochrany ZPF, neboť tím dochází k narušení organizace ZPF a ztížení
zemědělského obhospodařování. Pokud je v této okrajové jižní části Mezirolí
nutné vymezovat plochu veřejné zeleně, je zapotřebí navrhnout takové řešení,
které bude v souladu se zásadami ochrany ZPF. Předmětná část území nabízí
více možností takových řešení. Krajský úřad doporučuje přednostně využít
pozemky p. č. 714/4, p. č. 687/1, severní část p. č. 672/2 a severní část p. č.
638/4 v k. ú. Mezirolí. Tyto pozemky plně navazují na rozvojové lokality bydlení
Z 60, Z 57 a Z 66 a vyskytují se zde zemědělské půdy s V. třídou ochrany, které
nejsou obhospodařované a jsou částečně znehodnocené rozrostlým náletem
dřevin.
Plochy dopravní infrastruktury
Z04, 20, P04, K05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, Z46, 47,
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Lokalita Z 04 – obslužná komunikace jako součást smíšené obytné 57, 69, K15, 17 a 20 – souhlas
zastavitelné plochy Z 04 v Nové Roli (DS)
Navrhován je zábor 0,11 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 20 – obslužná kom. jako součást zastav. plochy bydlení Z 20 v
Nové Roli (DS)
Navrhován je zábor 0,01 ha zemědělské půdy zařazené do IV. a V. třídy
ochrany.
Lokalita P 04 – obslužná komunikace jako součást smíšené obytné
zastavitelné plochy P 04 v Nové Roli (DS)
Navrhován je zábor 0,02 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.
Lokalita K 05 – plocha dopravní infrastruktury u porcelánky v Nové Roli
(DS). Navrhován je zábor 0,02 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy
ochrany.
Lokalita K 06 – plocha dopravní infrastruktury u nádraží v Nové Roli (DS)
Navrhován je zábor 0,03 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita K 07 – dopravní napojení lokalit bydlení za řekou Rolavou v Nové
Roli (DS)
Navrhován je zábor 0,06 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany.
Lokalita K 08 – propojení obchvatu Nové Role s rozvojovými plochami
(DS)
Navrhován je zábor 0,22 ha zemědělské půdy zařazené do II., III. a V. a III. třídy
ochrany.
Lokalita K 09 – dopravní plocha pro obchvat Nové Role (DS) – převzato ze
ZÚR KK
Vyhodnocen je zábor 2,94 ha zemědělské půdy zařazené do II., III. IV. a V. třídy
ochrany. Lokalita K 10 – dopravní napojení lokality bydlení ve východní
části Nové Role (DS)
Navrhován je zábor 0,03 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
Lokalita K 11 – dopravní napojení výrobní lokality v západní části Nové
Role (DS)
Navrhován je zábor 0,08 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 46 – obslužná kom. jako součást zastavit. plochy bydlení Z 46 v
Mezirolí (DS)
Navrhován je zábor 0,18 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 47 – obslužná kom. jako součást zastavit. plochy bydlení Z 47 v
Mezirolí (DS)
Navrhován je zábor 0,04 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 57 – obslužná kom. jako součást zastavit. plochy bydlení Z 57 v
Mezirolí (DS)
Navrhován je zábor 0,04 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita Z 69 – obslužná kom. jako součást zastavit. plochy bydlení Z 69 v
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Mezirolí (DS)
Navrhován je zábor 0,33 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
Lokalita K 15 – dopravní plocha pro obchvat Mezirolí (DS) – převzato ze
ZÚR KK
Vyhodnocen je zábor 1,11 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita K 17 – nová trasa místní komunikace v centrální části Mezirolí
(DS)
Navrhován je zábor 0,39 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
Lokalita K 20 – obslužná komunikace v ploše sanace a rekultivace území
po těžbě kaolinu v Jimlíkově
Navrhován je zábor 0,15 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany.
S navrhovaným záborem zemědělské půdy v těchto 17 dopravních plochách
krajský úřad souhlasí. Plochy nadmístního významu K 09 (obchvat Nové Role)
a K 15 (obchvat Mezirolí) jsou převzaty z nadřazené územně plánovací
dokumentace (ZÚR KK). Trasa těchto dvou přeložek je v návrhu ÚP oproti
koridoru vymezenému v ZÚR zpřesněna. Dopravní napojení rozvojových lokalit
jsou vedena hospodárně - zábory ZPF pro tyto funkční plochy jsou
zanedbatelné.
Lokalita K 19 – nové dopravní propojení krajské silnice II/220 s
obslužnými komunikacemi v jižní části Mezirolí (DS)
Navrhován je zábor 1,13 ha zemědělské půdy zařazené do III., IV. a V. třídy
ochrany.
S navrhovaným záborem ZPF nelze souhlasit. Trasa je navržena z hlediska
ochrany ZPF nešetrně - je vedena napříč celistvými a obhospodařovanými
plochami ZPF. Společně s rozvojovými lokalitami Z 71, Z 72 a Z 73 tato plocha
uzavírá obhospodařované zemědělské pozemky uvnitř zástavby a vytváří tak
zbytkovou plochu ZPF. Vytváření zbytkových ploch ZPF je v rozporu se
zásadami ochrany ZPF (§ 4). Navržené řešení není v návrhu ÚP řádně
zdůvodněno. Nebylo prokázáno, že se jedná o řešení, které je z hlediska
ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější
(§§ 4 a 5 zákona ochraně ZPF). Nebyly ani vyhodnoceny předpokládané
důsledky navrženého řešení na ZPF ve srovnání s jiným možným řešením (tzv.
variantní vyhodnocení). Navíc se jedná o návrh dopravního napojení nově
navržených rozvojových ploch bydlení, z nichž dvě největší (Z 71 a Z 72) nebyly
krajský úřadem odsouhlaseny.
Plochy technické infrastruktury
Lokalita Z 82 – rozšíření plochy stávající ČOV v Jimlíkově.
S navrhovaným záborem 0,01 ha zemědělské půdy krajský úřad souhlasí.
Jedná se o rozšíření stávající plochy, zábor ZPF je zanedbatelný.
Plochy těžby nerostů
K 21 – plocha sanace a rekultivace po těžbě kaolinu v Jimlíkově (DS, W,

K19 – komunikace je nezbytnou součástí koncepce
rozvoje silniční sítě na území města Nová Role –
přístup do jižní části sídla Mezirolí
vymezit jako plochu rezervy pro komunikaci

Z82 – souhlas

K21– doplnit a vyhodnotit zábor ZPF - vratka do
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NZ, NL, NS).
Integrovaná plocha o celkové výměře 25,94 ha sestávající z více funkčních
ploch: plocha pro obslužnou komunikaci o výměře 0,45 ha, plocha pro
hydrickou rekultivaci o výměře 7,22 ha, plocha pro zemědělskou rekultivaci o
výměře 11,29 ha, plocha pro lesnickou rekultivaci o výměře 1,91 a plocha pro
sukcesi o výměře o výměře 5,05 ha. Pro plochu není v tabulkách bilancován
zábor ZPF. K vymezení plochy nemá krajský úřad námitky, s odkazem na
společné metodické doporučení MMR a MŽP z července 2011, dle kterého se
pro plochy těžby nerostů podle § 18 vyhlášky č. 501/2006 Sb. zábor ZPF
vyhodnocuje, však požaduje vyhodnotit pro tuto plochu rekultivace zábor ZPF a
zahrnout ji do celkové bilance záborů ZPF.
Lokalita K 22 – plocha těžby nerostů na výhradním ložisku Jimlíkov –
sever v DP Jimlíkov II.
V návrhu ÚP je vyhodnocen je zábor ZPF v rozsahu cca 28,91 ha, plocha celé
lokality je 38,14 ha. K vymezení plochy nemá krajský úřad námitky. K návrhu na
stanovení DP Jimlíkov II. byl příslušným orgánem ochrany ZPF již udělen
souhlas dle § 6 odst. 2 zákona o ochraně ZPF. Pro těžbu kaolinů na výhradním
ložisku Jimlíkov – sever v DP Jimlíkov II byl již udělen příslušným orgánem
ochrany ZPF souhlas k trvalému odnětí 15,97 ha a k dočasnému odnětí 13,58
ha půdy ze ZPF. Zároveň byl schválen Plán následné rekultivace odnímaných
pozemků. Po ukončení těžby bude v ploše těžby provedena hydrická,
zemědělská a lesnická rekultivace. Mapa s vyznačením jednotlivých druhů
rekultivace a uvedeným časovým postupem technické a biologické rekultivace
tvoří samostatnou přílohu návrhu ÚP.
Plochy ostatních změn v krajině
K 04 – plocha rekreace na plochách přírodního charakteru u
Novorolského rybníka (RN) Plocha je vymezena na území o výměře 4,22 ha.
K 18 – plocha rekreace na plochách přírodního charakteru severně od
Mezirolí (RN)
Plocha je vymezena na území o výměře 0,61 ha.
Tyto dvě lokality jsou dle odůvodnění určeny pro rekreační louky, přírodní
travnatá hřiště bez nároků na terénní úpravy a přírodní veřejná tábořiště. Pro
lokality není navrhován zábor ZPF. Vzhledem k tomu, že navržená funkce
nebrání zemědělskému obhospodařování zemědělské půdy, nemá krajský úřad
k využití zemědělské půdy pro tuto funkci námitky. Do závazných podmínek
využití požaduje doplnit podmínku, že plochy nebudou oploceny, nebude na
nich prováděna plošná skrývka ornice a nebudou prováděny takové úpravy,
které by znemožnily nebo ztížily zemědělské obhospodařování. Ve výkresu
Předpokládaných záborů půdního fondu požaduje krajský úřad plochy vyznačit
jako „plochy bez navrhovaného záboru ZPF“ (např. šrafem).
K 16 – plocha soukromě zeleně - zahrady k rodinným domům v Mezirolí

ZPF - 11,29 ha

K22 – souhlas

K04 – souhlas
K18 – změna funkce na RI

K16 – změna funkce na NS
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(ZS)
Plocha je vymezena na ploše o výměře 0,40 ha a je určena pro rozšíření
zahrad rodinných domů. Pro plochu není v tabulkách bilancován zábor ZPF. K
vymezení plochy krajský úřad nemá námitky, zábor ZPF však požaduje
vyhodnotit a zahrnout jej do celkové bilance záborů ZPF.
5. Připomínky a požadavky:
 Krajský úřad má výhrady k navržené hranici zastavěného území na
následujících zemědělských pozemcích:
- p. p. č. 1247/2 (TTP) v k. ú. Nová Role – na pozemku nejsou evidovány žádné
stavby
- p. p. č. 867/1, 867/15-52, 1007/2–13, 1007/22 (zahrady) v k. ú. Nová Role –
na pozemcích se nachází zahrádková osada, drobné stavby na pozemcích
nejsou evidovány v katastru nemovitostí

pozemek je v grafické části mimo ZÚ
stávající ZO – drobné stavby povoleny dle starého
SZ na ohlášení – nepodléhaly zápisu do KN –
v původním ÚPM již v ZÚ – nyní plocha P05 –
využití pro BH - vymezit jako území mimo ZÚ

stávající ZO – drobné stavby povoleny dle starého
- p. p. č. 1022/1-2, 1022/5–15 (zahrady) v k. ú. Nová Role – na pozemcích se
SZ na ohlášení – nepodléhaly zápisu do KN –
nachází zahrádková osada, drobné stavby na pozemcích nejsou evidovány v
v původním ÚPM již v ZÚ - vymezit jako území
katastru nemovitostí
mimo ZÚ
- p. p. č. 1679 (TTP) v k. ú. Nová Role – rekreační oblast u rybníka, na
pozemku není evidována žádná stavba
- p. p. č. 188/11, 188/15, 188/16 a 188/17 v k. ú. Mezirolí (TTP) – pozemky jsou
součástí lokality bydlení ve výstavbě, žádné stavby RD se na nich zatím
nenacházejí
Krajský úřad požaduje návrh hranice zastavěného území v těchto oblastech
prověřit a upravit, případně žádá odůvodnit, na jakém základě byla hranice
takto stanovena.
 Krajský úřad upozorňuje, že některé lokality bydlení jsou v návrhu vyznačeny
jako plochy „stabilizované“, přestože v nich dosud probíhá výstavba a na
některých pozemcích nejsou stavby jednotlivých RD dosud realizovány. Krajský
úřad požaduje „stabilizované“ lokality bydlení prověřit, a ty části lokalit, ve
kterých dosud nejsou realizovány RD, vyznačit jako plochy rozvojové. Pro tyto
dosud nevyužité části lokalit bude zapotřebí vyhodnotit zábor ZPF a zahrnout je
do celkové bilance záborů ZPF. Jedná se např. o pozemky p. p. č. 188/11,
188/15, 188/16 a 188/17 v k. ú. Mezirolí (TTP), dále o pozemky p. č. 365/2,
367/1 (TTP) v k. ú. Mezirolí a dále např. o pozemky p. č. 148/23, 177 a 183
(TTP a zahrada) v k. ú. Mezirolí.
 Krajský úřad má výhrady k nedostatečnému využití centrální části Mezirolí
(rozsáhlé „vnitřní“ území s vodními plochami), např. části pozemků p. č. 148/11,

pozemek je v grafické části mimo ZÚ
- lokalita zasíťována a z části již zastavěná - vydáno
územní rozhodnutí a rozhodnutí o vynětí ZPF ze
dne 9.9.2003 – ponechat v ZÚ

188/11, 188/15, 188/16 a 188/17 – lokalita
zasíťována vč. dopravního napojení – vydáno
územní rozhodnutí a rozhodnutí o vynětí ZPF ze
dne 9.9.2003 – ponechat v ZÚ
365/2 a 367/1 – vymezit jako území mimo ZÚ
148/23, 177 a 183 – vymezit jako území mimo ZÚ

požadavek vyplývající ze zadání - zachovat základní
principy platné územně plánovací dokumentace,
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148/2, 148/20 a 76/1 v k. ú. Mezirolí). Jedná se o rozsáhlé území, které bylo
postupem územního plánování zcela obklopeno stabilizovanými či rozvojovými
plochami. Zemědělské využití těchto rozsáhlých zbytkových ploch ZPF již není
reálné. Tato část Mezirolí je, dle názoru krajského úřadu, nedostatečně využita
– mezi navrženými rozvojovými plochami (bydlení, občanská vybavenost,
zeleň) zůstaly nevyužité volné plochy. Důvod, proč nebyly tyto volné plochy
navrženy pro výstavbu, v návrhu uveden není. Takový postup, kdy v centrální
části obce zůstávají nevyužité rezervy a zástavba je rozšiřována do volné
krajiny na obhospodařované a celistvé plochy ZPF, je nehospodárný a nelze s
ním souhlasit. Krajský úřad doporučuje zvážit a přehodnotit návrh centrální části
Mezirolí a využít ji hospodárným postupem tak, aby uspokojila více potřeb obce
na rozvoj bydlení, případně také občanské vybavenosti, a zástavba nemusela
být v takové míře rozšiřována směrem do volné krajiny, na obhospodařované a
celistvé pozemky ZPF.
_______________________________________________________________

zejména koncepce urbanistické struktury a
koncepce uspořádání krajiny - rozšiřování
zastavitelné plochy na uvedených pozemcích by
bylo v rozporu s charakterem místní sídelní struktury

_________________________________

Hornictví a geologie (Ing. Raška/217)
konstatování
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.
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.
_______________________________________________________________ _________________________________________
stanovisko bylo vyžádáno – připomínky nebyly
Odpadové hospodářství (Ing. Papež/285)
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně uplatněny – viz bod 9 - lze konstatovat, že návrh ÚP
některých dalších zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a nemění dosavadní systém nakládání s odpady,
regulačním plánům obecní úřad s rozšířenou působností, v tomto případě který je v souladu s Plánem odpadového
hospodářství Karlovarského kraje
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Magistrát města Karlovy Vary, odbor životní prostředí.
Ochrana ovzduší (Ing. Večeřová/646, 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 Nová Role Magistrát
města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad.
__________________ _______________________________________________________________
ochrana
ZPF
– Dne 13. 3. 2014 obdržel Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního
vyjádření ze dne 25. 4. prostřed a zemědělství, orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen
2014
podané „orgán ochrany ZPF“), vypořádání pořizovatele a určeného zastupitele s
prostřednictvím
požadavky stanovenými ve stanovisku orgánu ochrany ZPF 4156/ZZ/13 ze dne
elektron. pošty
26. 11. 2013.

bez připomínek
_________________________________________
stanovisko bylo vyžádáno - viz bod 8

S vyhodnocením v bodech č. 2. (lokalita Z55), v bodě č. 4. (lokalita Z44), v bodě
č. 5. (Lokality Z71 a Z72), v bodě č. 6. (lokalita Z22), v bodě č. 7. (lokalita Z74)
v bodě č. 8. (lokalita Z73), v bodě č. 10 (lokalita K21), v bodě č. 11 (lokalita
K18) a v bodě č. 12. (lokalita K16) orgán ochrany ZPF souhlasí.
Dále orgán ochrany ZPF souhlasí s odůvodněním k vymezení hranice
zastavěného území u pozemků p. č. 1247/2 (TTP), 1679 (TTP) v k.ú. Nová Role
a u pozemků p. č. 188/11 (TTP), 188/15 (TTP), 188/16 (TTP) a 188/17 (TTP)
v k. ú. Mezirolí.
S vymezením hranice zastavěného území u ostatních pozemků (zahrádkových
osad) orgán ochrany ZPF nesouhlasí. Na pozemcích nejsou evidovány žádné
stavby a nejsou zapsány v KN jako zastavěná plocha a nádvoří – nejedná se
tedy o případ dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), o
„zastavěné stavební pozemky“ (definováno v § 2 stavebního zákona). Na
pozemcích je navíc navržen rozvoj – v budoucnu bude nutné odnětí ze ZPF a
pokud by se za odnětí platily odvody, byl by rozdíl, zda je stavba umístěna v ZÚ
či nikoli.
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K ostatním bodům sděluje následující:
Lokalita Z08 - orgán ochrany ZPF na požadavku vypuštění předmětné lokality
z návrhu ÚP Nová Role trvá z důvodů uvedených ve stanovisku zaslaném
k návrhu ÚP Nová Role. Lokalita má jen minimální návaznost na urbanizované
území, a to pouze v oblasti zahrádkových osad a rekreačních objektů u rybníka.
Pro zábor jsou navrženy vysoce chráněné zemědělské půdy s nadprůměrnou
produkční schopností (II. třída ochrany), které jsou navíc meliorované a
intenzivně zemědělsky obhospodařované. Z hlediska ochrany ZPF se jedná o
jednu z nejhodnotnějších lokalit v řešeném území. Zemědělské půdy s II. třídou
ochrany se v návaznosti na stávající zástavbu Nové Role vyskytují pouze na
dvou místech (jedním z nich je lokalita Z 08) a lze se jim tedy při územně
plánovací činnosti vyhnout. Prokázání, že tomu tak nebylo možné, případně
vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na ZPF ve srovnání
s jiným možným řešením (tzv. variantní vyhodnocení) předloženo nebylo.
Lokalita Z43 – orgán ochrany ZPF na požadavku vypuštění předmětné lokality
z návrhu ÚP Nová Role trvá. Lokalita Z 43 nenavazuje na zastavěné území
Mezirolí a vybíhá směrem do volné krajiny, do celistvých ploch ZPF. Navržené
řešení je v rozporu se zásadami ochrany ZPF a nelze je vyhodnotit jako řešení
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů
nejvýhodnější (§§ 4 a 5 zákona o ochraně ZPF).
Koridor pro K19 – orgán ochrany ZPF trvá na požadavku vypuštění předmětné
lokality z návrhu ÚP Nová Role, případně na jejím přeřazení do ploch rezerv.
Komunikace má řešit dopravní napojení nových rozvojových lokalit bydlení,
zejména rozsáhlých ploch Z 71 a Z 72. Tyto plochy budou dle vyhodnocení
přeřazeny do územních rezerv. Trasa je navržena z hlediska ochrany ZPF
nešetrně – je vedena napříč obhospodařovanými zemědělskými pozemky.
Společně s rozvojovými lokalitami Z 71, Z 72 a Z 73 uzavírá obhospodařované
zemědělské pozemky uvnitř zástavby a vytváří tak rozsáhlou zbytkovou plochu
ZPF. Takové řešení je v rozporu se zásadami ochrany ZPF. Navržené řešení
nebylo v návrhu zdůvodněno. Nebylo prokázáno, že se jedná o řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů
nejvýhodnější a nebyly ani vyhodnoceny přepokládané důsledky navrženého
řešení na ZPF ve srovnání s jiným možným řešením (tzv. „variantní
vyhodnocení“).
Toto vyjádření není stanoviskem k územně plánovací dokumentaci ve smyslu §
5 zákona o ochraně ZPF. Pro uplatnění, případně změnu stanoviska dle § 5
odst. 2) zákona o ochraně ZPF, je nutné předložit upravenou dokumentaci
návrhu ÚP Nová Role včetně doplněného Vyhodnocení předpokládaných
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důsledků navrhovaného řešení ÚP na ZPF dle výše uvedených požadavků.
7.

Magistrát města Karlovy
Vary, odbor dopravy

8.

Magistrát města Karlovy
Vary, ÚÚPaSÚ – vodoprávní
úřad

9.

Magistrát města Karlovy
Vary, odbor životního
prostředí

20068/OD/13 ze dne
8.11.2013 - doručeno
dne 11.11.2013

nemá připomínky

bez připomínek

ve stanovené lhůtě nebylo stanovisko uplatněno, dne 13.12.2013 vyžádáno nad připomínky nebyly uplatněny
rámec § 50 odst. 2

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

Vyjádření z hlediska ochrany ZPF
Nová Role: nesouhlasíme s umístěním lokalit č. Z08 a Z11. Umístění těchto ZPF - vyhodnocení viz bod č. 6
lokalit je navrženo na obhospodařovaných půdách s II. třídou ochrany. Půdy s
Il.třídou ochrany mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou
produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné,
jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také je
podmíněně zastavitelné.
Mezirolí: nesouhlasíme s umístěním ploch Z71, Z72 a Z73. Umístěním těchto
lokalit dojde k přílišnému plošnému rozšiřování zástavby do volné krajiny, čímž
by vznikly další zbytkové enklávy zemědělské půdy, obklopené zástavbou, jež
se nacházejí i v centrální části sídla. Ze stejného důvodu není možno souhlasit
s umístěním plochy pro dopravní infrastrukturu K19. Dále nesouhlasíme s
umístěním plochy pro rekreaci Z74, která je navržena opět do volné krajiny, bez
přímé návaznosti na stávající zástavbu.
Jimlíkov: bez připomínek
Zdejší orgán ochrany ZPF však není příslušným orgánem k uplatnění
stanoviska k návrhu územního plánu Nová Role. 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
Požadujeme respektování stávajících i navržených prvků ÚSES. Detailní
podmínky ve vztahu k zájmům ochrany přírody a krajiny budou dořešeny v
rámci projektových dokumentací k územnímu řízení.
_______________________________________________________________

prvky ÚSES jsou návrhem respektovány

_________________________________

doplněno
Vyjádření z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa
Dne 17.5.2012 bylo pod č.j. 2066/02P/12 zasláno vyjádření k návrhu zadání
Územního plánu Nová Role. V něm bylo z hlediska zájmů lesního
hospodářství mimo jiné uvedeno, že:
„Projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace, návrhů na
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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." ..
V rámci předloženého návrhu Územního plánu Nová Role je navržen zábor
pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu celkem 7,5637 ha. Plocha
svou velikostí rozhodně není zanedbatelná a v případě realizace staveb v
nyní navrženém rozsahu by tyto měly významný vliv na pozemky určené k
plnění funkcí lesa v dotčené lokalitě.
Při studiu textové části návrhu předmětného územního plánu však správní
orgán nenašel zdůvodnění takového záboru v rozsahu, který požadoval ve
svém vyjádření k zadání.
Na základě výše uvedeného Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního
prostředí jako orgán státní správy lesů příslušný dle ust. § 48 zákona
č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších změn v současné době nesouhlasí s předloženým návrhem
Územního plánu Nová Role.
Předložený návrh požadujeme doplnit v duchu našeho vyjádření zaslaného
k zadání s důrazem na vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení, navržení alternativních řešení, způsobu následné
rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.
Po obdržení tohoto dopracovaného podkladu a jeho vyhodnocení vydá náš
odbor k předmětnému materiálu své písemné stanovisko.
10. Magistrát města Karlovy
Vary, odd. památkové péče

ve stanovené lhůtě nebylo stanovisko uplatněno, dne 13.12.2013 vyžádáno nad připomínky nebyly uplatněny
rámec § 50 odst. 2
návrh ÚP není v rozporu se zájmy chráněné
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění

11. Ministerstvo dopravy

ve stanovené lhůtě nebylo stanovisko uplatněno, dne 13.12.2013 vyžádáno nad připomínky nebyly uplatněny
rámec § 50 odst. 2

12. Ministerstvo obrany Vojenská ubytovací a
stavební správa Praha

37300-2/70461ÚP/2013-7103/44 ze
dne 11.11.2013 –
doručeno dne
12.11.2013

souhlasí s návrhem

bez připomínek

13. Ministerstvo průmyslu a

42427/13/31100 ze

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání dne 7.4.2014 požádáno o přehodnocení stanoviska
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obchodu

dne 21.11.2013
doručeno dne
25.11.2013

nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona →
uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení
bez připomínek
50 odst. 2 stavebního zákona připomínky.
Návrh územního plánu umísťuje v rozporu s prohlášením v kapitole h) zadání
rozvojové lokality v ploše chráněných ložiskových územích nebo v dobývacích
prostorech stanovených na výhradních ložiscích. Jedná se např. o plochy
označené Z03VL v Nové Roli, dále o plochy Z75, 76, 78, 79 a několik ploch
infrastruktury v Jimlíkově. Z textu odůvodnění není zřejmé, zda tyto rozvojové
lokality vyhovují požadavkům uvedeným v § 15 odst. 1 horního zákona.
S návrhem územního plánu nesouhlasíme.

__________________
MPO18340/14 ze dne
28.4.2014, doručeno
dne 6.5.2014

_______________________________________________
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání
nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona
další připomínky.
Rozvojové lokality v ploše chráněných ložiskových územích nebo dobývacích
prostorech stanovených na výhradních ložiscích návrh územního plánu přejímá
jako platné ze stávajícího územního plánu.
S návrhem územního plánu souhlasíme.

14. Ministerstvo zdravotnictví

MZDR 443/201311/INV-1919 ze dne
9.10.2013, doručeno
dne 18.10.2013

Ministerstvo zdravotnictví nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy z hlediska
neregionální výstavby zdravotnických zařízení.

bez připomínek

15. Ministerstvo zdravotnictví ČIL

MZDR37210/20132/OZD-ČIL-L ze dne
27.11.2013, doručeno
dne 28.11.2013

Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary,
v jejichž ochranném pásmu II. stupně II B se jihovýchodní část řešeného území
nachází, neuplatňuje ČIL k projednávanému návrhu územního plánu
připomínky.

bez připomínek

16. Ministerstvo životního
prostředí, odbor výkonu
státní správy IV
17. Obvodní báňský úřad pro
území Karlovarského kraje

ve stanovené lhůtě nebylo stanovisko uplatněno, dne 13.12.2013 vyžádáno nad
rámec § 50 odst. 2

SBS30400/2013/OBÚ08 L ze dne
21.11.2013, doručeno
dne 25.11.2013

Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a bez připomínek
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.
K návrhu zadání Územního plánu Nová Role se zdejší úřad vyjadřoval pod
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naším č.j. SBS/14134/2012/OBÚ-08 ze dne 11.5.2012, kde jsme uplatnili
některé požadavky. Ve zveřejněném návrhu územního plánu jsou naše
požadavky zapracovány. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského
proto nemá ke zveřejněnému návrhu Územního plánu Nová Role žádné
připomínky.
18. Státní energetická inspekce

44/13/32.103/Sie ze
dne 27.12.2013,
doručeno dne
27.12.2013 po
stanovené lhůtě

ve stanovené lhůtě nebylo stanovisko uplatněno, dne 13.12.2013 vyžádáno nad
rámec § 50 odst. 2
souhlasí a neuplatňuje požadavky

bez připomínek

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

ve stanovené lhůtě nebylo stanovisko uplatněno, dne 13.12.2013 vyžádáno nad připomínky nebyly uplatněny
rámec § 50 odst. 2

20. Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

stanovisko bylo vyžádáno ve stanovené lhůtě nebylo stanovisko uplatněno, dne připomínky nebyly uplatněny
13.12.2013 vyžádáno nad rámec § 50 odst. 2

sousední obce
21. Město Nejdek
22. Obec Božičany

stanovisko bylo vyžádáno
303/13 ze dne
20.8.2013, doručeno
dne 31.10.2013

připomínky nebyly uplatněny

Obec Božičany v současné době dokončuje nový územní plán, kde je mimo jiné akceptováno
plánovaná nová cyklostezka, která má propojit obec Božičany s městem Nová
Role. Trasa této cyklostezky je plánovaná na pozemcích parc.č. 1579/1, 456/1
a 438/2 kú. Božičany. Za tímto pozemkem překračuje katastrální hranici a
mohla by pokračovat přes pozemky parc.č. 1109/62 a 1109/63 k.ú. Nová Role.
Dále by mohlo dojít k napojení na stávající komunikaci, která leží na pozemku
parc.č. 1556/1. Jelikož dotčené pozemky leží na k.ú. Nová Role, žádám o
projednání Radu města Nová Role o takové změně územního plánu, která
v budoucnu umožní výstavbu nové cyklostezky.

23. Obec Děpoltovice

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

24. Obec Mírová

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

25. Obec Smolné Pece

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

26. Statutární město Karlovy
Vary Obec Mírová

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

nadřízený orgán územního
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plánování
27. Krajský úřad Karlovarského 132/RR/14-2 ze dne
kraje, odbor regionálního
26.2.2014, doručeno
rozvoje
dne 27.2.2014

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne
29.1.2014 žádost o stanovisko k návrhu Územního plánu Nová Role (dále jen
„ÚP“), zpracovaného v 07/2013, podklad: „Územní plán Nová Role vyhodnocení výsledků projednání po společném jednání“.
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad,
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 Nová Role a k výše
uvedeným podkladům.
1. Základní údaje:
Návrh ÚP byl zpracován Ing. arch. Petrem Martínkem, aut. arch., Karlovy Vary,
v 07/2013. Návrh ÚP byl zpracován na základě schválení záměru na pořízení
ÚP Zastupitelstvem města Nová Role (dále jen „ZMNR“) dne 7.2.2011, zadání
ÚP bylo schváleno ZMNR dne 3.9.2012. Společné jednání o návrhu ÚP
proběhlo dne 29.10.2013. Návrh ÚP byl zveřejněn veřejnou vyhláškou na
úřední dece od 6.3.2013 do 22.3.2013. Oznámení o zveřejnění návrhu ÚP
veřejnou vyhláškou bylo vyvěšeno dne 11.10.2013, dnem 25.10.2013 bylo
doručeno. Poslední den pro podávání připomínek veřejností byl den
25.11.2013.
ÚP navrhuje:
Vzájemné funkční vazby s dalšími sousedícími sídly jsou ve všech důležitých
oblastech posilovány a jejich rozvoj vzájemně koordinován; hlavní funkční
vazby obce směřují ke krajskému městu Karlovy Vary, které ovlivňuje rozvojový
potenciál města Nová Role.
Rozdělení hlavních funkcí v jednotlivých sídlech města Nová Role:
- Nová Role - hlavními funkcemi jsou navrhovány v ÚP bydlení, průmyslová
výroba, služby a rekreace - rozvoj ostatních sídelních funkcí a obslužných
systémů je navržen jen v souladu s jejich potřebami. Je lokálním městským
centrem pro okolní sídla menší velikosti.
- Mezirolí - hlavními funkcemi jsou navrženy bydlení, rekreace, výroba
zemědělská, a v menším rozsahu drobná a řemeslná výroba - rozvoj ostatních
sídelních funkcí
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a obslužných systémů je navržen jen v souladu s jejich potřebami. Je
příměstským venkovským sídlem.
- Jimlíkov - hlavními funkcemi je navrženo bydlení a těžba nerostných surovin rozvoj ostatních sídelních funkcí a obslužných systémů je navržen jen v souladu
s jejich potřebami.
Novým územním plánem je stabilizována současná struktura zástavby ve všech
řešených katastrálních územích a založeny územní předpoklady pro postupný
vývoj urbanizovaných území uvnitř i vně zastavěného území. Funkčně
rozdrobená území jsou účelně integrována do přehledných smíšených ploch.
Přírodní a krajinné zázemí obce ve všech katastrálních územích je stavebním
rozvojem respektováno, obecně chráněno a vhodně doplňováno. Jedná se o
fungující prvky nadregionálního, regionálního a lokálního územního systému
ekologické stability.
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 - PÚR 2008 a s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR
KK):
z hlediska širších vztahů – bez připomínek
- zdejším odborem nebyly zjištěny rozpory.
Poznámky na závěr: (zdejší úřad příslušný dle ust. § 178 odst. 1 a 2, zákona č. metodická doporučení budou akceptována
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. §
171 stavebního zákona)
- Na str. 6 návrhu (části výroku) ÚP v bodě 1b.1/4. - je potřeba opravit chybu na
správné: „…nadregionálního, …“.
- Kapitoly 1c.5 a další návrhu (výroku) ÚP nejsou zpracovány podle ust. § 43
odst. 2 stavebního zákona. Vždy musí být v ÚP stanovena přiměřená lhůta
pro pořízení ÚS a pro vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti.
Marným uplynutím této lhůty pak omezení změny v území zaniká.
- Je potřeba uvést do souladu kapitoly 1b.3 a 1c.9 - územní rezervy, návrhu
(části výroku) ÚP. Buď vypustit stať o územních rezervách v kapitole 1b.3, či do
této kapitoly uvést totéž, co do kapitoly 1c.9, tj. že ÚP nevymezuje žádné
územní rezervy, aby nedocházelo ke špatným výkladům ÚP a nedorozuměním.
- Při zpracování úpravy návrhu ÚP bude v návrhu (části výroku) ÚP kapitola:
„2f. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 17
odst. 1 stavebního zákona“, v souladu s novelou vyhláška č. 458/2012 Sb.
vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, a její Přílohy č. 7, platné od
1.1.2013, vypuštěna.
- V návrhu ÚP zcela chybí část opatření obecné povahy: „Poučení“, (viz ust. §
171 a následující správního řádu).
- Výše uvedené nesrovnalosti je nutné v návrhu ÚP odstranit, a to
nejpozději před zahájením veřejného projednání podle ust. § 52
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stavebního zákona.
- Doporučujeme pořizovateli získat stanoviska dotčených orgánů, které je dosud
ke společnému jednání neuplatnily
132/RR/14-3 ze dne
27.2.2013, doručeno
dne 27.2.2014

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, vydal dne
26.2.2014 své stanovisko ve věci pod č. j.:132/RR/14-2.
Zdejší úřad opravuje administrativní chybu ve vydaném stanovisku takto:
V části stanoviska: „Poznámky na závěr“, se vypouští bod: „- V návrhu ÚP
zcela chybí část opatření obecné povahy: „Poučení“, (viz ust. § 171 a
následující správního řádu).“ Bylo zjištěno, že: „Poučení“, je v odůvodnění
návrhu ÚP zařazeno před grafickou Přílohu části odůvodnění.
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PŘÍLOHA Č. 3
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚPNR po společném jednání – připomínky ostatních uplatněné v souladu s § 50 odst. 3 SZ v platném znění.
Odesílatel
1.

Ze dne/datum
doručení

Ladislav Chalupa, Hradištní 1.11.2013/1.11.2013
183, Karlovy Vary
evid. pod
č.j15243/SÚ/13

Předmět připomínky
Jako vlastník pozemku parc.č. 148/20 k.ú. Mezirolí nesouhlasím se
zařazením jeho části mezi plochy smíšené nezastavěného území (NS) a žádám
o přeřazení pozemku mezi plochy bydlení v rodinných domech – venkovské
(BV).
Odůvodněni:
Uvedený pozemek chci využít pro sebe a svou rodinu k zajištění svého
bydlení. Pozemek navazuje na zastavěné území.
V katastru nemovitostí je celý pozemek (9 909 m2) veden jako trvalý travní
porost. Z této plochy je převážná část 9 189 m2 zařazena do IV. třídy ochrany
ZPF a 720 m2 do V. třídě ochrany ZPF. Do IV. a V. třídy ochrany zemědělské
půdy jsou zahrnuty půdy s převážně podprůměrnou produkční a velmi nízkou
schopností s jen omezenou ochranou. Jde o půdy pro zemědělské účely
postradatelné, u kterých lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití,
např. pro výstavbu.
Z pohledu ochranného pásma přírodních lázeňských zdrojů lázeňského místa
Karlovy Vary se lokalita nachází v jeho 2. stupni II B, v němž umístění objektu
pro rodinné bydlení není problémovou záležitostí.
Ze shora uvedeného vyplývá, že změna plochy smíšené nezastavěného
území (NS) na plochu pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV)
nenaruší soulad rozvoje urbanizačních aktivit s podmínkami ochrany krajiny.
Dostavbou 2 až 3 objektů rodinného bydlení v návaznosti na stávající rekreační
objekt a především údržbou jeho okolí dojde k revitalizaci krajiny, krajina
nepřestane mít kulturní charakter a neztratí svůj sociální rozměr.
Zařazením lokality mezi plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV)
dojde k logické a systémové návaznosti s bezprostředně sousedícím využitím
plochy jak pro rekreaci (RI), tak pro bydlení (BV), odpovídajícímu jeho
současnému stavu využívání.
Požadavek na zařazení do nového územního plánu byl projednán v osadním
výboru Mezirolí a dále na Městském úřadu v Nové Roli. Tam bylo namítnuto, že
území není dopravně vyřešeno. Nechal jsem proto zpracovat projektovou
dokumentaci, která prověřila, že lze předmětné území napojit na veřejně
přístupnou komunikaci. Požadavek byl tedy z mé strany splněn, projektová
dokumentace je zpracována a stavebním úřadem v Nové Roli odsouhlasena.

Vyhodnocení
Připomínce se vyhovuje.
Pozemek parc. č. 148/20 v k.ú Mezirolí je vymezen
jako plochy bydlení v rodinných domech –
venkovské (BV).

7/2014
2.

IMOS development,
uzavřený investiční fond,
a.s., Gajdošova 4392/7,
Brno,
Ing. Jiří Rulíšek, předseda
představenstva

1.11.2013/5.11.2013

Vymezené dotčené území:

Připomínce se nevyhovuje.

evid. pod č.j.
15358/SÚ/13

k.ú. Mezirolí
p.p.č. 148/2 – neprojednaná změna 3/Bv9
p.p.č. 148/11 – neprojednaná změna 3/Bv9
p.p.č. 148/10 – neprojednaná změna 3/Bv9
p.p.č. 148/1 – navazující část pozemku

Návrh Územního plánu Nová Role je zpracován
v souladu s cíly a úkoly územního plánování
stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona. Proces
pořizování územního plánu se řídí stavebním
zákonem, prováděcími vyhláškami a správním
řádem. Návrh územního plánu je zpracován na
základě schváleného zadání, které stanovuje hlavní
cíle a požadavky. V žádném případě se tak nejedná
o libovůli ze strany projektanta, pořizovatele ani
osadního výboru, ani k zásahu do vlastnických práv
diskriminačním způsobem. Zastupitelstvo obce
může ve své samostatné působnosti (§ 6 odst. 5
stavebního zákona) s ohledem na veřejné zájmy
stanovit požadavky na zpracování ÚP.

Dne 8.7.2011 jsme podali podnět pro nový územní plán města Nová Role.
Požadovali jsme změnu z ploch nezastavitelných na plochy bydlení dle UP,
typu Bydlení venkovské Bv na našich pozemcích p.č. 148/2, 148/11, 148/10.
Navržená výstavba logicky navazuje na stávající zástavbu a Lokalitu bydlení
IRUP 1. etapa — 12 RD. Záměr zahrnuje plochu neprojednané změny UP
Nová role — Mezirolí označovanou jako 3/Bv9 a dále část p.č. 148/1
jiného vlastníka pouze po ochranné pásmo vedení VN.
Uvažujeme s nízkopodlažní lokalitu bydlení s isolovaným způsobem zástavby
solitérními rodinnými domy venkovského typu s jednoduchým napojením
objektů na nově navržený systém obslužných komunikací pomocí
samostatných sjezdu. Zástavba bude řešena jako dvouřadá s převažující
orientací obytných místností východ-západ /jih/ s ohledem na spád terénu a
celkovou orientaci ke světovým stranám. Procento zastavění max. 20 %
celkové plochy pozemku, max. počet podlaží 2. Výstavba rodinných domů je
situována do ploch středové části Mezirolí. Napojení na sítě a komunikace bylo
prověřeno projektantem. Po realizaci inženýrských sítí a komunikací jsme
připraveni tyto stavby předat městu do majetku. K realizaci záměru
nepožadujeme žádný finanční příspěvek od města.

Celková koncepce využití území je řešena v souladu
s požadavky vyplývající z územně analytických
podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů a
schváleného zadání vč. požadavku zachovat
základní principy platné územně plánovací
dokumentace, zejména koncepce urbanistické
struktury a koncepce uspořádání krajiny.
Rozšiřování zastavitelné plochy na uvedených
pozemcích by bylo v rozporu s charakterem místní
sídelní struktury. Dokumentace navrhuje účelné
využití území, vymezuje dostatek rozvojových ploch
V návrhu ÚP nebyl náš podnět zahrnut. Celá plocha je v návrhu vedena pro bydlení.
jako NS.
Požadavek na vymezení plochy pro bydlení na
str. 58 odůvodnění v návrhu ÚP
uvedených pozemcích byl projednáván v rámci
Všechny lokality jsou zařazeny cíleně se záměrem vlastníka pozemků na změny č. 3 a byl označen jako 3/Bv9. Lokalita 3/Bv9
jejích budoucí využití podle platného UP. Vzhledem k jasným vlastnickým byla z dalšího projednávání vypuštěna a to z důvodu
dotčeného
orgánu
ochrany
strukturám a jasně vymezeným plošným možnostem nebyla pro umístění nesouhlasu
zemědělského půdního fondu. Nebyla splněna
navrhovaných funkčních ploch zpracována další variantní řešení.
zásadní podmínka stanovená § 53 odst. 5 písm. f)
Návrh našich pozemků do plochy NS není dle předchozího odstavce našim stavebního zákona, kterou je prokázání potřeby
záměrem a nedopovídá tedy tomuto odůvodnění.
dalších rozvojových ploch pro bydlení. Pro
Jsme vlastníkem pozemků v sousedních plochách Z33/BI a Z34/BI. Na obou pořizovatele je stanovisko dotčeného orgánu
plochách a dále na našich pozemcích v nově navrhované ploše NS máme závazné.
zpracovaný projekt pro územní rozhodnutí (viz, situace v příloze), který Tvrzení, že projektová dokumentace pro územní
Stránka | 2

Územní plán Nová Role - vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání. Připomínky ostatních uplatněných dle § 50 odst. 3 SZ v platném znění.

7/2014
jsme zpracovávali v době, kdy jsme požádali o změnu ÚP, která ovšem
po velkém odporu místních obyvatel nebyla zastupitelstvem odsouhlasena.
Projektová dokumentace prokázala možnou zástavbu včetně komunikačního
napojení.

řízení (DÚR) prokázala možnou zástavbu včetně
komunikačního napojení, neznamená, že tyto plochy
musí být novým územním plánem vymezeny jako
zastavitelné. DÚR je podrobnější dokumentace,
která umisťuje stavby na plochy vymezené územním
plánem (ÚP) a je vyžadována stavebním zákonem
k územnímu řízení dle § 76 a dále. Tato
dokumentace není podkladem pro územní plán, ale
naopak ÚP je podkladem pro zpracování DÚR.

Dále musíme konstatovat, že návrh celého ÚP v k.ú. Mezirolí je silně ovlivněn
názorem osadního výboru, který dlouhodobě odmítal jakoukoliv bytovou
výstavbou v této části města, dokud nebudou zastavěny lokality, kde jsou již
připraveny inženýrské sítě. V rozporu s tímto stanoviskem jsou rozsáhlé
plochy Z28, Z29, Z71, Z72 v návrhu určeny pro bydlení. Domníváme, že
není v návrhu ÚP zajištěn nestranný přístup ke všem vlastníkům pozemků a Návrh územního plánu vymezuje část pozemku p.č.
jejich požadavkům.
148/2 jako zastavitelnou plochu Z33 BI, část
pozemku p.č. 148/10 jako plochu Z34 BI a část
Dle našeho názoru je diskriminační, selektivní (podle jakého klíče?) a
pozemku p.č.148/11 jako plochu Z35 BV. Pozemek
hrubě zasahující do našich práv, jako vlastníka pozemků, stanovit v naší
p.č. 148/1 k.ú. Mezirolí je vymezen částečně jako
ploše requlativ NS, když v plochách Z71, Z72 a také v plochách Z28, Z29,
plocha pro bydlení (Z35). Tyto plochy jsou ve
které by měly být plochami přechodovými do volné krajiny, jsou stanoveny
stejném rozsahu převzaty z dosud platného
regulativy umožňující bydlení v RD.
Územního plánu města Nová Role.
Z34 — Bl Plochy pro bydlení v rodinných domech — městské a příměstské
V souladu s § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
(B1). Plocha je vně Zú a navazuje ve východní části Mezirolí na stávající
obecných požadavcích na využívání území,
urbanizované území s RD. Plocha lokality je 0,5123 ha.
v platném znění se plochy vymezují podle
1. plošně malé atraktivní rozvojové území pro bydlení v Mezirolí v rozvojové stávajícího nebo požadovaného způsobu využití
části sídla mezi stávající krajskou komunikací, místní komunikací a volnou (dále jen "plochy s rozdílným způsobem využití").
Tyto plochy se vymezují ke stanovení územních
zelení uvnitř urbanizovaného území sídla.
podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující,
2. nezbytná podmínka realizace: zpracování územní studie spolu s lokalitou
podmiňující nebo nekolidující činnosti, pro další
Z35 - BV.
členění ploch na pozemky a pro stanovení ochrany
veřejných zájmů v těchto plochách. To znamená, že
3. lhůta pro pořízení územní studie je časově neomezena.
pro každou plochu jsou stanoveny podmínky pro
4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:
jejich další využití. Podmínky pro plochu Z34 jsou
4a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu obou lokalit Z34 — 81 a Z35 — stanoveny plně v souladu s principy územního
plánování. Pouze u podmínky 3. Bude opravena
BV ze stávající místní komunikace.
lhůta na pořízení územní studie a to do 4 let o nabytí
4b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
účinnosti úP.
4c pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800
m2.
Vzhledem k tomu, že námi zpracovaný projekt pro územní rozhodnutí prokázal,
že napojení lokality Z34 (inženýrské sítě i komunikace) je možné z naší lokality
Z33 požadujeme z regulativu Z34 vypustit podmínky 2., 3., 4., 4a.
Závěr:
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1. S ohledem na výše uvedené žádáme o změnu regulativu na pozemcích p.č.
148/2, 148/10, 148/11 z NS na BI a na části pozemku p.č. 148/1 k.ú. Mezirolí
ze ZV na BI.
2. Žádáme o změnu regulativu plochy Z34 – vypustit podmínky 2., 3., 4., 4a.
3.

IMOS development,
uzavřený investiční fond,
a.s., Gajdošova 4392/7,
Brno,

1.11.2013/5.11.2013

Vymezené dotčené území:

Připomínce se nevyhovuje.

evid. pod č.j.
15359/SÚ/13

k.ú. Mezirolí - Z57

V souladu s § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území,
v platném znění se plochy vymezují podle
stávajícího nebo požadovaného způsobu využití
(dále jen "plochy s rozdílným způsobem využití").
Tyto plochy se vymezují ke stanovení územních
podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující,
podmiňující nebo nekolidující činnosti, pro další
členění ploch na pozemky a pro stanovení ochrany
veřejných zájmů v těchto plochách. To znamená, že
pro každou plochu jsou stanoveny podmínky pro
jejich další využití. Podmínky pro plochu Z57 jsou
stanoveny plně v souladu s principy územního
plánování. Skutečnost, že dopravní a technická
infrastruktura je již vybudovaná, neznamená, že
požadavky pro plochu Z60 jsou nadbytečné.

Ing. Jiří Rulíšek, předseda
představenstva

Připomínku podáváme jako vlastník většiny pozemků v této lokalitě Z57
a investor inženýrských sítí a komunikací.
V návrhu ÚP v textové části strana 17 požadujeme vypustit bod č. 2 - „2.
pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou
infrastrukturu."
Zdůvodnění:
Pozemky v lokalitě Z57 jsou připraveny pro výstavbu RD, inženýrské sítě
včetně komunikaci byly v dostatečných kapacitách námi vybudovány a
zkolaudovány. Stav je možné ověřit na SÚ.

4.

IMOS development,
uzavřený investiční fond,
a.s., Gajdošova 4392/7,
Brno,
Ing. Jiří Rulíšek, předseda
představenstva

1.11.2013/5.11.2013

Vymezené dotčené území:

Připomínce se nevyhovuje.

evidováno pod č.j.
15360/SÚ/13

k.ú. Mezirolí – Z60

V souladu s § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území,
v platném znění se plochy vymezují podle
stávajícího nebo požadovaného způsobu využití
(dále jen "plochy s rozdílným způsobem využití").
Tyto plochy se vymezují ke stanovení územních
podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující,
podmiňující nebo nekolidující činnosti, pro další
členění ploch na pozemky a pro stanovení ochrany
veřejných zájmů v těchto plochách. To znamená, že
pro každou plochu jsou stanoveny podmínky pro
jejich další využití. Podmínky pro plochu Z60 jsou
stanoveny plně v souladu s principy územního
plánování. Skutečnost, že dopravní a technická
infrastruktura je již vybudovaná, neznamená, že
požadavky pro plochu Z60 jsou nadbytečné.

Připomínku podáváme jako vlastník většiny pozemků v této lokalitě Z60
a investor inženýrských sítí a komunikací.
V návrhu ÚP v textové části strana 17 požadujeme vypustit bod č. 2 - „2.
pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou
infrastrukturu."
Zdůvodnění:
Pozemky v lokalitě Z60 jsou připraveny pro výstavbu RD, inženýrské sítě
včetně komunikaci byly v dostatečných kapacitách námi vybudovány a
zkolaudovány. Stav je možné ověřit na SÚ.
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5.

IMOS development,
uzavřený investiční fond,
a.s., Gajdošova 4392/7,
Brno,
Ing. Jiří Rulíšek, předseda
představenstva

1.11.2013/5.11.2013

Vymezené dotčené území:

Připomínce se nevyhovuje.

evidováno pod č.j.
15361/SÚ/13

k.ú. Mezirolí

Návrh Územního plánu Nová Role je zpracován
v souladu s cíly a úkoly územního plánování
stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.
Dokumentace navrhuje účelné využití území,
vymezuje dostatek rozvojových ploch pro bydlení.
Proces pořizování územního plánu se řídí
stavebním zákonem, prováděcími vyhláškami a
správním řádem. Návrh územního plánu je
zpracován na základě schváleného zadání, které
stanovuje hlavní cíle a požadavky. V žádném
případě se tak nejedná o libovůli ze strany
projektanta, pořizovatele ani osadního výboru, ani k
zásahu do vlastnických práv diskriminačním
způsobem.

p.p.č. 638/4 – neprojednaná změna 3/Bv14
p.p.č. 672/2 – neprojednaná změna 3/Bv14
p.p.č. 687/1 – neprojednaná změna 3/Bv14
p.p.č. 714/4 – neprojednaná změna 3/Bv14
p.p.č. 714/23 – pouze část - neprojednaná změna 3/Bv14
p.p.č. 714/38 – pouze část - neprojednaná změna 3/Bv14
p.p.č. 714/24 – pouze část - neprojednaná změna 3/Bv14
p.p.č. 714/34 – pouze část - neprojednaná změna 3/Bv14
p.p.č. 714/36 – pouze část - neprojednaná změna 3/Bv14
Dne 8.7.2011 jsme podali podnět pro nový územní plán města Nová Role.
Požadovali jsme změnu nezastavitelné plochy zemědělsky využívané půdy na
zastavitelné území bydlení venkovského typu, k.ú. Mezirolí - p.p.č. 638/4 (11
772 m2), část 672/2 (cca 18 100 m2), 687/1 (10 432 m2) a 714/4 (9 606 m2) a
část pozemku p.č. 714/23, 714/38, 714/24, 714/34, 714/36 — celkem cca 5 ha.

Celková koncepce využití území byla řešena v
souladu s požadavky vyplývající z územně
analytických podkladů, doplňujících průzkumů a
rozborů a schváleného zadání vč. požadavku
zachovat základní principy platné územně plánovací
dokumentace, zejména koncepce urbanistické
struktury a koncepce uspořádání krajiny.
Rozšiřování zastavitelné plochy na uvedených
pozemcích by bylo v rozporu s charakterem místní
sídelní struktury.

Záměr navazuje na plochy bydlení dle ÚP, typu Bydlení venkovské Bv
na našich pozemcích, kde je námi dokončena výstavba lokalit Na Kopečku a
Horní. Navržená změna logicky a funkčně navazuje na stávající zástavbu, kde
jsou již vybudovány páteřní sítě dostatečných kapacit i pro další zástavbu dle
požadované změny. Záměr zahrnuje plochu neprojednané změny ÚP Nová role Požadavek na vymezení plochy pro bydlení na
uvedených pozemcích byl projednáván v rámci
— Mezirolí označovanou jako 3/Bv14.
změny č. 3 a byl označen jako 3/Bv14. Lokalita
Uvažujeme s nízkopodlažní lokalitou bydlení s isolovaným způsobem zástavby 3/Bv14 byla z dalšího projednávání vypuštěna a to
solitérními rodinnými domy venkovského typu s jednoduchým napojením z důvodu nesouhlasu dotčeného orgánu ochrany
objektů na nově navržený systém obslužných komunikací pomocí zemědělského půdního fondu. Nebyla splněna
samostatných sjezdů. Zástavba bude řešena jako dvouřadá s převažující zásadní podmínka stanovená § 53 odst. 5 písm. f)
orientací obytných místností východ-západ /jih/ s ohledem na spád terénu a stavebního zákona, kterou je prokázání potřeby
celkovou orientaci ke světovým stranám. Procento zastavění max. 20 % dalších rozvojových ploch pro bydlení. Pro
celkové plochy pozemku, max. počet podlaží 2. Výstavba rodinných domů je pořizovatele je stanovisko dotčeného orgánu
situována do ploch navazující na stávající zástavbu Mezirolí. Napojení na sítě a závazné.
komunikace bylo prověřeno projektantem. Po realizaci inženýrských sítí a
komunikací jsme připraveni tyto stavby předat městu do majetku. K realizaci Tvrzení, že projektová dokumentace pro územní
řízení (DÚR) prokázala možnou zástavbu včetně
záměru nepožadujeme žádný finanční příspěvek od města.
komunikačního napojení, neznamená, že tyto plochy
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musí být novým územním plánem vymezeny jako
zastavitelné. DÚR je podrobnější dokumentace,
která umisťuje stavby na plochy vymezené územním
plánem (ÚP) a je vyžadována k územnímu řízení dle
definice NZ z návrhu ÚP:
§ 76 a dále. Tato dokumentace není podkladem pro
Plochy zemědělské (NZ) jsou určeny především pro tržní rostlinnou územní plán, ale naopak.
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.
V návrhu ÚP nebyl náš podnět zahrnut. Celá plocha je v návrhu vedena
jako NZ

Plochy zemědělské (NZ) jsou vymezeny na plochách, které budou trvale
užívány k tržní zemědělské produkci na orné půdě nebo trvalých travních
porostech.
Zde spatřujeme významné zhoršení pohody bydlení na okolních plochách v
našem vlastnictví Z60, Z57 (kde probíhá výstavba RD) a dále na dalších
plochách určených pro výstavbu objektů pro bydlení Z66, Z70, Z56, Z71.
Intenzívní zemědělská činnost na ploše NZ bude mít za následek zvýšení emisí
prachu a dalších zdraví škodlivých látek, znečišťování místních komunikacích,
procházejících bytovou zástavbou, zvýšení hladiny hluku a těmito vlivy bude
zvláště nad rámec obvyklé míry zasažena do práv všech vlastníků bytových
objektů v okolí plochy NZ.
str. 3 odůvodnění v návrhu ÚP
S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného
území a řeší ochranu nezastavěného území prostřednictvím regulativů.
Zastavitelné plochy důsledně navazuji na ZU tak, že budoucí zástavba bude z
urbanistického hlediska tvořit kompaktní ucelené území. 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.
Návrhem plochy NZ není respektován výše uvedený požadavek v
odůvodnění ÚP. Tj. vznikne těžko obdělávatelná enkláva mezi stávajícím
zastavěným územím a nové navrhovanými plochami budoucí výstavby pro
bydlení a nevznikne zde kompaktní ucelené území.
str. 47 odůvodnění návrhu ÚP
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
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využít.
Návrhem plochy NZ není respektován výše uvedený požadavek v
odůvodnění ÚP. Tj. vznikne uzavřená plocha určená pro zemědělskou výrobu
ze ¾ obklopená zástavbou určenou k bydlení s problematickým příjezdem přes
plochu Z73 ZV po neexistující komunikaci v ploše K19 DS.
str. 47 odůvodnění návrhu ÚP
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.
V rámci realizace technické infrastruktury pro plochy Z60 a Z57 jsme
zkolaudovali páteřní sítě s dostatečnými kapacitami (byli jsme nuceni splnit
podmínky větších dimenzí IS, přispěli jsme nemalou částkou na zkapacitnění
vodovodu, deš´tovou kanalizaci jsme vybudovali stovky metrů do přírodního
recipientu) s příslibem legitimního očekávání, že příprava těchto páteřních sítí
nám umožní zástavbu na přilehlých pozemcích v našem vlastnictví. Proto
zástavba v této ploše je možná bez nutnosti významných investic a je pro nás
jako investora ekonomická.
str. 58 odůvodnění v návrhu ÚP
Všechny lokality jsou zařazeny cíleně se záměrem vlastníka pozemků na
jejích budoucí využití podle platného UP. Vzhledem k jasným vlastnickým
strukturám a jasně vymezeným plošným možnostem nebyla pro umístění
navrhovaných funkčních ploch zpracována další variantní řešení.
Návrh našich pozemků do plochy NZ není dle předchozího odstavce našim
záměrem a nedopovídá tedy tomuto odůvodnění.
Návrh plochy NZ je taktéž v rozporu s udržitelným rozvojem území jako cílem
územního plánování. Podle ustanovení § 18 odst. 1 stavebního zákona je
hlavním cílem územního plánování vytváření předpokladů pro výstavbu a
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích (zvláště vlastníků rodinných
domů na Z71, Z70, Z66, Z60 a Z57).
Dále musíme konstatovat, že návrh celého ÚP v k.ú. Mezirolí je silně ovlivněn
názorem osadního výboru, který dlouhodobě odmítal jakoukoliv bytovou
výstavbu v této části města, dokud nebudou zastavěny lokality, kde jsou již
připraveny inženýrské sítě. V rozporu s tímto stanoviskem jsou rozsáhlé
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plochy Z28, Z29, Z71, Z72 v návrhu určeny pro bydlení. Domníváme, že
není v návrhu ÚP zajištěn nestranný přístup ke všem vlastníkům pozemků a
jejich požadavkům.
Dle našeho názoru je diskriminační, selektivní (podle jakého klíče?) a
hrubě zasahující do našich práv, jako vlastníka pozemků, stanovit v naší
ploše requlativ NZ, když v plochách Z71, Z72 a také v plochách Z28, Z29,
které by měly být plochami přechodovými do volné krajiny, jsou stanoveny
regulativy umožňující bydlení v RD.
Závěr:
S ohledem na výše uvedené žádáme o změnu regulativu na našich pozemcích
z NZ na BV.
6.

Pavla Pešková,
Na Bouchalce 159, Nová
Role

18.11.2013/19.11.2013 Jsem vlastníkem rodinného domu na st.p.č. 169 a zahrady na p.p.č. 1199/2 a
1180/3 v k, ú. Nová Role. Zmíněné nemovitosti se nacházejí v bezprostřední
evidováno pod č.j.
blízkosti pozemku č. 1180/1 v k.ú. Nová Role, vlastníkem je VITREA a.s,,
16130/SÚ/13
Praha, který je v návrhu Územního plánu Nová Role označen jako plocha Z 02,
navržená k zastavění rodinnými domy. Plocha Z02 má rozlohu 5,9 ha. Na tomto
pozemku býval v minulosti koncentrační tábor, který byl zlikvidován skládkou
odpadů, kde se ukládal jak komunální odpad, tak odpady z porcelánky. Ve
stávajícím platném Územním plánu Nová Role je na tomto pozemku — ploše Z
02 STAVEBNÍ UZÁVĚRA.
Stávající platný územní plán na pozemku okolo mojí zahrady nepočítal s
žádnou výstavbou, případné zastavění této plochy by přineslo velké změny, a
proto se cítím být zkrácena na mých vlastnických právech, na právu na ochranu
zdraví a na právu na příznivé životní prostředí, zejména zvýšenou hladinou
hluku, dopravní zátěží a prašností během výstavby i po ní. Vzhledem k absenci
využití jiných ploch vhodných k bydlení dojde k enormnímu nárůstu hluku (jako
již pociťujeme z druhé strany, kde vyrostla zahrádkářská kolonie). Zmiňovanou
nemovitost jsme pořizovali v době, kde v tomto území byly jen samé louky,
mokřady a lesy, jednalo se o území klidné - vesnického typu. Zvažovala jsem
prodej nemovitosti, tu jsem však neprodala na základě podoby platného
Územního plánu Nová Role, který garantoval poklidný vesnický způsob života v
ekologicky přívětivém prostředí: investice vložená do domku se zahradou se
proto návrhem nového územního plánu sníží a znehodnotí a to v podobě
poklesu hodnoty mého majetku v důsledku snížení pohody bydlení, omezení
užívání mých nemovitostí oproti dosavadnímu stavu.

Připomínce se nevyhovuje.
Celková koncepce využití území byla řešena v
souladu s požadavky vyplývající z územně
analytických podkladů, doplňujících průzkumů a
rozborů a schváleného zadání. Možné využití plochy
je poměrně široké, počínaje užíváním k bydlení,
sportu až po zařízení drobné výroby. Umístění
takovýchto záměrů do vymezené plochy, které by
mohly mít významné vlivy na okolí, je předmětem
posuzování
v územním
řízení.
Samotným
vymezením nové plochy pro bydlení lze těžko
zjišťovat zvýšení zátěže z hlediska hluku, imisí
apod.. Měření zátěže lze objektivně posoudit až
v rámci povolení konkrétního záměru.
Omezení vlastnických práv fakticky může nastat
pouze v případě vlastníka nemovitosti, která je
umístěna v ploše územním plánem regulované
odchylně od současného využití. V uvedeném
případě k regulaci plochy odchylně od jejího
současného využití nedošlo. Vlastník může svůj
pozemek využívat dosavadním způsobem. Z tohoto
důvodu tedy nedochází k zásahu do jeho
vlastnických práv ani jiných věcných práv.

V kap. O3.f 2 textové části návrhu územního plánu
Nesouhlasím se zařazením plochy Z02 do ploch zastavitelných, v platném
je zpracováno vyhodnocení vymezení zastavitelných
územním plánu se jedná o území se stavební uzávěrou. Vzhledem k historii je
ploch.
Vyhodnocení
je
provedeno
podloží tohoto pozemku značně nestabilní, pohyblivé, hrozí propadání. Ukládaly
v předpokládaném návrhovém období od roku 2014
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se zde kaolinové formy, porcelán, pneumatiky, barvy atp. Pokud se zde bude
stavět, základová půda pak pod domy nebude neměnným prostředím, mohou
zde probíhat poměrně významné změny vlhkosti a teploty. Chování podkladu
pod domy může nepříznivě ovlivnit i zdánlivé nevinné zatepleni podlahy. Vzniklé
trhliny potom představují podle svého rozsahu závažné problémy. Vliv má i
úprava okolí domů či další výstavba. Sanace základů jsou velmi nákladné a
mnohdy nelze za rozumné peníze docílit bezvadného stavu. Také nabízet
pozemky k bydlení na území bývalého koncentračního tábora a skládky je
přinejmenším neetické, nehygienické a zajisté i zdraví škodlivé.

do roku 2033. Takto vymezené plochy pro bydlení
mohou být v daném návrhovém horizontu naplněny.
K záměru vymezit plochu Z02 pro bydlení nebyly ze
strany dotčených orgánů chránících veřejné zájmy
uplatněny žádné připomínky.

Územní plán stanovuje pro plochu Z02 podmínku
zpracování územní studie, která prověří podmínky
v území a ověří možností využití území z hlediska
komplexního řešení krajiny, uspořádání území,
Není mi známo, že by v Nové Roli přibývalo pracovních příležitostí a že by se
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
rodilo vice dětí. V části „odůvodnění územního plánu" je uvedeno, že pro
bydlení je vymezeno 78,69 ha stabilizovaných ploch. Územní plán Nová Role
navrhuje pro bydlení 64,4 ha ploch, tj rozloha jako 64 fotbalových hřišť. Není
řádně zdůvodněna potřeba dalšího velmi nadsazeného záboru půdy. Dle mého
názoru zábor další půdy není vůbec nutný, jedná se o pouze o vidinu
'zbohatnutí konkrétních osob a firem. Navržení lokality je vytržené z kontextu
vývoje území.
Obávám se, že pokud umožníte pražské firmě VITREA a.s. zastavět plochu
rodinnými domy, stane se něco podobného jako například v Mezirolí, kde na
lokalitě o velikosti cca 6 ha dosud NIKDO nebydlí a je to mu tak už pár let. Obec
hyzdí nepěkně a nevkusné objekty (to není ani architektonické baroko). Úplně
se jaksi zapomnělo na vyváženost a harmonický vztah s okolím a přírodou.
Další a další znehodnocené části přírody a zbytečně. Proč by měla pražská =
cizí firma mít zájem na zvelebování Nové Role? Zničí kus přírody, postaví
monstra a už je nikdo nikdy neuvidí a my se tady na to máme koukat navždy.
lnvestorovi je to jedno, on tu nežije.
Případnou výstavbou rodinných domů budeme kráceni na svém právu na
vlastnictví; na právu na ochranu zdraví a na právu na příznivé životní prostředí.
Toto zkrácení spatřujeme zejména v negativních dopadech výstavby, v
následných negativních vlivech vzhledem k hluku, zvýšení dopravního zatížení
území a ztráty poklidného vesnického způsobu života v ekologicky přívětivém
prostředí.
7.

Sedlecký kaolin a.s.,
Božičany 167

18.11.2013/19.11.2013 Vymezení území dotčeného námitkou, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva:
evid. pod č.j.
K09-DS – plocha pro dopravní stavbu – veřejně prospěšná stavba – přeložka
16130/SÚ/13
navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209) v prostoru Nové Role
Jedná se o část přeložky navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209) v prostoru
nové Role na parc.č. 270, 298/1, 298/6, 298/7, 298/11, 352/1, 410 a 832/1
v k.ú. Nová Role

Připomínkám se nevyhovuje.
Vymezení plochy K09-DS pro veřejně prospěšnou
stavbu VD1-D35 je nezbytnou součástí koncepce
rozvoje silniční sítě na území města Nová Role. Její
vymezení vyplývá z nadřazené územně plánovací
dokumentace
Zásad
územního
rozvoje
Karlovarského kraje 2010. Územní plán
Stránka | 9

Územní plán Nová Role - vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání. Připomínky ostatních uplatněných dle § 50 odst. 3 SZ v platném znění.

7/2014

8.

České dráhy

Čj. 11502/2013/O31
ze 26.11.2013
doručeno 10.12.2013
po stanovené lhůtě
evid. pod č.j.
16130/SÚ/13

Odůvodnění námitky:
Přeložka navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209) v prostoru Nové Role
prochází dobývacím prostorem (DP) Nová Role. Přeložka je vedena na p.p.č.
270, 298/1, 298/6, 298/7, 298/11, 352/1, 410 a 832/1 v k.ú. Nová Role. DP
Nová Role (ev.č. 60033), který byl stanoven pro dobývání výhradního ložiska
kaolinu Nová Role (č. ložiska 3174400), je ve vlastnictví Sedleckého kaolinu
a.s.. V DP Nová Role se nacházejí nevytěžené zásoby o objemu 3808 kt.
Sedlecký kaolin a.s. se nevzdal práva těžby tohoto ložiska. Navržená trasa
přeložky rozděluje tento dobývací prostor na dvě části. Z textové ani grafické
části není zřejmé, jak bude zabezpečen dopravní přístup do obou částí DP
Nová Role. Požadujeme, aby v případě realizace záměru přeložky navrhované
trasy silnice II/181 (dnes II/209) byl zabezpečen dopravní přístup do prostoru
DP Nová Role.
Přeložka navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209) dále prochází přes
pozemek p.č. 832/1 v k.ú. Nová Role zapsaný na LV 902 Sedlecký kaolin a.s.
Sedlecký kaolin a.s. v případě realizace záměru přeložky bude požadovat
kompenzaci za jiný pozemek, nejlépe v prostoru DP Nová Role.

nezpochybňuje ochranu nerostného bohatství v
souladu s příslušnými ustanoveními právních
předpisů. Zájmy ochrany a využití nerostných
surovin zastupují, dle zvláštních právních předpisů,
příslušné dotčené orgány (Obvodní báňský úřad,
Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR). Tyto dotčené orgány
vyjádřily souhlas s návrhem koridorů dopravních
staveb i dalších záměrů, tak jak jsou vymezeny
územním plánem. S ohledem na měřítko
zpracování dokumentace nelze přesně identifikovat
dotčení uvedených pozemků, ložisek a dobývacích
prostorů navrženými záměry. Konkretizace trasy
vlastních komunikací, detaily ochrany nerostných
surovin (ale i jiných obecně chráněných zájmů),
minimalizace záborů pozemků stavbami apod. je
nezbytné
důsledně
řešit
v navazujících
dokumentacích předprojektové a projektové přípravy
vlastních staveb. Tyto navazující druhy dokumentací
jsou stejně jako územní plán podrobeny posouzení z
hlediska vlivu na životní prostředí, ale i udržitelný
rozvoj území. V podrobnějším měřítku zpracování
dokumentace je však možně uvedené potenciální
střety prověřit s podstatně větší přesností a danou
dokumentaci upravit, případně navrhnout účinná
kompenzační opatření.

V k. ú. Nová Role jsou dotčeny parcely p. Č. 1630/5, 1630/3 stanovením
staveb v rámci VPS, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
K06- plocha pro dopravní stavbu pro veřejné prospěšnou stavbu Č. VD4
P02 - plocha pro občanské vybavení — komerční zařízení malá a střední
Dotčené nemovitosti jsou převážně určeny k funkčnímu využití jako plocha
dopravní infrastruktury železniční.
S dotčením parcel p. č. 1630/3 a p. č. 1630/5 v k. ú. Nová Role souhlasíme za
podmínky jejich majetkoprávního vypořádání.
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 pozemku dráhy a vlastníků sousedních pozemků.
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. 17711995 Sb., stavební
a technický řád drah, v platném znění.

Připomínce se nevyhovuje.
Požadavek na majetkoprávní vypořádání pozemků
p. č. 1630/3 a p. č. 1630/5 v k. ú. Nová Role
dotčených návrhem územního plánu je nad rámec
úkolů územního plánování.
Při vymezování jednotlivých funkčních ploch je
postupováno v souladu s § 3 vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
v platném znění. V ochranném pásmu dráhy nejsou
navrhovány žádné plochy pro bydlení.
S ohledem na měřítko zpracování dokumentace
nelze přesně identifikovat dotčení uvedených
pozemků. Konkrétní umístění staveb v blízkosti
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Vyjádření z hlediska dotčení OPD, přísluší vlastníku/správci a provozovateli dráhy je předmětem podrobnější dokumentace
dráhy, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (IČ k územnímu řízení.
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 nepřekročeni
hodnot hygienických limitů hluku ze stávající i výhledové železniční dopravy.
Opatření, potřebná k dosažení hodnot hygienických limitů hluku (viz Nařízení
vlády č. 148/2006Sb. 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.
V současné době probíhá v území určeném pro železniční dopravu
úprava majetkoprávních vztahů mezi ČD, a.s. a SŽDC, státní organizace; v
rámci tohoto procesu se vyčleňují i pozemky, které nejsou pro provoz
železniční dopravní cesty nezbytné.
České dráhy, a.s. jako vlastník výše uvedených pozemku s návrhem územního
plánu Nová Role souhlasí za podmínky, že:
budeme přizváni ke všem předmětným jednáním a řízením a současně k
tomuto účelu obdržíme veškeré s tímto související dokumenty.
výše uvedené nemovitosti, dotčené návrhem ÚP Nová Role budou
majetkoprávně vypořádány.
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Územní plán Nová Role - vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po společném jednání. Připomínky ostatních uplatněných dle § 50 odst. 3 SZ v platném znění.

Spis.zn.: ORUP/485/11/Gie-326.1
Vyřizuje: Marcela Giertlová, linka 742
Spisový znak: 326.1
Skartační znak: A/20

Karlovy Vary, dne ……..2015
aktualizace …………….

PŘÍLOHA Č. 4
Věc:

Územní plán Nová Role - vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném jednání, které se konalo dne 16.3.2015 – stanoviska dotčených orgánů

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

3.

Krajská veterinární správa
pro Karlovarský kraj

4.

Krajský úřad Karlovarského Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán ve
kraje, odbor dopravy a
věcech silnic II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o
silničního hospodářství
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k návrhu Územního plánu Nová Role
připomínky.
386/DS/15 ze dne 17.3.2015,
doručeno dne 19.32015

5.

Krajský úřad Karlovarského
stanovisko bylo vyžádáno
kraje, odbor kultury,
památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

6.

Krajský úřad Karlovarského Ochrana přírody a krajiny
kraje, odbor životního
Bez připomínek
bez připomínek
prostředí a zemědělství
Posuzování vlivů na životní prostředí
bez připomínek
497/ZZ/15 ze dne 20.3.2015, K zadání Územního plánu Nová Role bylo Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního
doručeno dne 20.3.2015
prostředí a zemědělství jako dotčeným orgánem 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 vydáno stanovisko zn. 1721/ZZ/12 dne 21. 5.
2012, s tím, že na základě posouzení obsahu návrhu zadání nemá z hlediska posuzování vlivů na
životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Územního plánu Nová Role na životní prostředí, ani
na zpracování variantního řešení změny.
K upravenému návrhu Územního plánu Nová Role nemáme připomínky.

stanovisko bylo vyžádáno

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny
připomínky nebyly uplatněny
bez připomínek

připomínky nebyly uplatněny

bez připomínek
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
Bez připomínek.
Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství
Z předloženého návrhu Územního plánu Nová Role nevyplývají žádná dotčení pozemků určených k
plnění lesa (PUPFL) ve smyslu ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (umisťování rekreačních a sportovních staveb na pozemky určené
k plnění funkcí lesa). Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem jako orgánem státní správy
lesů: č. j. 1721/ZZ/12 ze dne 21. 5. 2012 a č. j. 4156/ZZ/13 ze dne 26. 11. 2013.

bez připomínek

Ochrana zemědělského půdního fondu
Stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, k upravenému a posouzenému návrhu Územního plánu Nová Role.
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 Nová Role (dále jen
„ÚP Nová Role“) 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 Nová Role(úprava
pro veřejné projednání, prosinec 2014, zpracovatel Ing. Arch. Petr Martínek). 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 Nová
Role (úprava pro veřejné projednání, prosinec 2014), které byly od společného jednání změněny, podle
§ 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF následující
stanovisko:
K návrhu ÚP Nová Role (červenec 2013) bylo krajským úřadem, jako příslušným orgánem ochrany
ZPF, uplatněno dne 26. 11. 2013 pod zn. 4156/ZZ/13 stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF.
V tomto stanovisku krajský úřad nesouhlasil s vymezením zastavěného území ke dni 12. 12. 2012 a
požadoval uvedenou hranici upravit, případně odůvodnit, na jakém základě byla hranice zastavěného
území takto stanovena. Dále krajský úřad nesouhlasil s vymezením nových zastavitelných ploch č. Z08
(lokalita bydlení v rodinných domech – městské a příměstské BI v jižní části Nové Role), Z43 a Z44
(plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV v severovýchodní části Mezirolí), Z71 a Z72
(plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV v jižní části Mezirolí), Z73 (lokalita veřejného
prostranství, veřejné zeleně VZ v jižní části Mezirolí), Z74 (plocha staveb pro rodinou rekreaci RI v
severovýchodní části Mezirolí) a K19 (plocha dopravní infrastruktury silniční DS – nové dopravní
propojení krajské silnice II/220 s obslužnými komunikacemi v jižní části Mezirolí). Zastavitelnou plochu
č. Z55 (plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV v jižní části Mezirolí) požadoval krajský
úřad zredukovat. Následně byl návrh ÚP Nová Role upraven.
Nyní je krajskému úřadu předložena úprava návrhu ÚP Nová Role pro veřejné projednání (datum
prosinec 2014, zpracovatel Ing. Arch. Petr Martínek). V předložené úpravě návrhu ÚP Nová Role opravit – vymezit mimo ZÚ
nebyla hranice zastavěného území upravena u zahrádkářských osad u pozemků p. č. 867/1, 867/15Stránka | 2

52, 1007/2-5, 1007/7 a 8, 1007/10-13, 1007/22, 1022/1-2, 1022/5-15 v k. ú. Nová Role. Tyto pozemky
jsou nadále zahrnuty do zastavěného území. Krajský úřad s tímto řešením nesouhlasí. Na pozemcích
nejsou evidovány žádné stavby, které by byly zapsány v KN jako zastavěná plocha a nádvoří. Nebylo,
ani jiným způsobem prokázáno, že se jedná o případ dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), o „zastavěné
stavební pozemky“ (definováno v § 2 stavebního zákona). Z upraveného návrhu ÚP Nová Role byly
vypuštěny lokality Z43, Z44, Z71, Z72, Z73 a Z74. Lokality Z08, Z71, Z72 a část lokality K19 byly
převedeny do ploch rezerv.
Krajský úřad s vypuštěním uvedených lokalit a převedením ploch do ploch rezerv souhlasí kromě
plochy č. Z08 (R1). Vymezení této plochy jako rezervy a následný případný zábor zemědělské půdy je
v rozporu se zásadami ochrany ZPF s § 4 zákona o ochraně ZPF. Jedná se o zemědělskou půdu s
nadprůměrnou produkční schopností zařazenou do II. třídy ochrany intenzivně zemědělsky
obhospodařovanou.

Oproti původnímu návrhu byly lokality Z46, Z55, Z57, Z60, Z69, Z70, Z24, Z46, K19 částečně
zredukovány. Ke zmenšení lokalit a tím i záboru ZPF nemá krajský úřad další připomínky.
Oproti původnímu návrhu došlo k navýšení záborů zemědělské půdy u následujících lokalit:
Lokalita Z22 – plocha staveb pro rodinou rekreaci RI v jihovýchodní části Mezirolí Je navrhován zábor
1,79 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany (navýšení záboru o cca 0,33 ha zemědělské
půdy) Vzhledem k tomu, že navýšení záboru vzešlo z požadavku krajského úřadu, nemá krajský úřad k
předloženému navýšení žádné připomínky.
Lokalita Z58 – plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV v centrální části Mezirolí Je
navrhován zábor 0,12 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany (navýšení záboru o cca 0,02
ha). Úpravy lokality vznikly aktualizací katastrální mapy. K navýšení záboru zemědělské půdy o cca
0,02 ha nemá krajský úřad připomínky. Jedná se o nepatrné navýšení záboru půdy s podprůměrnou
produkční schopností, která vhodně navazuje na stávající zástavbu. Toto navýšení neodporuje § 4
zákona o ochraně ZPF.
Lokalita Z77 – plocha s funkčním využitím smíšené obytné venkovské SV v severovýchodní části
Jimlíkova. Je navrhován zábor 0,18 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany (navýšení
záboru o 0,07 ha). U uvedené lokality nedošlo v grafické části k žádným úpravám, byl pouze opraven
údaj v tabulkové části zemědělské přílohy. Vzhledem k tomu, že lokalita byla již odsouhlasena (i v
grafické podobě) nemá krajský úřad k uvedené opravě výměry záboru žádné připomínky.
Lokalita Z78 – plocha bydlení v rodinných domech – venkovské BV v severovýchodní části Jimlíkova.
Je navrhován zábor 0,12 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany (navýšení záboru o 0,08
ha). U uvedené lokality nedošlo v grafické části k žádným úpravám, byl pouze opraven údaj v tabulkové
části zemědělské přílohy. Vzhledem k tomu, že lokalita byla již odsouhlasena (i v grafické podobě)
nemá krajský úřad k uvedené opravě výměry záboru žádné připomínky. V předloženém upraveném
návrhu ÚP Nová Role byly dále vymezeny dvě nové lokality.
Jedná se o:

R1 – nesouhlas - vymezení plochy rezervy R1 je
plně v souladu s principy územního plánování –
plochy rezervy nemají vliv na celkovou bilanci,
vymezení územní rezervy plní funkci ochrany
dané plochy před změnami v území v rozporu s
jeho dalším využitím, využití pro zemědělské
účely je primární funkcí, její případné využití pro
bydlení musí být prověřeno v rámci změny ÚP

Z22 - souhlas

Z58 - souhlas

Z77 – souhlas

Z78 – souhlas

Z85 – souhlas
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Lokalitu Z85 – plocha staveb pro rodinnou rekreaci RI v severovýchodní části Mezirolí. Je navrhován
zábor 0,61 ha zemědělské půdy zařazené do III. třídy ochrany. Krajský úřad se záborem zemědělské
půdy v této lokalitě souhlasí. Lokalita vyplňuje stávající proluku mezi již stabilizovaným územím se
stejným funkčním využitím. Navržená lokalita je v souladu se zásadami ochrany ZPF.
Z86 - souhlas
Lokalitu Z86 – plocha bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) v centrální části Mezirolí Je
navrhován zábor 0,99 ha zemědělské půdy zařazené do IV. a V. třídy ochrany. S navrhovaným
záborem krajský úřad souhlasí. Pro zábor je navrhována půda s podprůměrnou produkční schopností.
Lokalita je navržena tak, že vhodným způsobem vyplňuje prostor mezi již schválenými zastavitelnými
plochami a nevzniká tak zbytková plocha ZPF. Předložené řešení je v souladu s § 4 zákona o ochraně
ZPF.
konstatování
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 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.
lze konstatovat, že ÚP zachovává dosavadní
Odpadové hospodářství
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších systém likvidace odpadu dle obecně závazné
zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad s vyhlášky obce o nakládání s odpadem
rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Karlovy Vary, odbor životní prostředí.
bez připomínek
Ochrana ovzduší
Bez připomínek.
k návrhu koncepce vodního hospodářství neměl
Vodní hospodářství
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z hlediska svých příslušný dotčený orgán připomínky
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 města Nová
Role Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad.
7.

Magistrát města Karlovy
Vary, odbor dopravy

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, neuplatňuje stanovisko k výše uvedenému návrhu ve bez připomínek
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.
Stránka | 4

2216/OD/15 ze dne
18.2.2015, doručeno dne
20.2.2015
8.

Magistrát města Karlovy
Vary, ÚÚPaSÚ – vodoprávní stanovisko bylo vyžádáno
úřad

připomínky nebyly uplatněny

9.

Magistrát města Karlovy
Vary, odbor životního
prostředí

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

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, odbor ochrany
územních zájmů

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

79860/2015-8201-OÚZ-PHA
ze dne 21.8.2014, doručeno
dne 29.8.2014
13. Ministerstvo průmyslu a
obchodu
MPO6212/2015 ze dne
23.3.2015, doručeno dne
26.3.2015

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve bez připomínek
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme k výše uvedené územně plánovací
dokumentaci podle ustanovení § 52 stavebního zákona další připomínky.
S upraveným návrhem územního plánu souhlasíme.

po stanovené lhůtě
Od společného jednání nedošlo v návrhu Územního plánu Nová Role k takovým změnám v řešení,
bez připomínek
které by byly v rozporu s podmínkami ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy
MZDR4984/2015-2/OZD-ČIL- Vary, v jejichž ochranném pásmu II. stupně II B se jihovýchodní část řešeného území nachází. ČIL tedy
neuplatňuje k projednávanému návrhu územního plánu žádné připomínky.
L ze dne 19.,3.2015,
doručeno dne 20.3.2015

14. Ministerstvo zdravotnictví

15. Ministerstvo životního
prostředí, odbor výkonu
státní správy IV

K předmětnému návrhu ministerstvo sděluje, že nemá z hlediska ochrany výhradních ložisek bez připomínek
nerostných surovin a ochrany horninového prostředí připomínek, neboť jsou poddolovaná území,
CHLÚ, výhradní ložiska i dobývací prostory v ÚPD respektovány (viz. odůvodnění na str. 10 – 11).

232/530/15 ze dne 6.2.2015,
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doručeno dne 13.2.2015
16. Obvodní báňský úřad pro
území Karlovarského kraje
232/530/15 ze dne 6.2.2015,
doručeno dne 13.2.2015

Zdejší úřad prostudoval zveřejněné podklady. Do plochy dobývacího prostoru (chráněného ložiskového konstatování - bez připomínek
území) kaolinu Nová Role je plánována dopravní stavba K09 – přeložka silnice II/181 (II/209). Z
hlediska ochrany nerostného bohatství bude možné stavbu K09 v této části trasy realizovat až po
vytěžení nebo odpisu zásob ložiska kaolinu. Tuto skutečnost budeme uplatňovat jako podmínku při
povolení stavby dle § 19, odst. 1 horního zákona.
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského nemá ke zveřejněnému návrhu Územního plánu
Nová Role další připomínky.

17. Pozemkový úřad

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

18. Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

19. Státní energetická inspekce ČR-Státní energetická inspekce bere na vědomí veřejné projednání návrhu Územního plánu Nová konstatování
Role, které se koná dne 16.3.2015 v restauraci Bar Bernard, Nová Role, o kterém jste nás informovali
93/15/32.103/Sie ze dne
Veřejnou vyhláškou ze dne 3.2.2015 č.j. 1375/SÚ/15.
9.2.2015, doručeno dne
10.2.2015

SOUSEDNÍ OBCE:
20. Město Nejdek

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

21. Statutární město Karlovy
Vary

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

22. Obec Božičany

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

23. Obec Děpoltovice

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

24. Obec Mírová

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

25. Obec Smolné Pece

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:
26. Krajský úřad Karlovarského Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, příslušný dle ust. § 178 odst. 1 a
návrh ÚP k vydání bude uveden do souladu
kraje, odbor regionálního
2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm.
s uvedenými právními normami
rozvoje
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
125/RR/15 ze dne 17.3.2015,
upraveném návrhu ÚP od společného jednání.
doručeno dne 19.3.2015
1.Základní údaje:
Návrh ÚP, zpracoval projektant Ing. arch. Petr Martínek, aut. arch., Karlovy Vary, v 07/2013.
Na základě výsledků společného jednání o návrhu ÚP, konaném dne 29.10.2013, byla zpracována ve
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12/2014 úprava návrhu k veřejnému projednání, které proběhlo dne 16.3.2015.
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 nutno ÚP uvést do souladu s nimi.
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Spis.zn.: ORUP/485/11/Gie-326.1
Vyřizuje: Marcela Giertlová, linka 742
Spisový znak: 326.1
Skartační znak: A/20

Karlovy Vary, dne 27.4.2015
aktualizace 3.8.2016 po
projednání s dotčenými orgány
dle § 53 odst. 1 SZ

PŘÍLOHA Č. 5
Věc:

Územní plán Nová Role – návrh vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 1 stavebního zákona

Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Nová Role dle § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, konalo dne 16. 3. 2015. Ve stanovené lhůtě byly k návrhu uplatněny námitky a připomínky.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh na vyhodnocení připomínek.

PŘIPOMÍNKY:
Podatel:
evid. pod čj.:
datum doručení:
1. Sedlecký kaolin a.s.
IČ:63509911
Božičany č.p. 167, 362 25
Božičany
zast. ing. Vojtěch Zítko předseda představenstva
2808/SÚ/15
5.3.2015

Obsah připomínky:

Vyhodnocení:

1) Obsah: K09 — DS Plocha pro dopravní stavbu — veřejně prospěšná stavba —
přeložka navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209) v prostoru Nové Role.
Jedná se o část přeložky navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209) v prostoru
Nové Role na p.p.č. 270, 298/1, 298/6, 298/7, 298/11, 352/1, 410 a 832/1 v k.ú.
Nová Role
Odůvodnění: Veřejně prospěšná stavba VD1-D.35 vymezená plochou K09-DS
řešící přeložku navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209) v prostoru Nové Role
prochází dobývacím prostorem (DP) Nová Role. Přeložka je vedena na p.p.č. 270,
298/1, 298/6, 298/7, 298/11, 352/1 a 410 v k.ú. Nová Role. DP Nová Role (ev. číslo
60033), který byl stanoven pro dobývání výhradního ložiska kaolínu Nová Role (Č.
ložiska 3174400), je ve vlastnictví Sedleckého kaolinu a.s. V DP Nová Role se
nacházejí nevytěžené zásoby o objemu 3 808 kt kaolínu. Sedlecký kaolin a.s. se
nevzdal práva těžby tohoto ložiska. Navržená trasa přeložky rozděluje tento dobývací
prostor na dvě části. Z textové ani grafické části není zřejmé, jak bude zabezpečen
dopravní přístup do obou částí DP Nová Role.
Přestože naší připomínce vznesené v rámci vyjádření Sedleckého kaolinu a.s.
ze dne 18. 11. 2013 nebylo vyhověno, požadujeme z pozice organizace pověřené
ochranou a evidencí výhradního ložiska kaolínu Nová Role (č. ložiska 3174400) a
organizace, která je držitelem dobývacího prostoru Nová Role (Č. 60033), aby v případě
realizace záměru přeložky navrhované trasy silnice II/181 (dnes 11/209) byl zabezpečen
dopravní přístup do prostoru DP Nová Role.
S odůvodněním umístění DS - Veřejně prospěšné stavby dopravní
infrastruktury VD1 přeložka navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209) v prostoru
Nová Role do návrhu územního plánu Nová Role, které bylo přeneseno na základě
akceptace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK), nelze souhlasit,
neboť celá řada oprávněných připomínek vlastníků dotčených pozemků byla v rámci
vypořádání připomínek k ZÚR KK vypořádána následující poznámkou:
„ZÚR KK dle § 36 stavebního zákona mimo jiné vymezuje plochy a koridory nadmístního

Připomínce č. 1 se nevyhovuje.
Záměr vymezení koridoru K09 – DS pro veřejně prospěšnou stavbu
VD1-D.35 je převzat z původní územně plánovací dokumentace,
Územního plánu města Nová Role, a zároveň je zakotven
v nadřazené územně plánovací dokumentaci Zásadách územního
rozvoje Karlovarského kraje. Koridor je nezbytnou součástí koncepce
rozvoje silniční sítě na území města Nová Role. Záměry vymezené
v nadřazené územně plánovací dokumentaci jsou závazné pro
pořizování a vydávání územních plánů (§ 36 odst. 5 stavebního
zákona). V rámci návrhu územního plánu lze, ale nemusí, koridor pro
veřejně prospěšnou stavbu zpřesnit. V tomto případě byl rozsah
převzat tak, jak je vymezen v nadřazené územně plánovací
dokumentaci. V souladu s § 18 stavebního zákona lze
v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat
stavby a zařízení mimo jiné i pro těžební činnost, tzn., že lze zde
umístit i pozemní komunikaci. Konkrétní řešení požadované dopravní
stavby do území dobývacího prostoru je nad podrobnost územního
plánu. Musí být součástí dokumentace pro územní řízení.
Majetkoprávní narovnání není předmětem územního plánování.
Připomínce č. 2 se nevyhovuje.
Záměr vymezení zastavitelných ploch Z77, Z79 a Z80 je převzat
z původní územně plánovací dokumentace, Územního plánu města
Nová Role, což je v souladu s požadavky vyplývajícími z územně
analytických podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů a
schváleného zadání vč. požadavku zachovat základní principy platné
územně plánovací dokumentace, zejména koncepce urbanistické
struktury a koncepce uspořádání krajiny.

významu. ZÚR KK nezakládá povinnost záměr realizovat, udává koncepci rozvoje
kraje. V rámci ZÚR KK nelze přesně identifikovat, jaké pozemky budou záměrem
přímo dotčeny. Úkolem nižší územně plánovací dokumentace je právě tento koridor
(a případný zábor) zpřesnit. Teprve na základě tohoto zpřesnění bude známo
přesné dotčení vyplývající z vymezeného záměru".
Přestože návrh přeložky trasy silnice II/181 (dnes II/209) v prostoru Nové Role je
převzat ze ZÚR KK, zpřesnění trasy by v rámci předloženého návrhu ÚP Nová Role
mělo zohlednit i místní podmínky (především pak komplikovaný reliéf terénu). V tomto
přiípadě se jedná o prověření zabezpečení dopravního přístupu do prostoru
dobývacího prostoru, což územní plán neřeší. Touto připomínkou se snažíme předejít
situaci, kdy v případě realizace záměru při zpracování navazující dokumentace
předprojektové a projektové přípravy vlastní stavby bude zjištěno, že není možné
technicky zabezpečit vstup do prostoru dobývacího prostoru Nová Role při dodržení
navržené trasy přeložky silnice II/181 (dnes II/209) v prostoru Nové Role bez nutnosti
další změny ÚP Nová Role.
Požadujeme proto, aby v rámci předloženého návrhu ÚP Nová Role byl prověřen a
zabezpečen dopravní přístup do prostoru dobývaciho prostoru Nová Role formou
kruhového objezdu, přemostěním či jiným technickým řešením.
Přeložka navrhované trasy silnice II/181 (dnes II/209) dále prochází přes pozemek p.č.
832/1 v k.ú. Nová Role zapsaný na LV 902 pro Sedlecký kaolin a.s. Sedlecký kaolin
a.s. v případě realizace záměru přeložky bude požadovat kompenzaci za jiný
pozemek, nejlépe v prostoru DP Nová Role.

Ochranná zeleň či jiná kompenzační opatření musí být součástí
návrhu opatření k řešení střetů zájmů chráněných zvláštními právními
předpisy a způsobu jejich vyřešení v rámci podrobného návrhu využití
daného území.

2) Obsah: Z77 — SV Plocha smíšená obytná — venkovská (BV).
Z79 — BV Plochy pro bydlení v rodinných domech — venkovské (BV).
Z80 — SV Plocha smíšená obytná — venkovská (SV).
Odůvodnění: Nově navržené plochy určené k bydlení Z77, Z79 a Z80 se nacházejí cca
150 — 350 m od hranice dobývacího prostoru Jimlíkov II, ve kterém byla rozhodnutím
Obvodního báňského úřadu pro území kraje Karlovarského č.j. SBS/28643/2012/0BÚ08 ze dne 16. 8. 2012 povolena hornická činnost — otvírka, příprava a dobývání
výhradního ložiska kaolínu a cihlářských surovin Jimlíkov-sever (v návrhu ÚP Nová
Role je tato plocha označena jako K22 - NT).Záměr stanovení dobývacího prostoru s
následnou těžbou byl posouzen podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (souhlasné stanovisko k záměru bylo vydáno dne 19. 10. 2009). V rámci
tohoto procesu nebyla a ani nemohla být stanovena žádná kompenzační opatření vůči
nově připravovaným plochám Z77, Z79 a Z80, která by eliminovala případné
nepříznivé účinky těžební činnosti v DP Jimlíkov II. Stejná připomínka se týká i
vůči probíhající těžbě v lomu Jimlíkov IV a VI v DP Jimlíkov. Požadujeme, aby v
návrhu územního plánu byla navržena a posouzena mezi plochami Z77, Z79 a
Z80 a plochou DP Jimlíkov a DP Jimlíkov II odpovídající kompenzační opatření
(ochranný val, pás zelené, apod.), která by minimalizovala případné nepříznivé
účinky těžební činnosti.
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2. Pavla Pešková,
Na Bouchalce 159, Nová Role
3629/SÚ/15
17.3.2015

Na moje připomínky k návrhu územního plánu nebylo vůbec zodpovězeno. Odpověď,
že žádný DOSS k územnímu plánu nic neměl, není pro mne odpovědí a že nová
výstavba na bývalém koncentračním táboře a posléze na skládce se vyřeší později —
nevyřeší. Takže ještě jednou: Připomínky k navrhované ploše označené jako Z 02:
a. na tomto pozemku býval v minulosti koncentrační tábor;
b. koncentrační tábor byl zlikvidován skládkou odpadů
c. podloží je zde značně nestabilní, pohyblivé, hrozí propadáni;
d. ve stávajícím platném Územním plánu Nová Role je na tomto pozemku — ploše Z
02 STAVEBNÍ UZÁVĚRAl
e. cítím se být zkrácena na mých vlastnických právech, na právu na ochranu zdraví a
na právu na příznivé životní prostředí, zejména zvýšenou hladinou hluku, dopravní
zátěží a prašností během výstavby i po ní.
f. potřeba zastavit tuto plochu není řádně zdůvodněna, jde pouze o finanční profit
některých jedinců

Připomínce se vyhovuje.
V daném území se skutečně nacházel koncentrační tábor, následně
pak sloužil jako sběrný tábor pro odsun Němců. Ke zrušení tábora
došlo koncem roku 1947. V roce 1948 byly budovy rozebrány na
palivo. Poslední objekty byly odstraněny v roce 1960 a prostor se
začal využívat jako skládka. Ta byla v roce 1996 uzavřena a
rekultivována. Jako vzpomínku na oběti koncentračního tábora je na
místním hřbitově v Nové Roli umístěn pomník.
Územní plán Nová Role je navržen v souladu s cíly a úkoly územního
plánování dle § 18 a 19 stavebního zákona, svým komplexním
řešením zajišťuje účelné využití a prostorové uspořádání území.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje
území a míru využití území.
Tvrzení, že stávajíc územní plán vymezuje plochu Z02 jako stavební
uzávěru je nepravdivé. Dosud platný územní plán vymezuje
předmětné území jako plochy ostatní veřejné zeleně. Není dohledáno
žádné opatření, které by stavební uzávěru stanovilo. Dále nejsou
evidovány žádné sesuvy. Část pozemku je poddolována.
Omezení vlastnických práv fakticky může nastat pouze v případě
vlastníka nemovitosti, která je umístěna v ploše územním plánem
regulované odchylně od současného využití. V uvedeném případě k
regulaci plochy odchylně od jejího současného využití nedošlo.
Vlastník může svůj pozemek využívat dosavadním způsobem. Z
tohoto důvodu tedy nedochází k zásahu do jeho vlastnických práv ani
jiných věcných práv. Vymezením plochy k zastavění pro bydlení na
sousedním pozemku nelze předjímat, zda budou omezena práva na
příznivé životní prostředí a na ochranu zdraví, že bude zvýšena
hladina hluku, prašnost, znečištění ovzduší během výstavby.
K záměru vymezení zastavitelné plochy nevydal žádný dotčený orgán
chránící tyto veřejné zájmy negativní stanovisko.
Na základě nového požadavku města Nová Role (usnesení ZM č.
14/02 ze dne 11.5.2016), uplatněném po opakovaném veřejném
projednání, které se konalo dne 21.4.2016, bude předmětná plocha
vymezena jako plochy veřejné zeleně ZV.

3. Jakub Čáslavský,
Mezirolí 160, 362 25 Mezirolí
předseda osadního výboru
3477/SÚ/15
20.3.2015

Území Z51 – bydlení v rodinných domech venkovského typu – požaduji zachování Připomínce se nevyhovuje.
současné podoby NZ.
Plocha Z51 je převzata z dosud platného Územního plánu města
Nová Role, resp. změny č. 4, která nabyla účinnosti dnem 29.7.2011,
Domnívám se, že v současné době je v Mezirolí mnoho možností pro bytovou
což je v souladu s požadavky vyplývajícími z územně analytických
výstavbu a není nutné další rozrůstání na úkor zemědělské půdy.
podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů a schváleného zadání vč.
požadavku zachovat základní principy platné územně plánovací
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dokumentace, zejména koncepce urbanistické struktury a koncepce
uspořádání krajiny. Dotčený orgán chránící veřejné zájmy nevydal
k tomuto záměru negativní stanovisko. Z hlediska záboru půdního
fondu se nejedná o zemědělskou půdu, ale o ostatní plochu.
4. Jakub Čáslavský,
Mezirolí 160, 362 25 Mezirolí
předseda osadního výboru

Změna Z27 – požaduji zachování ZV – zeleň veřejná.
Domnívám se, že plánovaná změna se do dané lokality nehodí.

3477/SÚ/15
20.3.2015

Vzhledem k plánované změně územního plánování žádáme tímto o změnu územního
Michaela a Rostislav
plánu níže uvedeného pozemku – parc.č. 579/1 v k.ú. Mezirolí na IB – bydlení
Bílovi,
Mezirolí 108, 36225 Nová Role individuální.
_________________________________________________________________
3477/SÚ/15
Poznámka pořizovatele:
20.3.2015
Připomínka neměla všechny náležitosti, pořizovatel si vyžádal doplnění, ze kterého
vyplývá, že připomínkující požaduje změnu funkčního využití ze zeleně soukromé a
+
vyhrazené ZS na plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské
6881/SÚ/15
(individuální) BI. Doplnění bylo doručeno prostřednictvím elektronické pošty bez
4.6.2015
elektronického podpisu. Doplněné podání nebylo ve lhůtě do 5 dnů potvrzeno (§ 37
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
5.

Připomínce se nevyhovuje.
Plocha Z27 – VD je vymezena v souladu s § 3 vyhlášky č. 501/2006
Sb., v platném znění. Plocha je určena pro rozvoj řemeslné výroby a
služeb, které nelze zejména z hlukových důvodů umístit do
smíšeného území. Plocha je ohraničena stávající i budoucí
komunikací. Ve stávající ÚPD je již část této plochy vymezena pro
tyto účely. Žádný dotčený orgán chránící veřejné zájmy nevydal
k tomuto záměru negativní stanovisko.
Připomínce se nevyhovuje.
Pozemek parc. č. 579/1 v katastrálním území Mezirolí je návrhem
územního plánu vymezen jako plochy zeleně soukromé a vyhrazené
ZS . Tyto plochy jsou určeny zejména jako zázemí rodinných domů –
jako zahrady okrasné či užitkové či jako plochy pro drobné zelinářství,
sadařství apod. Dále je zde přípustné umísťovat bazény, terasy a
zpevněné plochy pro rekreační využití, dětské herní prvky.
Podmíněně přípustné jsou jednotlivé drobné přízemní stavby (např.
altány) do 30m2 zastavěné plochy, související s danou funkcí těchto
ploch. Celková výměra všech staveb hlavního a přípustného využití
nesmí přesáhnout 100m2 na každých 2.500m2 plochy. V této ploše se
nepřipouští umísťovat ostatní funkce a stavby výše neuvedené.
Z předloženého podání nevyplývají důvody, proč by mělo být
změněno funkční využití předmětného pozemku. Funkční využití
plochy zeleně soukromé a vyhrazené vhodně doplňuje funkci bydlení
vymezené na přilehlých pozemcích s rodinnými domy.
V souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona požádal pořizovatel
dotčené orgány a nadřízený orgán územního plánování o stanovisko
k uplatněné připomínce. Orgán ochran ZPF ve svém stanovisku ze
dne 20.7.2015 pod č.j. 1909/ZZ/15 sděluje: Krajský úřad se
zařazením uvedeného pozemku p. č. 579/1 v k. ú. Mezirolí do ploch
BI – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské nesouhlasí.
Uvedený pozemek, o výměře 0,0987 ha, je v katastru nemovitostí
veden v druhu trvalý travní porost zařazený do III. třídy ochrany. V
rámci správního území Města Nové Role bylo navrženo a orgánem
ochrany ZPF odsouhlaseno dostatečné množství záboru zemědělské
půdy pro požadovanou funkci. Další zvyšování tohoto záboru ZPF pro
funkci bydlení by bylo v rozporu se zásadami plošné ochrany ZPF (§
4 zákona o ochraně ZPF), kdy je nutné odnímat pouze nejnutnější
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plochu ZPF.
6. Krista Dorundová,
Husova 61, 36225 Nová Role
3477/SÚ/15
20.3.2015
7. Gynaikon s.r.o.,
IČ 03361896
K Lávce 285, Nová Role
jednatel MUDr. Miloslav
Nesyba
3415/SÚ/15
18.3.2015

8. Jan Potužák,
Na Vyhlídce 498/32, Karlovy
Vary
3527/SÚ/15
23.3.2015

9. Kateřina Famfulíková,
Hlavní 26, Dalovice
3612/SÚ/15
23.3.2015

Žádost o změnu územního plánu na část pozemku č. 1650/1 za účelem rozšíření Připomínce se nevyhovuje.
rekreační plochy u stávající rekreační chaty 195.
Vlastníkem předmětného pozemku je Město Nová Role. Vlastník
pozemkou nesouhlasí se změnou funkčního využití.
Poznámka pořizovatele:
Dle přílohy usouzeno, že se jedná o katastrální území Nová Role
Jako jednatel s.r.o., která je umístěna v přilehlé nemovitosti , kde má sídlo s.r.o.
trvám na zachování využití území BI (viz příloha) dle návrhu ÚPNR, které bylo
projednáno na veřejném jednání 16.3.2015.
Odůvodnění: Zmíněné území se nachází v klidné části obce s novými objekty
individuálního bydlení a navazujícího na území hromadného bydlení města. Změnou
lokality z BI na jiné využití by došlo k výraznému narušení souladu a celistvosti území.
Změnou využití území by došlo k nežádoucímu extrémnímu dopravnímu zatížení
lokality, která není na toto zatížení vůbec dimenzována. Zároveň by došlo ke zvýšení
hlučnosti a prašnosti a tím by byla velmi negativně ovlivněna pohoda prostředí
v okolních lokalitách.
Navíc by existovalo velmi vysoké reálné ohrožení spodních vod, zvl. studny na
pozemku. (Voda ve studni byla schválena k užívání jako pitná voda !!! ) Hlučnost a
prašnost by výrazně ohrozila námi používané přístroje a zařízení.

Připomínce se vyhovuje.
Připomínka není směřována k projednávanému funkčnímu využití
dané lokality, ale k jakési fikci, kdyby se funkční využití změnilo.
Funkční využití území se nemění. Návrh ÚP projednávaný v rámci
veřejného řízení dle § 52 stavebního zákona vymezuje předmětné
území jako plochy bydlení v rodinných domech – městské a
příměstské (individuální) BI, které je především určeno pro rodinné
bydlení v nízkopodlažní zástavbě s rodinnými domy.

Nesouhlasím se zařazením parcel v kat. území Nová Role p.p.č. 817/3 část, 829/1, Připomínce se vyhovuje.
860/4 část, 1531/2 a 1532/1 do ploch smíšeného nezastavitelného území.
Funkční využití daného území je vymezeno v souladu s § 3 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., v platném znění. Zastavitelné plochy se vymezují
Odůvodnění: Žádám o vysvětlení, z jakého důvodu mají být uvedené parcely
s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob využití, s ohledem
přeřazeny z veřejné zeleně – ostatní nelesní zeleň a ze zemědělsky využívané půdy
na potenciál rozvoje území a míru využití území a dále s ohledem na
do ploch smíšeného nezastavitelného území.
specifické podmínky a charakter území zejména z důvodů omezení
střetů vzájemně neslučitelných činností. Plochy smíšené
nezastavěného území se vymezují s ohledem na charakter
nezastavěného území, kdy na jeho ochranu není účelné jeho členění,
například na plochy vodní a vodohospodářské, zemědělské a lesní.
Podmínky jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využívání území. Při zpracování územního
plánu je použita metodika Minis, která stanovuje základní
charakteristiky jednotlivých zastavitelných ploch, ploch přestavby,
ploch změn v krajině a ploch a koridorů s podmínkou pro rozhodování
o změnách v území (včetně specifických podmínek pro jejich využití).
Vymezení území dotčeného: Nová Role, k.ú. Nová Role, vymezené ulicemi K Lávce,
Rolavská, Nádražní
Obsah: Dočasný obyvatel přilehlé nemovitosti trvám na zachování využití území Bi
(viz.příloha) dle návrhu ÚPNR, které bylo projednáno na veřejném jednání dne
16.3.2015.

Připomínce se vyhovuje.
Připomínka není směřována k projednávanému funkčnímu využití
dané lokality, ale k jakési fikci, kdyby se funkční využití změnilo.
Funkční využití území se nemění. Návrh ÚP projednávaný v rámci
veřejného řízení dle § 52 stavebního zákona vymezuje předmětné
Stránka | 5

Odůvodnění: Zmíněné území se nachází v klidné části obce s novými rodinnými domky, území jako plochy bydlení v rodinných domech – městské a
objekty individuálního bydlení. Změnou lokality z BI na jiné využití by došlo k narušení příměstské (individuální) BI, které je především určeno pro rodinné
souladu a celistvostí území.
bydlení v nízkopodlažní zástavbě s rodinnými domy.
Došlo by k extrémnímu nežádoucímu dopravnímu zatížení lokality, kde nyní pobývám i
se svými malými dětmi, došlo by k výraznému zhoršení prostředí — prach, hluk.
Krom našich malých dětí i v okolních rodin. domcích pobývají rodiny s malými dětmi
jejichž věk nepřesahuje 2 roky !!). Krom toho by existovalo velmi reálné nebezpeční
ohrožení spodních vod, zvl.studny v naší lokalitě, kde vodu používáme jak k zalévání
drobných zemědělských produktů - ovoce a zelenina pro děti, ale také vodu
používáme v létě ke koupání. Voda této studny byla schválena k užívání jako pitná !
10. Jarmila Vysoká,
Vymezení území dotčeného: Nová Role, k.ú. Nová Role, vymezené ulicemi K Lávce,
Nové Hamry 272, Nové Hamry Rolavská, Nádražní
Obsah: Jako obyvatelka přilehlé nemovitosti trvám na zachování využití území BI –
3613/SÚ/15
plochy bydlení v rodinných domech – městské příměstské (dané území viz příloha)
23.3.2015
(viz.příloha) dle návrhu ÚPNR, které bylo projednáno na veřejném jednání dne
16.3.2015.
Odůvodnění: Zmíněná oblast se nachází v klidné části obci s objekty individuálních
bydlení, změnou lokality z BI na jiné využití by došlo k narušení souladu celistvosti.
Změnou využití území by mohlo dojít k dalším nežádoucím vedlejším efektům jako je
vysoké dopravní zatížení, hlučnosti, prašnosti, porušení hygienických podmínek,
přičemž je tato oblast koncipována pro bydlení v rodinných domech.

Připomínce se vyhovuje.
Připomínka není směřována k projednávanému funkčnímu využití
dané lokality, ale k jakési fikci, kdyby se funkční využití změnilo.
Funkční využití území se nemění. Návrh ÚP projednávaný v rámci
veřejného řízení dle § 52 stavebního zákona vymezuje předmětné
území jako plochy bydlení v rodinných domech – městské a
příměstské (individuální) BI, které je především určeno pro rodinné
bydlení v nízkopodlažní zástavbě s rodinnými domy.

11. Štěpánka Peřinová,
Husova 744, Chodov

Obsah: Jako obyvatelka přilehlé nemovitosti trvám na zachování využití území BI –
plochy bydlení v rodinných domech – městské příměstské (dané území viz příloha)
(viz.příloha) dle návrhu ÚPNR, které bylo projednáno na veřejném jednání dne
16.3.2015.
Odůvodnění: Zmíněné území se nachází v klidné části obce s objekty individuálního
bydlení a navazujícího na území hromadného městského bydlení. Změnou lokality z Bi
na jiné využití by došlo k narušení souladu a celistvosti tohoto území a tím by určitě došlo
k vnesení rušivých a nežádoucích aspektů rušících pohodové individuální bydlení.
Změnou využití území by došlo k nežádoucímu dopravnímu zatížení lokality, která na
toto zatížení není dimenzována jak šířkou komunikací, tak únosností pro daný druh
dopravy (těžká kolová technika).
Zároveň by došlo ke zvýšení hlučnosti, prašnosti a k možnému poškozování ŽP a ZPF.
Tímto by byla negativně ovlivněna pohoda prostředí v přilehlých lokalitách.

Připomínce se vyhovuje.
Připomínka není směřována k projednávanému funkčnímu využití
dané lokality, ale k jakési fikci, kdyby se funkční využití změnilo.
Funkční využití území se nemění. Návrh ÚP projednávaný v rámci
veřejného řízení dle § 52 stavebního zákona vymezuje předmětné
území jako plochy bydlení v rodinných domech – městské a
příměstské (individuální) BI, které je především určeno pro rodinné
bydlení v nízkopodlažní zástavbě s rodinnými domy.

Vznáším připomínku proti zařazení pozemkové parcely č. 1180/1, k.ú. Nová Role,
jako rozvojové plochy označené Z02, resp. proti možnosti zastavění daného území
rodinnými domy.
K podání připomínky mne vedou dvě skupiny důvodů:1. Historicko — etické; 2.
Stavebně - technické.
ad1) Na daném území byl zřízen v době 2. světové války zajatecký pracovní tábor, který

Připomínce se vyhovuje.
V daném území se skutečně nacházel koncentrační tábor, následně
pak sloužil jako sběrný tábor pro odsun Němců. Ke zrušení tábora
došlo koncem roku 1947. V roce 1948 byly budovy rozebrány na
palivo. Poslední objekty byly odstraněny v roce 1960 a prostor se
začal využívat jako skládka. Ta byla v roce 1996 uzavřena a

3616/SÚ/15
23.3.2015

12. Jaroslava Pokludová,
Nádražní 8, Nová Role
3627/SÚ/15
23.3.2015
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13. Spolek zdravé životní
prostředí Jenišov,
předseda Kamil Burda,
místopředseda Miroslav
Rákosník, JUDr. Milan Tomeš,

byl pracovním táborem pro vězeňkyně a vězně několika evropských národností. Byl
zřízen na podzim roku 1942 a zrušen na konci dubna 1945. Jeho hlavním účelem
bylo zajistit pracovní sílu pro nedalekou porcelánku. Jednalo se o pobočku tábora
Ravensbriick a později Flossenbiirg. Kapacita lágru byla asi 700 lidí, které Němci
využívali jako otrockou pracovní sílu. Nacisté zde věznili převážně ženy národnosti ruské,
polské, české, jugoslávské, belgické, ale i německé. Počet vězeňkyň byl zprvu 300,
později okolo 600 a nakonec více než 1000. Okolo 15. dubna 1945 byli do tábora
nahnáni vězni převážení z Německa. Počet vězňů v táboře dosáhl asi 2000 a situace
se stala neúnosnou. Němci to vyřešili tak, jak bylo běžné v té době i na jiných
místech. V noci z 19. na 20. a následně z 22. na 23. dubna 1945 byly z Nové Role
vypraveny pochody smrti směrem na Doubí, Bečov, Teplou a dále na jih. Některým
vězňům se podařilo zachránit útěkem, velká část však cestou zahynula. Od konce
května 1945 jsou zde zadržováni příslušníci SS, funkcionáři NSDAP a SA v počtu asi
700 lidí. Ještě v roce 1946 bývalý „koncentrák" sloužil jako sběrný tábor pro odsun
Němců. Ke zrušení tábora došlo koncem roku 1947. V roce 1948 byly budovy rozebrány
na paliva. Poslední objekty byly odstraněny v roce 1960 a prostor se začal využívat
jako skládka, což byl první projev neúcty k danému území. Ta byla v roce 1996
uzavřena a rekultivována. Vzhledem k pohnuté a tragické historii daného místa je
umožněni zastavění daného místa rodinnými domy přinejmenším neetické jako
projev neúcty k těm, kdy na těchto místech trpěli a umírali. Bylo by to stejné, jako
kdyby se např. město Jáchymov rozhodlo umožnit zastavění území některého z
bývalých komunistických lágrů. Vhodnější by bylo dané území konečně patřičně
upravit (ne ovšem budováním památníku typu Lidic) a důstojně upozornit na jeho
historii, která je součástí historie celého města.
ad2) Jak vyplývá z výše uvedeného, v roce 1960 došlo k aplanaci území, ale pouze
povrchových staveb. Sklepní prostory byly postupně zavezeny skládkovým materiálem
(je otázkou, zda o jeho povaze a obsahu byly vedeny dostatečné záznamy) bez
jakéhokoliv hutnění či další úpravy. Nemám informace o tom, zda jsou zpracovány
nějaké odborné posudky stavu podloží a jeho vhodnosti na stavbu objektů. Další
náklady přinese i zajištění dopravní obslužnosti a posílení občanské vybavenosti. Dle
mého názoru v odůvodnění vymezení této plochy nejsou uvedeny konkrétní
důvody — okolnosti dokladující nutnost vymezení této plochy pro zastavění;
odůvodnění se opírá obecná statistická data bez dalších konkrétních údajů (např.
vznik nových pracovních míst, zřízení nějaké nové aktivity zatraktivňující bydlení ve
městě apod.) podmiňujících další rozvoj města a nárůst obyvatel, když počet obyvatel se
v posledních letech výrazně nezvyšuje.

rekultivována. Jako vzpomínku na oběti koncentračního tábora je na
místním hřbitově v Nové Roli umístěn pomník.
Ze strany města Nová Role nebyl vznesen žádný požadavek, aby
pozemek byl upraven jako pietní místo. Pozemek je v soukromém
vlastnictví. V tomto případě je nutná dohoda mezi vlastníkem a
městem. Územní plánování toto neřeší.
Územní plán Nová Role je navržen v souladu s cíly a úkoly územního
plánování dle § 18 a 19 stavebního zákona, svým komplexním
řešením zajišťuje účelné využití a prostorové uspořádání území.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje
území a míru využití území. Zastavitelné plochy jsou vymezeny
s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití území.
Z hlediska záboru půdního fondu se nejedná o zemědělskou půdu,
ale o ostatní plochu. Konkrétní umisťování staveb a jejich technické
řešení vč. zakládání není předmětem územního plánování, ale další
navazující dokumentace k územnímu řízení.

Území dotčené námitkami = území karlovarského kraje, zejm. plochy dobývacích
prostor v katastru Nové Role, zejm. lomy Jimlíkov a Nová Role.
Dotčená osoba = Spolek zdravé životní prostředí Jenišov se sídlem v Jenišově.
Dotčená práva = podle ustálené judikatury správních soudů ČR, Evropského soudu
pro lidská práva ve Štrasburku a Soudního dvora Evropské unie může být osobou,

Připomínce se nevyhovuje.
Při zpracování návrhu územního plánu je postupováno v souladu
s cíly a úkoly stanovenými stavebním zákonem. Dále je dle § 15
odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), v platném znění, povinnost navrhovat taková

Na základě nového požadavku města Nová Role (usnesení ZM č.
14/02 ze dne 11.5.2016), uplatněném po opakovaném veřejném
projednání, které se konalo dne 21.4.2016, bude předmětná plocha
vymezena jako plochy veřejné zeleně ZV..
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Ing. Jan Vilček, MUDr. Ondřej
Nývlt, Ing. Ladislav Braun,
JUDr. Ema Tomšový, Ph.D.
3583/SÚ/15 a 3585/SÚ/15
24.3.2015

jejíž práva jsou dotčena probíhající, navrhovanou, plánovanou či ukončenou těžbou
nerostných surovin, jakákoliv osoba, jíž se důsledky spojené s právě uvedeným
osobně přímo a výrazně dotýkají a ovlivňují negativním způsobem její současnou i
další existenci, bez ohledu na místo bydliště či sídlo (může to být např. jakákoliv
osoba se sídlem či místem bydliště na druhém konci České republiky). „Dotčení“ je
třeba hodnotit objektivně a konkrétně, může spočívat v přímém zásahu či pouhém
ohrožení, nemá žádnou souvislost s vlastnictvím pozemků či nemovitostí v katastru
obce či kraje za předpokladu, že újmu, jež vzniká či může vzniknout, tato osoba
důvodně považuje za zásadní, neodstranitelnou a trvající. Dotčení se může týkat
fyzické existence právnické či fyzické osoby či psychické či fyzické újmy fyzické
osoby, již je způsobilé vyvolat předpokládané rozhodnutí, nečinnost či jiný zásah
orgánu veřejné správy. („Prach nemá hranic, život, zdraví a životní prostředí mají
přednost před individuálními zájmy jednotlivců.“)
Údaje podle katastru nemovitostí = připomínatel (právnická osoba) nemá ve
vlastnictví pozemky či stavby v katastru obce Nová Role. Členové Spolku (fyzické
osoby) jsou vlastníky pozemků a nemovitostí v katastru blízké obce Jenišov.
Připomínatel sám, tak jeho členové jsou však přímo nad přiměřenou míru dotčeni
jakýmkoli navrhováním, plánováním, průzkumem či otvírkou jakýchkoliv kaolinových
lomů na území karlovarského kraje, neboť sledují vyšší veřejné zájmy než je zisk
soukromé společnosti za příměs do kočkolitů, hájí základní lidská práva a svobody
všech občanů Karlovarska na dlouhé generace do budoucna, hájí jejich život, zdraví
a majetek, hájí právo na příznivé životní prostředí, zachování druhové rozmanitosti a
krajinného rázu Karlovarska, když k tomu příslušné orgány ochrany lesů, vod a
strání…, jsou nečinné, podjaté a řádně nekonají svou práci.
Údaje z katastru nemovitostí si lze jednoduše ověřit prostřednictvím on – line
nahlížení do katastru nemovitostí a nejsou obligatorní náležitostí podání připomínek
do územního plánu, čímž ostatně není ani vymezení dotčené osoby, práva či
odůvodnění.
Bez ohledu na ochranu života a zdraví obyvatelstva, soukromého majetku, krajinného
rázu, fauny a flóry, bez ohledu na ochranu životního prostředí, v přímém rozporu s
hrozbami rozvoje karlovarského území, nejsou respektovány požadavky na
odstranění hrozby devastace krajiny a života a zdraví obyvatel kaolinovými lomy, není
vážena potřebnost otvírání dalších kaolinových lomů a zcela nedostatečná sanace a
rekultivace již otevřených lomů, není v územním plánu Nové Role vymezeno, jakým
způsobem se vypořádá s pokračující těžbou kaolinu v katastru Jimlíkov a Nová Role.
Není řešen těžený DP Jimlíkov č. 60199 a Nová Role č. 60033, není patrno, jakým
způsobem se Nová Role staví k navrhovanému DP Jimlíkov II č. 60376 ve vztahu k
porušování základních lidských a občanských práv a svobod na dlouhé generace
dopředu.
Zastupitelstvo obce, starosta obce, občané, pokud souhlasí s těžbou kaolinu a
celkovou devastací lázeňské krajiny, svědčí to o jejich bezohlednosti, laxnosti a
ignoraci dopadů takových rozhodnutí na budoucí generace mnoho let dopředu.

řešení, která jsou z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a
dalších zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější. Územní plán je
navržen tak, aby plnil tato ustanovení.
Územní plán nenavrhuje nové plochy těžby, stabilizuje stávající stav.
Návrh využití území je stanoven dle schváleného Plánu rekultivace
Jimlíkov – východní část. Prováděcí dokumentace rekultivací a sanací
je nad podrobnost územního plánu. K návrhu ÚP z hlediska ochrany
horninového bohatství nebyly dotčenými orgány chránícími veřejné
zájmy uplatněny žádné připomínky.
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Požadujeme do územního plánu Nové Role zařadit opatření na
1) úplnou eliminaci přípravy, záměrů, schvalování, povolování, otvírky, těžby nových
kaolinových lomů,
2) řádnou sanaci a rekultivaci stávajících lomů – nejen uvedením „rekultivováno,“ ale
rovněž jak, kým, kdy, za kolik, s jakým dopadem,
3) zjištění přínosu těžby pro obec a občany celého kraje včetně jejich zveřejnění s
odkazem na směrnici EU, neboť plochy těžby nerostů NT tvoří velkou část katastru
Jimlíkov, a proto je třeba jednoznačné zodpovědné stanovisko Nové Role (viz bod
1e.9, str. 29 textové části návrhu územního plánu.
Odůvodnění:
ad 1) Již stávající těžba velmi výrazně negativně zasahuje do života, zdraví a
životního prostředí občanů Karlovarska, znehodnocuje jejich majetek. Má výrazný
negativní vliv na všechny složky života lázeňského města, okolních obcí, jejich
občanů.
Potřeba otvírky nových kaolinových lomů je odůvodněna jen potřebou zajištění
návaznosti podnikatelské činnosti těžařské společnosti při minimálním využití kaolínu
(spotřeba celosvětově klesá) a současném využití bentonitu jako příměsi do kočkolitů.
Navíc společnost Sedlecký kaolin nepotřebuje otvírat další lomy, neboť jich má
otevřeno desítky, neuváděné jsou např. 2001, 2004 Nepomyšl, 2002, 2005 Únavov –
Břeclav, 2009 Poštorná, 2011 Velký Luh, 2014 Buškovice a řada dalších. Tedy
společnost nepotřebuje v žádném případě zajistit návaznost těžby a několik
budoucích generací zatížit kaolinovými lomy. Nová pracovní místa nejsou vytvářena
(6 – 8 pracovníků), pro dotčené obce nejsou kaolinové lomy žádnou výhodou, ale
pouze velmi výraznou zátěží, jež není možno vyvážit ani penězi, ani sliby výhod.
Vybudování dětského hřiště či chodníku skutečně nevyváží zničenou krajinu, faunu,
flóru, ovzduší, vodu, půdu, horniny.
Je třeba velmi obezřetně vážit zájem státu na zisku příměsi do kočkolitů versus zájem
státu a jeho obyvatel na ochraně životního prostředí, zdraví, života a majetku
obyvatelstva, tedy důsledně se vypořádat s ústavně zaručenými právy a svobodami a
až poté se zabývat dalšími složkami.
ad 2) V již dotěžených lomech není těžba účelově fakticky ukončena, a je-li, není
rekultivace prováděna, jde o místa skládek, oplocených střežených oblastí či živelně
zaplavených a občany využívaných nebezpečných míst ke koupání s náletovými
stromy. Život, zdraví a životní prostředí je ohrožováno, miliony až miliardy, jež má
těžařská společnost za povinnost účelově vázat na účtu na sanaci a rekultivaci nejsou
fakticky užity.
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Spis.zn.: ORUP/485/11/Gie-326.1
Vyřizuje: Marcela Giertlová, linka 742
Spisový znak: 326.1
Skartační znak: A/20

Karlovy Vary, dne 27.4.2015
aktualizace 4.8.2015 po
projednání s dotčenými orgány
dle § 53 odst. 1 SZ

PŘÍLOHA Č. 6
Věc:

Územní plán Nová Role – návrh rozhodnutí o námitkách dle § 53 odst. 1 stavebního zákona

Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Nová Role dle § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, konalo dne 16.3.2015. Ve stanovené lhůtě byly k návrhu uplatněny námitky a připomínky.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh na rozhodnutí o námitkách a
vyhodnocení připomínek.

NÁMITKY:
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 příslušných zákonů.
Podatel:
evid. pod čj.:
datum doručení:
1. České dráhy, a.s.
Odbor správy a prodeje majetku
stavební oddělení,
Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15
Praha 1
2046/SÚ/15
18.2.2015

Obsah námitky:
Řešené území je vymezeno v rozsahu katastrálních území Jimlíkov, Mezirolí a
Nová Role.
V katastrálním území Nová Rore se nacházejí nemovitosti a zařízení ve
vlastnictví subjektu České dráhy, a.s. (IČ 70994226), uvedené dle listu
vlastnictví Č. 2445 a evidované v příslušném katastru nemovitostí.
V k. ú. Nová Role jsou dotčeny parcely p. č. 1630/5, 1630/3 a p. č.
1630/2 stanovením staveb v rámci VPS, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit:
K06 - plocha pro dopravní stavbu pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD4 a P02 plocha pro občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední. Dotčené
nemovitosti jsou převážně určeny k funkčnímu využiti 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. 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.
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

Návrh na rozhodnutí, odůvodnění:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Územní plán Nová Role je navržen v souladu s cíly a úkoly územního
plánování dle § 18 a 19 stavebního zákona, svým komplexním
řešením zajišťuje účelné využití a prostorové uspořádání území.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje
území a míru využití území.
Požadavek je nad podrobnost územního plánu. Konkrétní záměry
umisťované v ochranném pásmu železnice budou posuzovány v
rámci územního a stavebního řízení, ve kterých bude požadován
souhlas Drážního úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR a se
souhlasem vlastníka pozemků dráhy a vlastníka sousedních
pozemků.
Územní plán se nezabývá řešením majetkoprávních vztahů.

navrhovaných opatření a nikoliv změnou vlastnictví celých pozemků.
Mimo uvedené není k návrhu územního plánu Nová Role ze strany Českých
drah, a.s. námitek ani dalších připomínek.
2. KSB spol. s r.o.
IČ : 45350124
Božičany č.p. 167, 362 25
Božičany
zast. Ing. Vojtěch Zítko - jednatel
společnosti
2807/SÚ/15
5.3.2015

3. Sedlecký kaolin a.s.
IČ:63509911
Božičany č.p. 167, 362 25
Božičany
zast. ing. Vojtěch Zítko - předseda
představenstva
2808/SÚ/15
5.3.2015

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: pozemky p.č. 448/3, 524, 530/7,
530/8, 553/2, 544/7, 544/8, 544/9 a 583/3 v k.ú. Jimlíkov
Vymezení dotčeného území: pozemky p.č. 448/3, 524, 530/7, 530/8, 553/2,
544/7, 544/8, 544/9 a 583/3 v k.ú. Jimlíkov
Obsah: K21 — DS, W, NZ, NL, NS Integrovaná plocha sanace a rekultivací po
těžbě kaolínu v katastru Jimlíkova sestávající z více funkčních ploch vymezených
podle plánu sanace a rekultivací.
Odůvodnění: V návrhu textové části je uvedeno, že se jedná o Integrovanou
plochu sanace a rekultivací po těžbě kaolínu. Upozorňujeme, že se jedná o
území, kde těžba kaolínu doposud probíhá. Sanace a rekultivace byly provedeny
pouze částečně a to na plochách s již ukončenou těžbou. Sanace a rekultivace v
rozsahu vymezeném v grafických přílohách k návrhu ÚP Nová Role bude možné
realizovat až po skončení těžební činnosti v tomto prostoru.
Dále upozorňujeme, že sanace a rekultivace v rozsahu vymezeném v grafických
přílohách k návrhu ÚP Nová Role vychází ze schváleného Plánu rekultivace
Jimlíkov — východní část (GEKON s.r.o., 1996). Skutečný rozsah rekultivací je
prováděn podle prováděcí dokumentace, kterou se upřesňuje plán rekultivace.
Z tohoto důvodu žádáme, aby v textové části návrhu UP Nová Role bylo uvedeno,
že skutečný rozsah sanace a rekultivace v DP Jimlíkov bude průběžně
upřesňován podle postupu rekultivačních prací na základě prováděcí
dokumentace a může se lišit od zákresu uvedeným v grafické části návrhu ÚP
Nová Role. V případě neakceptování této připomínky žádáme, aby v grafických
přílohách bylo změněno zařazení této plochy z DS, W, NZ, NS a NL do NT do
doby ukončení hornické činnosti.
1)

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Územní plánování zajišťuje svým komplexním řešením účelné využití
a prostorové uspořádání území. Celková koncepce využití území je
řešena v souladu s cíly a úkoly vymezenými stavebním zákonem.
Funkční využití daného území je vymezeno v souladu s § 3 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., v platném znění. Plochy se vymezují s ohledem na
stávající nebo požadovaný způsob využití, s ohledem na potenciál
rozvoje území a míru využití území a dále s ohledem na specifické
podmínky a charakter území zejména z důvodů omezení střetů
vzájemně neslučitelných činností. Z uvedeného vyplývá, že území
bylo vymezeno dle požadovaného způsobu využití a to na základě
schváleného Plánu rekultivace Jimlíkov – východní část. Stávající
funkce, tedy těžební činnost, lze i nadále provozovat. V textové části
návrhu UP Nová Role je doplněno, že skutečný rozsah sanace a
rekultivace v DP Jimlíkov bude průběžně upřesňován podle postupu
rekultivačních prací na základě prováděcí dokumentace a může se
lišit od zákresu uvedeným v grafické části návrhu ÚP Nová Role.

Námitce č. 1 se vyhovuje.

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: pozemky p.č. 489/5, 495, 522/5,
522/6, 530/2, 530/3 a 544/2 v k.ú. Jimlíkov

Odůvodnění:
Územní plánování zajišťuje svým komplexním řešením účelné využití
a prostorové uspořádání území. Celková koncepce využití území je
Vymezení dotčeného území: pozemky p.č. 448/3, 489/5, 495, 522/5, 522/6, 524,
řešena v souladu s cíly a úkoly vymezenými stavebním zákonem.
530/2, 530/3, 530/7, 530/8, 553/2, 544/2, 544/7, 544/8, 544/9 , 553/2 a 583/3 v
Funkční využití daného území je vymezeno v souladu s § 3 vyhlášky
k.ú. Jimlíkov
č. 501/2006 Sb., v platném znění. Plochy se vymezují s ohledem na
Obsah: K21 — DS, W, NZ, NL, NS Integrovaná plocha sanace a rekultivací po stávající nebo požadovaný způsob využití, s ohledem na potenciál
těžbě kaolínu v katastru Jimlíkova sestávající z více funkčních ploch vymezených rozvoje území a míru využití území a dále s ohledem na specifické
podmínky a charakter území zejména z důvodů omezení střetů
podle plánu sanace a rekultivací.
vzájemně neslučitelných činností. Z uvedeného vyplývá, že území
bylo vymezeno dle požadovaného způsobu využití a to na základě
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Odůvodnění: V návrhu textové části je uvedeno, že se jedná o Integrovanou
plochu sanace a rekultivací po těžbě kaolínu. Upozorňujeme, že se jedná o
území, kde těžba kaolínu doposud probíhá. Sanace a rekultivace byly provedeny
pouze částečně a to na plochách s již ukončenou těžbou. Sanace a rekultivace v
rozsahu vymezeném v grafických přílohách k návrhu ÚP Nová Role bude možné
realizovat až po skončení těžební činnosti v tomto prostoru.

schváleného Plánu rekultivace Jimlíkov – východní část. Stávající
funkce, tedy těžební činnost, lze i nadále provozovat. V textové části
návrhu UP Nová Role je doplněno, že skutečný rozsah sanace a
rekultivace v DP Jimlíkov bude průběžně upřesňován podle postupu
rekultivačních prací na základě prováděcí dokumentace a může se
lišit od zákresu uvedeným v grafické části návrhu ÚP Nová Role.

Dále upozorňujeme, že sanace a rekultivace v rozsahu vymezeném v grafických
přílohách k návrhu ÚP Nová Role vychází ze schváleného Plánu rekultivace
Jimlíkov — východní část (GEKON s.r.o., 1996). Skutečný rozsah rekultivací je
prováděn podle prováděcí dokumentace, kterou se upřesňuje plán rekultivace.
Z tohoto důvodu žádáme, aby v textové části návrhu UP Nová Role bylo uvedeno,
že skutečný rozsah sanace a rekultivace v DP Jimlíkov bude průběžně
upřesňován podle postupu rekultivačních prací na základě prováděcí
dokumentace a může se lišit od zákresu uvedeným v grafické části návrhu ÚP
Nová Role. V případě neakceptování této připomínky žádáme, aby v grafických
přílohách bylo změněno zařazení této plochy z DS, W, NZ, NS a NL do NT do
doby ukončení hornické činnosti.

Námitce č. 2 se vyhovuje.

2)
Údaje katastru dokládající vlastnická práva: pozemky p.č. 337/2, 573/6 a 672/5 v
k.ú. Jimlíkov

Odůvodnění:
V kap. 1c.5 u plochy Z81 byly doplněny, resp. opraveny podmínky pro
využití a to takto:
„ 1. jediná účelově vymezená plocha pro zahrádkářské aktivity.“
Omezovat využití jen pro obyvatele Jimlíkova a blízkého okolí je
diskriminující.
Námitce č. 3 se vyhovuje.
Odůvodnění:
Zákres místní komunikace je v grafické části návrhu ÚP - ve výkrese
N4 – koncepce veřejné infrastruktury – doprava – je opraven.

Vymezení dotčeného území: pozemky p.č. 337/2, 573/6 a 672/5 v k.ú. Jimlíkov
Obsah: Z81 – RZ – rekreace – zahrádkové osady
Odůvodnění: Plocha se nachází v dobývacím prostoru Jimlíkov v ploše
bývalého povrchového lomu Jimlíkov II. Tento prostor byl již sanován a
rekultivován. V ploše Z81 v současné době probíhá rekultivace. Po ukončení
rekultivace, resp. ukončení odvodů za odnětí půdy ze ZPF bude možné tento
záměr realizovat. Sedlecký kaolin a.s. podporuje využití této plochy k
zahrádkářským účelům.
Požadujeme slovně doplnit větu v návrhu textové části na str. 18 „…1. jediná
účelově vymezená plocha pro zahrádkářské aktivity obyvatel Jimlíkova a blízkého
okolí"..
3)
Údaje katastru dokládající vlastnická práva: pozemky p.č. 1663/1 v k.ú. Nová
Role
Vymezení dotčeného území: pozemky p.č. 1663/1, 1663/13, 1664, 1650/1 a 1715
v k.ú. Nová Role
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Obsah: ostatní místní komunikace veřejně přístupná na pozemku p. č. 1663/1
v k.ú. Nová Role
Odůvodnění: V grafické části návrhu ÚP Nová Role je chybně vyznačena ostatní
místní komunikace veřejně přístupná na pozemku p.č. 1663/1 v k.ú. Nová Role ve
vlastnictví Sedleckého kaolinu a.s. a zároveň na pozemku p.č. 1664 v k.ú. Nová
Role ( zp. využití v KN ostatní plocha - ostatní komunikace) ve vlastnictví Města
Nová Role vyznačení ostatní místní komunikace veřejně přístupné chybí. Zřejmě
došlo k záměně zákresu přístupových komunikací. Vyznačení ostatní místní
komunikace veřejně přístupné musí končit u hranice mezi pozemky p.č. 1663/1 a
1650/1 v k.ú. Nová Role. Celý pozemek p.č. 1663/1 v k.ú. Nová Role ve
vlastnictví Sedleckého kaolinu a.s. je určen jako plocha pro rodinnou rekreaci R1
(zp. využití v KN jako ostatní plocha — rekreační plocha a sportoviště). Žádáme o
opravení tohoto chybného zákresu. Sedlecký kaolin a.s. nesouhlasí se
zanesením ostatní místní komunikace veřejně přístupné na p.p.č. 1663/1 v k.ú.
Nová Role, nebot' všechny sousední pozemky jsou přístupné z ostatních místních
komunikací veřejně přístupných ve vlastnictví Města Nová Role:
• Pozemek p.č. 1663/12 v k.ú. Nová Role je přístupný z p.p.č. 1715 a 1663/13
přes p.p.č. 1650/1, vše v k.ú. Nová Role ve vlastnictví Města Nová Role.
• Pozemky 1663/2 a 1663/14 v k.ú. Nová Role je přístupný z p.p.č. 1715 přes
p.p.č. 1650/1, vše v k.ú. Nová Role ve vlastnictví Města Nová Role.
• Pozemek p.č. 1663/16 v k.ú. Nová Role je přístupný z p.p.č. 1715 a 1664
přes p.p.č. 165011, vše v k.ú. Nová Role ve vlastnictví Města Nová Role.
4. IMOS development, uzavřený
investiční fond, a.s.
IČ: 28516842
Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno
ing. Jiří Rulíšek, předseda
představenstva

3000/SÚ/15
11.3.2015

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: 638/4, 672/2, 687/1, 714/4 v k.ú. Námitce se nevyhovuje.
Mezirolí
Odůvodnění:
Územní plán Nová Role je navržen v souladu s cíly a úkoly územního
Dne 8.7.2011 jsme podali podnět pro nový územní plán města Nová Role.
Požadovali jsme změnu nezastavitelné plochy zemědělsky využívané půdy na plánování dle § 18 a 19 stavebního zákona, svým komplexním
zastavitelné území bydlení venkovského typu, k.ú. Mezirolí - p.p.č. 638/4 (11 772 řešením zajišťuje účelné využití a prostorové uspořádání území.
m2), 672/2 (18 154 m2), 687/1 (10 580 m2) a 714/4 (8 471 m2) celkem cca 5 Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje
území a míru využití území.
ha.
Záměr navazuje na plochy bydlení dle ÚP, typu Bydlení venkovské Bv na našich Celková koncepce využití území je řešena v souladu s požadavky
pozemcích, kde je námi dokončena výstavba lokalit Na Kopečku a Horní. vyplývající z územně analytických podkladů, doplňujících průzkumů a
Navržená změna logicky a funkčně navazuje na stávající zástavbu, kde jsou již rozborů a schváleného zadání vč. požadavku zachovat základní
vybudovány páteřní sítě dostatečných kapacit i pro další zástavbu dle principy platné územně plánovací dokumentace, zejména koncepce
požadované změny. Záměr zahrnuje plochu neprojednané změny ÚP Nová role — urbanistické struktury a koncepce uspořádání krajiny. Rozšiřování
Mezirolí označovanou jako 3/Bv14. Uvažujeme s nízkopodlažní lokalitou bydlení s zastavitelné plochy na uvedených pozemcích by bylo v rozporu s
isolovaným způsobem zástavby, solitérními rodinnými domy venkovského typu charakterem místní sídelní struktury. Dokumentace navrhuje účelné
s jednoduchým napojením objektů na nově navržený systém obslužných využití území, vymezuje dostatek rozvojových ploch pro bydlení.
komunikací pomocí samostatných sjezdů. Zástavba bude řešena jako dvouřadá s Změna funkčního využití předmětných ploch byla řešena změnou č. 3
převažující orientací obytných místností východ-západ (jih) s ohledem na spád a byla označena jako 3/Bv14 Územního plánu města Nová Role.
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terénu a celkovou orientaci ke světovým stranám. Procento zastavění max. 20 %
celkové plochy pozemku, max. počet podlaží 2.
Výstavba rodinných domů je situována do ploch navazující na stávající zástavbu
Mezirolí. Napojení na sítě a komunikace bylo prověřeno projektantem. Po realizaci
inženýrských sítí a komunikací jsme připraveni tyto stavby předat městu do
majetku. K realizaci záměru nepožadujeme žádný finanční příspěvek od města.
V návrhu ÚP nebyl náš podnět zahrnut. Celá plocha je v návrhu vedena jako NZ.
Nesouhlasíme s requlativem NZ na našich pozemcích, požadujeme zde stanovit
requlativ BV.
Obsah připomínky/námitky je doplněn přílohou: výřez z návrhu ÚP předmětné
lokality
odůvodnění připomínky/námitky
definice NZ z návrhu ÚP (strana 25) :
Plochy zemědělské (NZ) jsou určeny především pro tržní rostlinnou zemědělskou
produkci na zemědělském půdním fondu. V těchto plochách je přípustné
provozovat lesnickou produkcí a vodohospodářské zásahy jen v rozsahu, který
nenaruší potřeby zemědělské produkce, a uplatňovat požadavky ochrany přírody
a krajiny.
Plochy zemědělské (NZ) jsou vymezeny na plochách, které budou trvale užívány
k tržní zemědělské produkci na orné půdě nebo trvalých travních porostech.
Zde spatřujeme významné zhoršeni pohody bydlení na okolních plochách v
našem vlastnictví Z60, Z57 (kde probíhá výstavba RD) a dále na dalších plochách
určených pro výstavbu objektů pro bydlení Z66, Z70, Z56. Intenzívní zemědělská
činnost na ploše NZ bude mít za následek zvýšení emisí prachu a dalších zdraví
škodlivých látek, znečišťování místních komunikacích procházejících bytovou
zástavbou, zvýšení hladiny hluku a těmito vlivy bude zvláště nad rámec obvyklé
míry zasaženo do práv všech vlastníků bytových objektů v okolí plochy NZ.
v odůvodnění v návrhu ÚP (strana 4) :
S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území
a řeší ochranu nezastavěného území prostřednictvím regulativů. Zastavitelné
plochy důsledně navazuji na ZU tak, že budoucí zástavba bude z urbanistického
hlediska tvořit kompaktní ucelené území. 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.
Návrhem plochy NZ není respektován výše uvedený požadavek v odůvodnění
ÚP. Tj. vznikne těžko obdělávatelná enkláva mezi stávajícím zastavěným územím
a nově navrhovanými plochami budoucí výstavby pro bydlení a nevznikne zde
kompaktní ucelené území.
v odůvodnění v návrhu ÚP :

V průběhu pořizování této změny byla pro celé správní území města
Nová Role zpracována bilance využitelnosti vymezených
zastavitelných ploch a bylo zjištěno, že převážná většina
zastavitelných ploch vymezených platným územním plánem je dosud
nevyužita. Dále bylo zjištěno, že většina požadovaných zemědělských
pozemků je zemědělsky obhospodařována. Vzhledem k tomu, že
nebyla prokázána potřeba vymezení dalších zastavitelných ploch a
dále pro nesouhlas dotčeného orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu, nebyly tyto pozemky vymezeny jako zastavitelné.
Doporučení dotčeného orgánu se vztahovalo k lokalitám Z71 a Z72,
které byly v návrhu projednávaném ve společném jednání dle § 50
stavebního zákona vymezeny jako zastavitelné. Na základě
vyhodnocení výsledků projednávání byl návrh upraven a v návrhu
projednávaném při veřejném jednání dle § 52 stavebního zákona jsou
vymezeny jako plochy rezervy, tzn., že nemají vliv na celkovou bilanci
a jejich případné využití musí být prověřeno v rámci změny ÚP.
Z uvedeného doporučení orgánu ochrany ZPF nevyplývá povinnost
vymezovat nové zastavitelné plochy pro bydlení. Dále není
prokázáno, že vlivem zemědělské činnosti dojde k významnému
zhoršení pohody bydlení v této lokalitě. Do současné doby jsou
pozemky zemědělsky obhospodařované a není dosud registrován
žádný podnět, který by poukazoval na zhoršení pohody bydlení.
V souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona požádal pořizovatel
dotčené orgány a nadřízený orgán územního plánování o stanovisko
k uplatněné námitce. Orgán ochrany ZPF ve svém stanovisku ze dne
20.7.2015 pod č.j. 1909/ZZ/15 sděluje:
Krajský úřad se zařazením výše uvedených pozemků v k. ú. Mezirolí
do ploch bydlení nesouhlasí. V rámci správního území Města Nové
Role bylo navrženo a orgánem ochrany ZPF odsouhlaseno
dostatečné množství záboru zemědělské půdy pro požadované
funkční využití. Další navyšování tohoto záboru ZPF pro funkci
bydlení by bylo v rozporu se zásadami plošné ochrany ZPF (§ 4
zákona o ochraně ZPF), kdy je nutné odnímat pouze nejnutnější
plochu ZPF. S navrhovaným záborem zemědělské půdy v této lokalitě
by bylo možné souhlasit za předpokladu, že bude z návrhu ÚP Nová
Role vypuštěna vhodně umístěná adekvátní část již odsouhlasených
ploch pro stejné funkční využití.
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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.
Návrhem plochy NZ není respektován výše uvedený požadavek v odůvodnění
ÚP. Tj. vznikne uzavřená plocha určená pro zemědělskou výrobu obklopená
zástavbou určenou k bydlení.
V návrhu ÚP není respektováno stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 4156/ZZ/13 ze dne 26.11.2013 :
Lokalita Z71 - plocha bydlení v severovýchodní části Mezirolí (BV). Navrhován je
zábor 3,18 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany.
Lokalita Z72 - plocha bydlení v severovýchodní části Mezirolí (BV)
Navrhován je zábor 3,03 ha zemědělské půdy zařazené do IV. a V. třídy ochrany.
S navrhovaným záborem zemědělské půdy v těchto dvou lokalitách krajský úřad
nesouhlasí a požaduje je z návrhu zcela vypustit. Navržené řešení je v rozporu se
zásadami ochrany ZPF (§ 4) a představuje výrazný negativní zásah do celistvých
a obhospodařovaných ploch zemědělských pozemků. Navrženým vymezením
lokalit, společně s lokalitami Z73 a K19, by došlo k uzavření plošně rozsáhlé
obhospodařované zemědělské plochy uvnitř bytové zástavby. Vytváření
zbytkových ploch ZPF uvnitř urbanizovaného území je v rozporu se zásadami
ochrany ZPF, neboť tím dochází k narušení organizace ZPF a ztížení
zemědělského obhospodařování. V případě potřeby rozšíření rozvojových ploch
bydlení v této jižní části Mezirolí krajský úřad doporučuje přednostně využít
pozemky p. č. 714/4, p. č. 68711, severní část p. Č. 672/2 a severní část p.
č.638/4 v k. ú. Mezirolí. Tyto pozemky plně navazují na rozvojové lokality bydlení
Z60, Z57 a Z66, vyskytují se zde zemědělské půdy s V. třídou ochrany, které
nejsou obhospodařované a jsou částečné znehodnocené rozrostlým náletem
dřevin.
Zpracovatel vypořádal stanovisko krajského úřadu takto: Z71 a 72 — vymezit
jako plocha rezervy pro bydlení.
Zde krajský úřad doporučuje naše plochy vymezit jako rozvojové plochy pro
bydlení. Zpracovatel a pořizovatel však toto doporučení neakceptovali a místo
toho vymezili plochy R2 (BV) a R3 (BV) (o celkové výměře 6,1 ha) místo toho,
aby naše plochy na výše citovaných pozemcích byly v návrhu vymezeny do ploch
rezervních typu BV.
v odůvodnění v návrhu ÚP (strana 46) :
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.
V rámci realizace technické infrastruktury pro plochy Z60 a Z57 jsme zkolaudovali
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páteřní sítě s dostatečnými kapacitami (byli jsme nuceni splnit podmínky větších
dimenzí IS, přispěli jsme nemalou částkou na zkapacitnění vodovodu, dešťovou
kanalizaci jsme vybudovali stovky metrů do přírodního recipientu) s příslibem
legitimního očekávání, že příprava těchto páteřních sítí nám umožní zástavbu na
přilehlých pozemcích v našem vlastnictví. Proto zástavba v této ploše je možná
bez nutnosti významných investic a je pro nás jako investora ekonomická.
5. IMOS development, uzavřený
investiční fond, a.s.
IČ: 28516842
Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno
ing. Jiří Rulíšek, předseda
představenstva
3002/SÚ/15
11.3.2015

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: 148/2, 148/11, 148/10, 148/1 v k.ú. Námitce se nevyhovuje.
Mezirolí
Odůvodnění:
Dne 8.7.2011 jsme podali podnět pro nový územní plán města Nová Role.
Územní plán Nová Role je navržen v souladu s cíly a úkoly územního
Požadovali jsme změnu z ploch nezastavitelných na plochy bydlení dle ÚP, typu plánování dle § 18 a 19 stavebního zákona, svým komplexním
Bydlení venkovské Bv na našich pozemcích p.č. 148/2, 148/11, 148/10. Navržená řešením zajišťuje účelné využití a prostorové uspořádání území.
výstavba logicky navazuje na stávající zástavbu a lokalitu bydlení IRUP I.etapa — Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje
12 RD. Záměr zahrnuje plochu neprojednané změny ÚP Nová role — Mezirolí území a míru využití území.
označovanou jako 3/Bv9 a dále část p.č. 148/1 jiného vlastníka pouze po Celková koncepce využití území je řešena v souladu s požadavky
ochranné pásmo vedení VN. Uvažujeme s nízkopodlažní lokalitou bydlení vyplývající z územně analytických podkladů, doplňujících průzkumů a
s isolovaným způsobem zástavby, solitérními rodinnými domy venkovského typu rozborů a schváleného zadání vč. požadavku zachovat základní
s jednoduchým napojením objektů na nově navržený systém obslužných principy platné územně plánovací dokumentace, zejména koncepce
komunikací pomocí samostatných sjezdů. Zástavba bude řešena jako dvouřadá s urbanistické struktury a koncepce uspořádání krajiny. Rozšiřování
převažující orientací obytných místností východ-západ /jih/ s ohledem na spád zastavitelné plochy na uvedených pozemcích by bylo v rozporu s
terénu a celkovou orientaci ke světovým stranám. Procento zastavění max. 20 % charakterem místní sídelní struktury. Dokumentace navrhuje účelné
celkové plochy pozemku, max. počet podlaží 2. Výstavba rodinných domů je využití území, vymezuje dostatek rozvojových ploch pro bydlení.
situována do ploch středové části Mezirolí. Napojení na sítě a komunikace bylo Požadavek na vymezení plochy pro bydlení na uvedených pozemcích
prověřeno projektantem. Po realizaci inženýrských sítí a komunikací jsme byl projednáván v rámci změny č. 3 a byl označen jako 3/Bv9. Lokalita
připraveni tyto stavby předat městu do majetku. K realizaci záměru 3/Bv9 byla z dalšího projednávání vypuštěna a to z důvodu
nepožadujeme žádný finanční příspěvek od města.
nesouhlasu dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
1. Nesouhlasíme s regulativem NS na pozemcích p.č. 148/2, 148/10, 148/11, V průběhu pořizování této změny byla pro celé správní území města
Nová Role zpracována bilance využitelnosti vymezených
požadujeme zde stanovit regulativ BI nebo BV.
2. Nesouhlasíme s regulativem ZV na části pozemku p.č. 148/1 k.ú. Mezirolí, zastavitelných ploch a bylo zjištěno, že převážná většina
požadujeme zde stanovit regulativ BI nebo BV.
zastavitelných ploch vymezených platným územním plánem je dosud
3. Nesouhlasíme s podmínkami pro plochu Z34 - vypustit podmínky 2., 3., 4.
nevyužita. Dále bylo zjištěno, že většina požadovaných zemědělských
pozemků je zemědělsky obhospodařována. Nebyla splněna zásadní
odůvodnění:
Jsme vlastníkem pozemků v sousedních plochách Z33/BI a Z34/BI. Na obou podmínka stanovená § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, kterou
plochách a dále na našich pozemcích v nově navrhované ploše NS máme je prokázání potřeby dalších rozvojových ploch pro bydlení. Pro
zpracovaný projekt pro územní rozhodnutí (viz. situace v příloze), který jsme pořizovatele je stanovisko dotčeného orgánu závazné. Tvrzení, že
zpracovávali v době, kdy jsme požádali o změnu UP, která ovšem po velkém projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) prokázala možnou
odporu místních obyvatel nebyla zastupitelstvem odsouhlasena. Projektová zástavbu včetně napojení území na dopravní a technickou
infrastrukturu, neznamená, že tyto plochy musí být novým územním
dokumentace prokázala možnou zástavbu včetně komunikačního napojení.
Z34 — BI Plochy pro bydlení v rodinných domech — městské a příměstské (BI). plánem vymezeny jako zastavitelné. DÚR je podrobnější
Plocha je vně ZÚ a navazuje ve východní části Mezirolí na stávající urbanizované dokumentace, která umisťuje stavby na plochy vymezené územním
území s RD. Plocha změny v lokalitě je 0,5123 ha.
plánem (ÚP). V rámci pořizování územního plánu nebyly předloženy
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1. plošně malé atraktivní rozvojové území pro bydlení v Mezirolí v rozvojové části
sídla mezi stávající krajskou komunikací, místní komunikací a volnou zelení uvnitř
urbanizovaného území sídla.
2. nezbytná podmínka realizace: --- zpracování územní studie spolu s lokalitou
Z35 - BV.
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 obou lokalit Z34 — BI a Z35 — BV ze stávající místní
komunikace. 4b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.
4c pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.
Vzhledem k tomu, že námi zpracovaný projekt pro územní rozhodnutí prokázal,
že napojení lokality Z34 (inženýrské sítě i komunikace) je možné z naší lokality
Z33 požadujeme z regulativu Z34 vypustit podmínky 2., 3., 4.

žádné územně plánovací podklady ani projektová dokumentace, která
by prověřila využití dané lokality, způsob zástavby, napojení území na
dopravní a technickou infrastrukturu.
Návrh územního plánu vymezuje část pozemku p.č. 148/2 jako
zastavitelnou plochu Z33 BI, část pozemku p.č. 148/10 jako plochu
Z34 BI a část pozemku p.č.148/11 jako plochu Z35 BV. Pozemek p.č.
148/1 k.ú. Mezirolí je vymezen částečně jako plocha pro bydlení
(Z35). Tyto plochy jsou ve stejném rozsahu převzaty z dosud platného
Územního plánu města Nová Role.
V souladu s § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, v platném znění se plochy vymezují podle
stávajícího nebo požadovaného způsobu využití (dále jen "plochy
s rozdílným způsobem využití"). Tyto plochy se vymezují ke stanovení
územních podmínek, zejména pro vzájemně se doplňující,
podmiňující nebo nekolidující činnosti, pro další členění ploch na
pozemky a pro stanovení ochrany veřejných zájmů v těchto plochách.
To znamená, že pro každou plochu jsou stanoveny podmínky pro
jejich další využití. Dané regulativy pro plochu Z34 jsou stanoveny
plně v souladu s principy územního plánování.
V souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona požádal pořizovatel
dotčené orgány a nadřízený orgán územního plánování o stanovisko
k uplatněné námitce. Orgán ochrany ZPF ve svém stanovisku ze dne
20.7.2015 pod č.j. 1909/ZZ/15 sděluje:
Krajský úřad se zařazením celých výše uvedených pozemků v k. ú.
Mezirolí do ploch bydlení nesouhlasí. V rámci správního území Města
Nové Role bylo navrženo a orgánem ochrany ZPF odsouhlaseno
dostatečné množství záboru zemědělské půdy pro požadované
funkční využití. Další navyšování tohoto záboru ZPF pro funkci
bydlení by bylo v rozporu se zásadami plošné ochrany ZPF (§ 4
zákona o ochraně ZPF), kdy je nutné odnímat pouze nejnutnější
plochu ZPF. S navrhovaným záborem zemědělské půdy v této lokalitě
by bylo možné souhlasit za předpokladu, že bude z návrhu ÚP Nová
Role vypuštěna vhodně umístěná adekvátní část již odsouhlasených
ploch pro stejné funkční využití. Stanovení podmínek č. 2. (zpracování
územní studie), 3. (lhůta pro pořízení studie) a 4. (specifické
podmínky pro zapracování do územní studie) nejsou předmětem
posouzení z hlediska ochrany ZPF.

6. Reality Europe s.r.o.,
IČ 29063841
Děpoltovická 214, 360 01 Otovice

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: 743/1 v k.ú. Mezirolí

Námitce se nevyhovuje.

Vymezení dotčeného území: 743/1 v k.ú. Mezirolí

Odůvodnění:
Z podání vyplývá, že námitka je směrována proti vymezení plochy
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13058/SÚ/15
11.3.2015

územní rezervy pro bydlení R3 (BV). V platném územním plánu je
pozemek parc.č. 748/1 v k.ú. Mezirolí definován jako plochy
Jedná se o území, které navazuje na území rekreace a v podstatě i na zastavitelné zemědělsky využívané půdy. Není tedy pravdivé tvrzení, že
území. V současném územním plánu je toto území určeno k zastavění. Vlastník předmětný pozemek je zastavitelný a navazuje na území rekreace.
Územní plán Nová Role je navržen v souladu s cíly a úkoly územního
připravuje územní studii k zastavění předmětné lokality.
plánování dle § 18 a 19 stavebního zákona, svým komplexním
řešením zajišťuje účelné využití a prostorové uspořádání území.
Dokumentace navrhuje účelné využití území a vymezuje dostatek
rozvojových ploch pro bydlení.
Vymezení územní rezervy plní funkci ochrany dané plochy před
změnami v území v rozporu s jeho dalším využitím. Omezení územní
rezervou je tedy významem této plochy ve smyslu § 3 odst. 2 písm. b)
vyhlášky č. 501/2006 Sb. Účel, pro který je územní rezerva
vymezena, nelze beze změny ÚPD realizovat.
Požadujeme ponechat funkci stanovenou stávajícím platným územním plánem.

V souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona požádal pořizovatel
dotčené orgány a nadřízený orgán územního plánování o stanovisko
k uplatněné námitce. Orgán ochrany ZPF ve svém stanovisku ze dne
20.7.2015 pod č.j. 1909/ZZ/15 sděluje:
Dle platné územně plánovací dokumentace Města Nová Role je
uvedený pozemek veden v plochách s funkčním využitím zemědělsky
využívané plochy. Předpokladem je, že předkladatel námitky
nesouhlasí s přeřazením uvedeného pozemku do plochy rezerv a
požaduje uvedenou plochu zařadit do zastavitelných ploch s funkčním
využitím BV – bydlení v rodinných domech venkovské.
Krajský úřad s tímto zařazením nesouhlasí a požaduje uvedenou
lokalitu ponechat v plochách rezervy. V rámci správního území Města
Nové Role bylo navrženo a orgánem ochrany ZPF odsouhlaseno
dostatečné množství záboru zemědělské půdy pro požadovanou
funkci bydlení, které byly vhodněji umístěny z hlediska organizace
ZPF. Další navyšování tohoto záboru ZPF pro funkci bydlení by bylo v
rozporu se zásadami plošné ochrany ZPF (§ 4 zákona o ochraně
ZPF), kdy je nutné odnímat pouze nejnutnější plochu ZPF.
7. Ladislav Cinegr,
Mezirolí 26, 362 25 Nová Role
3392/SÚ/15
18.3.2015

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: 291/5 v k.ú. Mezirolí - spoluvlastník

Námitce se nevyhovuje.

Vymezení dotčeného území: 291/5 v k.ú. Mezirolí

Odůvodnění:
Územní plán Nová Role je navržen v souladu s cíly a úkoly územního
Nesouhlas s nově navrhovaným využitím p.p.č. 291/5 v k.ú. Mezirolí.
plánování dle § 18 a 19 stavebního zákona, svým komplexním
V dosavadním platném ÚP je plocha evidována jako BV. V nově navrhovaném a
řešením zajišťuje účelné využití a prostorové uspořádání území.
projednávaném ÚP je jako NZ.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje
Odůvodnění: Pro neshody s ostatními vlastníky pozemku nedošlo dosud k jeho území a míru využití území.
V návrhu projednávaném ve společném jednání dle § 50 stavebního
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zastavění RD. Nyní je zpracován GP, který jasně stanoví jednotlivé podíly.
Zároveň jsem zadal studii na zasíťování celého území. Zástavbou uvedené p.p.
dojde k propojení obce s rekreačním územím, na kterém v posledních letech
nachází trvalé bydliště stále více lidí.

zákona byl pozemek vymezen jako zastavitelný pro bydlení (Z43 –
BV). Na základě vyhodnocení výsledků projednávání po společném
jednání, resp. požadavku orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu, byl návrh upraven a v návrhu projednávaném při veřejném
jednání dle § 52 stavebního zákona je vymezen jako plochy NZ –
plochy zemědělské.
Zastavitelná plocha pro bydlení v předmětné lokalitě byla vymezena
změnou č. 2/2007 Územního plánu města Nová Role, která nabyla
účinnosti dne 12.3.2009. Institut zastavitelnosti plochy lze vydáním
nového ÚP zrušit. V průběhu pořizování nového ÚP nebyl předložen
žádný podklad, který by prokázal, že na uvedené ploše je realizován
záměr, jak je uvedeno v odůvodnění námitky.
Zastupitelstvo města je v procesu pořizování územního plánu
oprávněno s ohledem na ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
řešení, která přispějí k optimálnímu prostorovému i funkčnímu využití.
V souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona požádal pořizovatel
dotčené orgány a nadřízený orgán územního plánování o stanovisko
k uplatněné námitce. Orgán ochrany ZPF ve svém stanovisku ze dne
20.7.2015 pod č.j. 1909/ZZ/15 sděluje:
Krajský úřad se změnou funkčního využití na BV – bydlení v
rodinných domech – venkovské u uvedeného pozemku nesouhlasí. V
rámci správního území Města Nové Role bylo navrženo a orgánem
ochrany ZPF odsouhlaseno dostatečné množství záboru zemědělské
půdy pro požadovanou funkci bydlení. Další navyšování tohoto
záboru ZPF pro funkci bydlení by bylo v rozporu se zásadami plošné
ochrany ZPF (§ 4 zákona o ochraně ZPF), kdy je nutné odnímat
pouze nejnutnější plochu ZPF. Nesouhlas s předmětnou námitkou
vychází z výše uvedeného stanoviska k návrhu ÚP Nová Role pro
společné jednání.

8. Vlastimil Pokluda,
Rudné 84, 362 21 Vysoká Pec
3412/SÚ/15
18.3.2015

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: p.p.č. 1229/6 v k.ú. Nová Role

Námitce se nevyhovuje.

Vymezení dotčeného území: část p.p.č. 1229/6 v k.ú. Nová Role

Odůvodnění:
Územní plánování zajišťuje svým komplexním řešením účelné využití
a prostorové uspořádání území. Celková koncepce využití území je
řešena v souladu s cíly a úkoly vymezenými stavebním zákonem.
Pozemek p.p.č. 1229/6 v k.ú. Nová Role je vymezen jako plochy NZ –
plochy zemědělské. 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

Obsah: Dávám námitku proti funkčnímu zařazení celé p.p.č.1229/6, k31. Nová
Role, jako NZ a žádám o změnu zařazení části parcely dle přiloženého zákresu na
Plochu výroby a skladování zemědělská a lesnická výroba.
Odůvodnění: Provozuji zemědělskou výrobu na cca 500 ha vlastní a pronajaté
půdy. V k.ú. Nová Role provozuji zemědělskou výrobu na cca 65 ha a v k.ú.
Jimlíkov na cca 2 ha zemědělské půdy. Rostlinná výroba je na orné půdě
zaměřena na pěstování krmných plodin a obilí; živočišná výroba spočívá v chovu
dobytka bez tržní produkce mléka (cca 300 ks). Zaměstnávám 4 zaměstnance, z
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toho 2 mají trvalé bydliště v Nové Roli. Na vedení farmy se již podílí můj syn, čímž
došlo k navázání na rodinnou tradici zahájenou mým dědečkem a jedná se
vpravdě o rodinnou farmu. Na pozemcích v k.ú. Nová Role je těžiště mého
podnikání, neboť zde se nachází centrum živočišné výroby, která tvoří většinu
celkového objemu mé zemědělské výroby. Dobytek je sem stahován z horských
pastvin na přezimování a rození telat. Areál hospodářské usedlosti čp. 8 v Nové
Roli je technickým zázemím. Na základě výše uvedených skutečností nelze tedy
v žádném případě konstatovat, že hospodařím na cca 23 ha a produkce mojí
farmy je „minimální", což je uvedeno v odůvodnění návrhu Územního plánu Nová
Role. Chybné vyhodnocení objemu mého zemědělského podnikání vedlo k
nezohlednění jeho potřeb a nepromítnutí těchto skutečností do návrhu územního
plánu, což by vedlo v konečném důsledku likvidaci mého podnikání. V
odůvodnění jsou uvedeny další přinejmenším sporná tvrzení a to, že ÚP počítá se
zachováním všech současných zemědělských aktivit, ale předkládaný návrh ÚP
moje zemědělské aktivity ignoruje, natož aby je zachovával. Dále, že v
katastrálním území Nová Role stojí v popředí údržba a tvorba krajiny v
environmentálně zaměřené soustavě hospodařeni — v k.ú. Nová Role nejsou
dána žádná omezení z hlediska ochrany přírody a krajiny (vyjma údolní nivy řeky
Rolavy), a proto se na zemědělské půdy hospodaří bez omezení; rozhodně v
popředí nestojí údržba a tvorba krajiny. Na p.p.č. 1229/6, k.ú. Nová Role, se
nachází lehké haly pro skladování krmiva pro skot, které sklízím v dalších
katastrech na ploše cca 250 ha. Dále jsou zde umístěny sezónní zemědělské
stroje a je zde vydáno platné stavební povolení pro stavbu zimoviště. Používám
danou parcelu k zimování skotu a následnému rození telat. Mým záměrem je v
dlouhodobém výhledu na p.p.č. 1229/6 vybudovat další zařízení pro zemědělskou
výrobu — zpevněnou odstavnou plochu pro zemědělskou techniku a
posklizňovou linku na obiloviny. Tato plocha je pro rozvoj mého podnikání
naprosto klíčová, neboť v k.ú. Nová Role nevlastním jiné vhodné pozemky. Tato
parcela je navíc v horní části, kde je umístěna stavba zimoviště a jejíž zařazení
požaduji změnit, nevhodná pro pěstování plodin a pastvu, neboť je zde skalní
podloží s malou vrstvou ornice. Dle ust § 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) je mj.
cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích. Zachování a rozvoj zemědělské výroby je jistě součástí
hospodářského rozvoje území. Dle odst. 2 cit. ust. zajišťuje územní plánování
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím

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: 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 30m2 na každých 5 000m2 plochy.
Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat:
1. ostatní funkce a stavby výše neuvedené.
Z výše uvedeného vyplývá, že v dané ploše lze umístit takové stavby
a zařízení, které souvisí s obhospodařováním zemědělské půdy, tedy
lze zde umístit i zpevněné plochy a přístřešky pro uskladnění
zemědělské techniky. Naopak není zde přípustné umisťovat stavby
související s výrobou produktů.
Omezení vlastnických práv fakticky může nastat pouze v případě
vlastníka nemovitosti, která je umístěna v ploše územním plánem
regulované odchylně od současného využití. V uvedeném případě k
regulaci plochy odchylně od jejího současného využití nedošlo
(v Územním plánu města Nová Role byl pozemek vymezen jako
plochy zemědělsky využívané půdy obhospodařovaného a dočasně
neobhospodařovaného zemědělského půdního fondu – plochy
pozemků orné půdy a trvale travních porostů, tyto plochy jsou určeny
trvale k zemědělské výrobě). Vlastník může svůj pozemek využívat
dosavadním způsobem. Z tohoto důvodu tedy nedochází k zásahu do
jeho vlastnických práv ani jiných věcných práv.
V souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona požádal pořizovatel
dotčené orgány a nadřízený orgán územního plánování o stanovisko
k uplatněné námitce. Orgán ochrany ZPF ve svém stanovisku ze dne
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účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Návrh územního
plánu v případě, kterého se týká tato námitka, nesledoval hospodářský potenciál
rozvoje, vůbec nezohlednil můj soukromý zájem — zachování a rozvoj
zemědělské výroby — a nesnažil se jej uvést do obecně prospěšného souladu s
veřejným zájmem na hospodářském rozvoji daného území, tj. nedosáhl souladu
veřejného a soukromého zájmu. Tj. v případě týkajícího se mé námitky je návrh
územního plánu v rozporu s ust. § 18 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Tím, že
plocha dotčené parcely je regulovaná odchylně od současného využití došlo k
omezení mých vlastnických práv. znemožnění pokračování stávajícího využití
dané plochy a v konečném důsledku i likvidaci mého podnikání - zemědělské
výroby a rodinné farmy.

20.7.2015 pod č.j. 1909/ZZ/15 sděluje:

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: p.p.č. 1229/6 v k.ú. Nová Role

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:
Vymezení dotčeného území: část p.p.č. 1229/6 v k.ú. Nová Role
(Pozn.: je chybně uvedeno parc.č. 1226/6 – patrně písařská chyba, ze znění Část pozemku p.p.č. 1229/6 v k.ú. Nová Role je vymezena jako
námitky a dle provedené kontroly v evidenci Katastru nemovitosti vyplývá, že se plochy zemědělské NZ. Změnou funkčního využití plochy nedochází
k zásadnímu negativnímu dopadu na určující složky životního
jedná o pozemek parc. č. 1229/6)
prostředí, krajinné prostředí, ani na kulturní a civilizační hodnoty.
Obsah: Dávám námitku proti nově vymezenému rozsahu území rekreační zóny - RZ
v SZ části této plochy na p.p.č.1229/6, k.ú. Nová Role. Žádám o její zmenšení, resp. V souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona požádal pořizovatel
dotčené orgány a nadřízený orgán územního plánování o stanovisko
návrat k vedení hranice dle platného ÚP dle nákresu, který přikládám.
k uplatněné námitce. Orgán ochrany ZPF ve svém stanovisku ze dne
Odůvodnění: Oproti platnému ÚP došlo nově k rozšířeni plochy rekreační zóny —
20.7.2015 pod č.j. 1909/ZZ/15 sděluje:
R.Z. Danou část parcely mají t.č. v pronájmu majitelé zahrádek, kteří zde mají
Se změnou využití uvedené části pozemku na plochy NZ – plochy
zázemí pro své zahrádky (v naprosté většině komposty). Tuto plochu hodlám
zemědělské a ke zmenšení lokality RZ – rekreace – zahrádkové
výhledově využívat k zemědělské výrobě. Na ostatní ploše p.p.č. 1229/6, kde se
osady, nemá krajský úřad připomínky.
nachází jednotlivé zahrady, souhlasím s funkčním vymezení RZ. Žádám tedy, aby
hranice plochy RZ v této části nebyla měněna.

10. Vlastimil Pokluda,
Rudné 84, 362 21 Vysoká Pec

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6,
105/2, 132/6, 1115/4, 105/3, 128/5, 132/4, 132/7 v k.ú. Nová Role

Ing. Vlastimil Pokluda,
Nádražní 8, 362 25 Nová Role

Vymezení dotčeného území: 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 105/2, 132/6,
1115/4, 105/3, 128/5, 132/4, 132/7 v k.ú. Nová Role

Hana Pokludová,
Nádražní 8, 362 25 Nová Role

Obsah: Vznášíme námitku proti klasifikaci funkční plochy území vymezeném
parcelami v k.ú. Nová Role st.p.č. 60/1 včetně budovy, p.č. st. 60/1, p. p.č. st.
60/2, p. p.č. st. 60/3, p.p.č. st. 60/4, p. p.č. st. 60/5, p. p.č. st. 60/6, p. p.č. 105/2,
p. p.č. 132/6, p. p.č. 1115/4, p.p.č. 105/3, p.p.č. 128/5, p.p.č. 132/4 a p.p.č. 132/7
jako bydlení individuální — BI.
Nesouhlasíme s touto klasifikaci a požadujeme změnu funkčního využití území
tak, aby bylo možné stávající, resp. historické užívání tohoto území jako zázemí
pro zemědělskou výrobu, jak více rozvádíme v odůvodnění. Požadujeme buď
změnu zařazení na bydlení venkovské - BV nebo vytvoření plochy s rozdílným

3417/SÚ/15
18.3.2015

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl předložen konkrétní požadavek na
konkrétní plochu (pouze uvedeno část pozemku p. č. 1229/6 v k. ú.
Nová Role, která má výměru 7,1627 ha, z toho 6,2449 ha je zařazeno
do ZPF jako trvalý travní porost se IV. třídou ochrany) a nebylo
předloženo řádné odůvodnění ve smyslu §§ 4 a 5 zákona o ochraně
ZPF, nemůže se orgán ochrany ZPF k případnému záboru
zemědělské půdy vyjádřit.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Celková koncepce využití území je řešena v souladu s cíly a úkoly
stanovenými stavebním zákonem. Funkční využití bydlení v rodinných
domech – městské a příměstské (individuální) BI vymezené návrhem
ÚP v dané lokalitě plně koresponduje s funkčním využitím
vymezeným stávajícím územním plánem, což je v souladu s
požadavky vyplývajícími z územně analytických podkladů,
doplňujících průzkumů a rozborů a schváleného zadání vč.
požadavku zachovat základní principy platné územně plánovací
dokumentace, zejména koncepce urbanistické struktury a koncepce
uspořádání krajiny. V daném případě se jedná o stabilizované území,
ve kterém nedochází ke změně funkčního využití. Funkční využití
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způsobem využití ve smyslu ust. § 3 vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných daného území je vymezeno v souladu s § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
požadavcích na využívání území, která umožní stávající, resp. historické v platném znění, tzn., že zastavitelné plochy se vymezují s ohledem
využívání pozemku popsané v odůvodnění námitky.
na stávající nebo požadovaný způsob využití, s ohledem na potenciál
rozvoje území a míru využití území a dále s ohledem na specifické
Odůvodnění: Na daných parcelách se nachází areál, resp. zbylé objekty,
podmínky a charakter území zejména z důvodů omezení střetů
hospodářského dvora z roku 1893, který patřil jednomu z vlastníků továrny na
vzájemně neslučitelných činností.
výrobu rukavic v Abertamech. Tvoří ho obytný objekt, objekty stodoly a seníku,
Stávající činnosti uvedené v odůvodnění námitky lze dále provozovat,
dvůr, zahrada. Dané území je nepřetržitě od svého vzniku s větší či menší
i když nejsou v souladu s charakteristikou plochy, pokud nebudou
intenzitou využíváno především jako zázemí pro zemědělskou výrobu a dále pro
negativně ovlivňovat základní funkci plochy a tou je bydlení.
chov hospodářského zvířectva a pěstování ovoce a zeleniny pro vlastní potřebu.
Zastupitelstvo města je v procesu pořizování územního plánu
Nepřetržitě zde bylo chováno drobné i větší zvířectvo (2 koně, 20 kusů skotu,
oprávněno s ohledem na ochranu veřejných zájmů navrhovat taková
slepice, králíci, prasata). Po 2.světové válce přešel objekt a související pozemky
řešení, která přispějí k optimálnímu prostorovému i funkčnímu využití.
do vlastnictví naší rodiny; v roce 1950 byly pozemky a velké zvířectvo včleněno
Tvrzení podatele, že nebyl respektován požadavek na zařazení jeho
do JZD a nadále zde bylo chováno pouze drobné domácí zvířectvo a prasata.
pozemku pro zemědělské účely a tím došlo do zásahu jeho
Roku 1994 byla v rámci restitucí vrácena zpět část pozemků a zemědělská
vlastnických práv, je nedůvodné. Omezení vlastnických práv fakticky
výroba zde byla obnovena, resp. funkce území jako zázemí pro tuto výrobu byly
může nastat pouze v případě vlastníka nemovitosti, která je umístěna
obnoveny a bylo navázáno na tradici zemědělského hospodaření otce Hany
v ploše územním plánem regulované odchylně od současného využití.
Pokludové a dědečka Vlastimila Pokludy. Dané parcely byly a jsou využívány k
V uvedeném případě k regulaci plochy odchylně od jejího současného
bydlení s opravárenskou dílnou (pro vlastní účely) v 1.NP, jako užitková a
využití nedošlo. Územní plán na možném využití pozemku nic
okrasná zahrada, k chovu drobného zvířectva (králíci, slepice), v měsících únoru
nezměnil. V platném ÚPmNR byly pozemky vymezeny jako území
až květnu k ustájení slabých narozených telat (max. 5 kusů), jako odstavná
bydlení individuální Bi, které bylo určeno pro rodinné bydlení v
plocha pro zemědělské stroje a traktory.
rodinných domech s vyloučením všech druhů výrobních, skladových
Na konci 90 let byl Vlastimil Pokluda vyzván Městem Nová Role k prodeji
nebo chovatelských činností, které svým velkým objemem, hlukem,
pozemků v okolí s tím, že město zde uvažuje o vytvoření ploch k bydlení a chov
prachem, exhalacemi nebo jinými vlivy negativně ovlivňují pohodu
dobytka na těchto pozemcích nebude umožněn, ale zbytek pozemků, právě těch
prostředí. Plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské
tvořících areál usedlosti čp. 8, kterých se týká tato námitka, bude možno nadále
(individuální) BI vymezené v novém ÚP mají obdobné funkční využití
využívat stejným způsobem jako doposud, tj. jako zázemí zemědělské výroby.
– je určeno především pro rodinné bydlení v nízkopodlažní zástavbě s
Výměra všech pozemků je cca 4600 m2.
rodinnými domy a obytnými zahradami. Nepřípustné jsou všechny
Od roku 1994 v souvislosti s rozvojem zemědělské výroby provozované
druhy výrobních, skladových nebo chovatelských činností, veškerá
Vlastimilem Pokludou byly funkce dotčeného území jako zázemí pro zemědělskou
zábavní zařízení, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo jinými
výrobu posíleny. V současné době Vlastimil Pokluda provozuje celkově
vlivy negativně přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže
zemědělskou výrobu na cca 500 ha. Z toho v k.ú. Nová Role na cca 65 ha a v k.ú.
okolí) zasahují pozemky souseda a ovlivňují kvalitu a hygienická
Jimlíkov na cca 2 ha zemědělské půdy. Rostlinná výroba je na orné půdě
kriteria prostředí. Dále jsou nepřípustné dopravní terminály a centra
zaměřena na pěstování krmných plodin a obilí; živočišná výroba spočívá v chovu
dopravních služeb apod.
dobytka bez tržní produkce mléka (cca 300 kusů). Farma zaměstnává 4
zaměstnance, z toho 2 mají trvalé bydliště v Nové Roli. Na vedení farmy se podílí V souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona požádal pořizovatel
dotčené orgány a nadřízený orgán územního plánování o stanovisko
už i syn Vlastimila Pokludy
Na pozemcích v k.ú. Nová Role je těžiště podnikání, neboť zde se nachází k uplatněné námitce. Orgán ochrany ZPF ve svém stanovisku ze dne
centrum živočišné výroby, která tvoří většinu celkového objemu zemědělské 20.7.2015 pod č.j. 1909/ZZ/15 sděluje:
výroby. Dobytek je sem stahován z horských pastvin na přezimování a rození Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stabilizovanou plochu
telat. Areál hospodářské usedlosti čp. 8 v Nové Roli je technickým zázemím. Na určenou pro bydlení nacházející se v zastavěném území, není
základě výše uvedených skutečností nelze tedy v žádném případě konstatovat, uvedená námitka předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF. V
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že Vlastimil Pokluda hospodaří na cca 23 ha a produkce jeho farmy je
„minimální", což je uvedeno v odůvodnění návrhu Územního plánu Nová Role.
Chybné vyhodnocení objemu zemědělského podnikání Vlastimila Pokludy vedlo k
nezohlednění jeho potřeb a nepromítnutí této skutečnosti do návrhu územního
plánu, což by vedlo v konečném důsledku likvidaci jeho podnikání. V odůvodnění
je dále uvedeno, že ÚP počítá se zachováním všech současných zemědělských
aktivit, ale předkládaný návrh ÚP zemědělské aktivity Vlastimila Pokludy ignoruje,
natož aby je zachovával. Platný ÚP zařadil parcely 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6,
105/2 a 105/3 přiléhající k objektu kotelny jako plochu — TV, což umožňovalo
jejich využití pro účely zázemí zemědělské výroby, např. jako odstavné plochy pro
zemědělské stroje. Návrh nového ÚP toto zařazení mění a zahrnuje dané polohy
do plochy bydlení individuálního — BI.
Dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen stavební zákon) je mj. cílem územního plánování
vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území. Zachování a rozvoj zemědělské výroby
je jistě součástí hospodářského rozvoje území. Dle odst. 2 cit. ust. zajišťuje
územní plánování předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a
komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem
dosaženi obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Návrh územního plánu
v případě, kterého se týká tato námitka, nesledoval hospodářský potenciál
rozvoje, vůbec nezohlednil soukromý zájem Vlastimila Pokludy, kterým je
zachování a rozvoj zemědělské výroby, a neuvedl jej do obecně prospěšného
souladu s veřejným zájmem na hospodářském rozvoji daného území, tj. nedosáhl
souladu veřejného a soukromého zájmu. Tj. v případě týkajícího se námitky
Vlastimila Pokludy je návrh územního plánu v rozporu s ust. § 18 odst. 1 a 2
stavebního zákona.
Dle ust.§ 3 odst. 1 výše cit. vyhlášky č. 501/2006 Sb. K naplňování cílů a úkolů
územního plánování (§ 18 a 19 stavebního zákona) a s ohledem na rozdílné
nároky na prostředí se území člení územním plánem na plochy, které se s
přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování v územním plánu
vymezují zpravidla o rozloze větší než 2 000 m2.
Dle odst. 2 písm. a) cit. ust. se plochy vymezují podle stávajícího nebo
požadovaného způsobu využití (dále jen "plochy s rozdílným způsobem využití");
tyto plochy se vymezují ke stanovení územních podmínek, zejména pro vzájemně
se doplňující, podmiňující nebo nekolidující činnosti, pro další členění ploch na
pozemky a pro stanovení ochrany veřejných zájmů v těchto plochách, jakými jsou
ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, architektonických a

případě, že by došlo v předmětné lokalitě k vymezení nových
zastavitelných ploch určených k jinému funkčnímu využití než pro
bydlení a došlo by k záboru zemědělské půdy větší než 0,2 ha, bylo
by nutné upravit a přepracovat vyhodnocení důsledků navrhovaného
řešení ÚP Nová Role na ZPF a požádat orgán ochrany ZPF o nové
stanovisko k záboru této zemědělské půdy.
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urbanistických hodnot.
Dle odst. 3 cit. ust. se plochy s rozdílným způsobem využití vymezují s ohledem
na specifické podmínky a charakter území zejména z důvodů omezení střetů
vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádáni a využívání území.
Dle ust. § 4 odst. 2 cit. vyhlášky mohou být součástí plochy bydlení pozemky dalších
staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené
ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené
ploše.
Klasifikace využití území jako BI neumožňuje toto stávající, resp. historické
využití. Chybně je jako BI zařazeno toto území v platném územním plánu,
přičemž předchozí územní plán stávající vyžití umožňoval, ke změně došlo
až v platném ÚP. Stávající využití území nebylo tedy správně vyhodnoceno a
promítnuto do platného ÚP a návrh nového ÚP toto chybné vyhodnocení
přejímá. Na základě výše uvedeného v souladu s výše cit. ust. vyhlášky
č.501/2006 Sb. žádáme bud' o změnu zařazení daného území na bydlení
venkovské BV nebo vytvoření takové plochy s rozdílným způsobem využití,
která zohlední a umožní pokračování stávajícího, resp. historického využívání do
budoucna. Tím, že plocha vymezená dotčenými parcelami je regulovaná
odchylně od současného, resp. historického využití a částečně i odchylně od
platného ÚP došlo k omezení našich vlastnických práv, znemožnění
pokračování stávajícího využití dané plochy a v konečném důsledku i likvidaci
zemědělské výroby Vlastimila Pokludy.
11. Petr Balák,
Nejdlova 13, Karlovy Vary
3532/SÚ/15
20.3.2015

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: 291/9 v k.ú. Mezirolí

Námitce se vyhovuje.

Vymezení dotčeného území: 291/9 v k.ú. Mezirolí

Odůvodnění:
Funkční využití v dané lokalitě je návrhem ÚP vymezeno jako plochy
bydlení v rodinných domech – venkovské BV.
Dosud platný ÚP a změna č. 3, která nabyla účinnosti 24.7.2012,
vymezuje pozemek jako území bydlení venkovského typu. Jako
podklad pro vyhodnocení námitky bylo předloženo závazné
stanovisko - souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu čj. 6147/OŽP/07 ze dne 8.10.2007,
který vydal Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí.
V současné době je stavebním úřadem v Nové Roli zahájeno územní
řízení o umístění stavby rodinného domu. Z hlediska ochrany
zemědělského půdního fondu je pro zábor navržena zemědělská
půda zařazena do V. třídy ochrany, což je půda s nízkou produkční
schopností, v zemědělském sektoru více či méně postradatelnou.
Změnou funkčního využití plochy nedochází k zásadnímu
negativnímu dopadu na určující složky životního prostředí, krajinné
prostředí, ani na kulturní a civilizační hodnoty.

Obsah:Požadujeme funkci, která umožní zastavitelnost pozemku, tak jak to bylo
stanoveno v době koupi pozemku, kdy funkce pozemku a jeho charakter v
územním plánu města byl projednán na Městském úřadu Nová Role, odbor
životního prostředí a výstavby pod č.j. OŽPV/1421/07Schm viz příloha –
vyjádření k záměru výstavby RD ze dne 9.7.2007.
Odůvodnění: Pozemek k.ú. Mezirolí p.p.č. 291/9 chci využít pro sebe a svou
rodinu k zajištění svého trvalého bydlení. A i s tímto jsme jej po ujištění ze strany
příslušného Stavebního úřadu o určení pozemku k výstavbě, kupovali.
Jedná se o území, které navazuje na sousední parcelu p.p.č. 291/2, která je
určena pro výstavbu domů venkovského typu. Zařazením lokality mezi plochy
bydleni v rodinných domech — venkovské (BV) dojde k logické a systémové
návaznosti.
Změna plochy na plochu pro bydlení v rodinných domech — venkovské (BV)
nenaruší soulad rozvoje urbanizačních aktivit s podmínkami ochrany krajiny.
V současném územním plánu je toto území určeno k zastavění. Jako vlastník
připravuji územní studii k zastavění předmětné lokality. V žádném případě se
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nepředpokládá o využití k zemědělské činnosti.

12. Vít Cibuzar,
Vlasta Cibuzarová
Mezirolí 120, Nová Role
3540/SÚ/15
20.3.2015

V souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona požádal pořizovatel
dotčené orgány a nadřízený orgán územního plánování o stanovisko
k uplatněné námitce. Orgán ochrany ZPF ve svém stanovisku ze dne
20.7.2015 pod č.j. 1909/ZZ/15 sděluje:
Vzhledem ke skutečnosti, že pro uvedený pozemek byl již vydán
Magistrátem města Karlovy Vary, odborem životního prostředí
souhlas – závazné stanovisko s trvalým odnětím půdy ze ZPF (na
základě podkladů z platné územně plánovací dokumentace Města
Nová Role) pod č. j. 6147/OŽP/07 ze dne 8. 10. 2007 a v současné
době probíhá územní řízení o umístění rodinného domu na uvedeném
pozemku, nemá ke změně funkčního využití krajský úřad žádné
připomínky.

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: 638/8 v k.ú. Mezirolí

Námitce se nevyhovuje.

Vymezení území dotčeného námitkou: 638/8 v k.ú. Mezirolí

Odůvodnění:
Územní plán Nová Role je navržen v souladu s cíly a úkoly územního
plánování dle § 18 a 19 stavebního zákona, svým komplexním
řešením zajišťuje účelné využití a prostorové uspořádání území.
V návrhu projednávaném ve společném jednání dle § 50 stavebního
zákona byl pozemek vymezen jako zastavitelný pro bydlení (Z55 –
BV). Na základě vyhodnocení výsledků projednávání po společném
jednání, resp. požadavku orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu, byl návrh upraven a v návrhu projednávaném při veřejném
jednání dle § 52 stavebního zákona je pozemek vymezen jako plochy
NZ – plochy zemědělské.

Obsah: Vznášíme námitku proti rozdělení pozemku p.č. 638/8 o výměře 931 m2
na dvě části. Jedna je BV a druhá jako NZ. Rozdělení patrné v příloze č. 1. Jedná
se o změnu Z55.
Odůvodnění: V původním návrhu ÚP Nová Role byl celý pozemek p.č. 638/8 o
výměře 931 m2 zařazen jako BV viz příloha č. 2, což korespondovalo s naším
úmyslem použít výše uvedený pozemek k výstavbě RD. Požadujeme, aby
pozemek 638/8 zůstal jako BV tak, jak byl zařazen v původním návrhu / viz
příloha č. 2). Výměra, o kterou byl zmíněný pozemek zmenšen je v kontextu
celého území, které postihuje ÚP zcela zanedbatelná.

V souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona požádal pořizovatel
dotčené orgány a nadřízený orgán územního plánování o stanovisko
k uplatněné námitce. Orgán ochrany ZPF ve svém stanovisku ze dne
20.7.2015 pod č.j. 1909/ZZ/15 sděluje:
Krajský úřad se zařazením celého uvedeného pozemku p. č. 638/8 v
k. ú. Mezirolí do ploch BV – bydlení v rodinných domech – venkovské
nesouhlasí. V rámci správního území Města Nové Role bylo navrženo
a orgánem ochrany ZPF odsouhlaseno dostatečné množství záboru
zemědělské půdy pro požadovanou funkci bydlení. Další navyšování
tohoto záboru ZPF pro funkci bydlení by bylo v rozporu se zásadami
plošné ochrany ZPF (§ 4 zákona o ochraně ZPF), kdy je nutné
odnímat pouze nejnutnější plochu ZPF. Vymezením celé této plochy
by navíc došlo k narušení organizace ZPF na zemědělsky
obhospodařované ploše na pozemku p. č. 638/1 v k. ú. Mezirolí a tím
ke zhoršení možnosti obhospodařování v této lokalitě. Lokalita, tak jak
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je navržena v upravené dokumentaci návrhu ÚP Nová Role,
koresponduje s platnou územně plánovací dokumentací Města Nová
Role a krajský úřad ji požaduje zachovat.
13. Marcela Svobodová,
K Lávce 281, Nová Role
3611/SÚ/15
23.3.2015

14. Jan Peřina,
Husova 744, Chodov
3614/SÚ/15
23.3.2015

15. Tomáš Nesyba,
K Lávce 285, Nová Role

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: 1212 a 132/20 v k.ú. Nová Role

Námitce se vyhovuje.

Vymezení území dotčeného námitkou: Území vymezené ulicemi Nádražní, Odůvodnění:
Námitka není směřována k projednávanému funkčnímu využití dané
Rolavská, K Lávce -viz grafická příloha.
lokality, ale k jakési fikci, kdyby se funkční využití změnilo. Funkční
Obsah:Jako majitel a obyvatel přilehlé nemovitosti trvám na zachování využití
využití území se nemění. Návrh ÚP projednávaný v rámci veřejného
území Bi (viz.příloha) dle návrhu ÚPNR, které bylo projednáno na veřejném
řízení dle § 52 stavebního zákona vymezuje předmětné území jako
jednání dne 16.3.2015.
plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské
Odůvodnění:Změnou lokality z Bi na jiné využití by mohlo dojít:
(individuální) BI, které je především určeno pro rodinné bydlení
K nadměrnému zatížení komunikace - z důvodu projíždějící těžké kolové techniky a v nízkopodlažní zástavbě s rodinnými domy.
s tím spojený i zvýšený hluk a prašnost. K nežádoucímu zápachu z chovu
hospodářských zvířat, přemnožení much. K narušení souladu a celistvosti
tohoto území. Ke snížení hodnoty sousedních nemovitostí v daném území.
Údaje katastru dokládající vlastnická práva: 132/23 a 1272 v k.ú. Nová Role

Námitce se vyhovuje.

Vymezení území dotčeného námitkou: k.ú. Nová Role, území vymezené ulicemi Odůvodnění:
Nádražní, Rolavská, K Lávce - viz grafická příloha.
Námitka není směřována k projednávanému funkčnímu využití dané
lokality, ale k jakési fikci, kdyby se funkční využití změnilo. Funkční
Obsah:Jako majitel a obyvatel přilehlé nemovitosti trvám na zachování využití
využití území se nemění. Návrh ÚP projednávaný v rámci veřejného
území BI (viz.příloha) dle návrhu ÚPNR, které bylo projednáno na veřejném
řízení dle § 52 stavebního zákona dne 16.3.2015 vymezuje
jednání dne 16.3.2015.
předmětné území jako plochy bydlení v rodinných domech – městské
Odůvodnění: Zmíněné území se nachází v klidné části obce s objekty individuálního
a příměstské (individuální) BI, které je především určeno pro rodinné
bydlení a navazujícího na území hromadného městského bydlení. Změnou lokality z
bydlení v nízkopodlažní zástavbě s rodinnými domy.
BI na jiné využití by došlo k narušení souladu a celistvosti tohoto území a tím by
určitě došlo k vnesení rušivých a nežádoucích aspektů rušících pohodové
individuální bydlení.
Změnou využití území by došlo k nežádoucímu dopravnímu zatížení lokality, která
na toto zatížení není dimenzována jak šířkou komunikací, tak únosností pro daný
druh dopravy (těžká kolová technika).
Zároveň by došlo ke zvýšení hlučnosti, prašnosti a k možnému poškozování ZP a
ZPF. Tímto by byla negativně ovlivněna pohoda prostředí v přilehlých lokalitách.
Rovněž z prostorového hlediska v daném území není možné realizovat případná
opatření (např. liniové odclonění zelení) na omezení nežádoucích účinků z
hlediska rozdílného využití ploch.
Případnou změnou využití území z BI na jiné, by došlo vzhledem k výše uvedeným
negativním vlivům, ke snížení hodnoty sousedních nemovitostí v daném území.
Údaje katastru dokládající vlastnická práva: 128/7 a 1213 v k.ú. Nová Role

Námitce se vyhovuje.

Vymezení území dotčeného námitkou: k.ú. Nová Role, vymezené území ulicemi Odůvodnění:
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3618/SÚ/15
23.3.2015
16. MUDr. Mgr. Miloslav
Nesyba,
K Lávce 285, Nová Role
3619/SÚ/15
23.3.2015

17. Jarmila Hajšmanová,
K Lávce 297, Nová Role
3620/SÚ/15
23.3.2015

18. Simona Orhan,
K Lávce 292, Nová Role
3621/SÚ/15
23.3.2015

Nádražní, Rolavská, K Lávce - viz grafická příloha.
Obsah:Jako majitel a obyvatel přilehlé nemovitosti trvám na zachování využití
území BI (viz.příloha) dle návrhu ÚPNR, které bylo projednáno na veřejném
jednání dne 16.3.2015.
Odůvodnění: Zmíněné území se nachází v klidné části obce s objekty individuálního
bydlení a navazujícího na území hromadného městského bydlení. Změnou lokality z
BI na jiné využití by došlo k narušení souladu a celistvosti tohoto území. Změnou
využití území by došlo k nežádoucímu extrémnímu dopravnímu zatížení lokality,
která není na toto zatížení vůbec dimenzována.
Zároveň by došlo ke zvýšení hlučnosti, prašnosti a tím by byla negativně ovlivněna
pohoda prostředí v přilehlých lokalitách.
Navíc by existovalo velmi vysoké reální ohrožení spodních vod, zvl. studny na
našem pozemku, kde vodu užíváme k zalévání drobných zemědělských produktů
a tím existuje i ohrožení našeho zdraví a zdraví dětí pobývajících tč. u nás. ( Voda
ve studni byla schválena k užívání jako pitná voda !!! )

Námitka není směřována k projednávanému funkčnímu využití dané
lokality, ale k jakési fikci, kdyby se funkční využití změnilo. Funkční
využití území se nemění.Návrh ÚP projednávaný v rámci veřejného
řízení dle § 52 stavebního zákona dne 16.3.2015 vymezuje
předmětné území jako plochy bydlení v rodinných domech – městské
a příměstské (individuální) BI, které je především určeno pro rodinné
bydlení v nízkopodlažní zástavbě s rodinnými domy.

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: 132/28, 132/29, 132/22, 132/30, Námitce se vyhovuje.
132/26 a 132/31 v k.ú. Nová Role
Odůvodnění:
Vymezení území dotčeného námitkou: k.ú. Nová Role, vymezené území ulicemi Námitka není směřována k projednávanému funkčnímu využití dané
Nádražní, Rolavská, K Lávce - viz grafická příloha.
lokality, ale k jakési fikci, kdyby se funkční využití změnilo. Funkční
využití území se nemění.Návrh ÚP projednávaný v rámci veřejného
Obsah:Jako majitel a obyvatel přilehlé nemovitosti trvám na zachování využití
řízení dle § 52 stavebního zákona dne 16.3.2015 vymezuje
území BI (viz.příloha) dle návrhu ÚPNR, které bylo projednáno na veřejném
předmětné území jako plochy bydlení v rodinných domech – městské
jednání dne 16.3.2015.
a příměstské (individuální) BI, které je především určeno pro rodinné
Odůvodnění: Zmíněná oblast se nachází v klidné části obci s objekty
bydlení v nízkopodlažní zástavbě s rodinnými domy.
individuálních bydlení, změnou lokality z BI na jiné využití by došlo k narušení
souladu celistvosti. Změnou využití území by mohlo dojít k dalším nežádoucím
vedlejším efektům jako je vysoké dopravní zatížení, hlučnosti, prašnosti, porušení
hygienických podmínek, přičemž je tato oblast koncipována pro bydlení v
rodinných domech.
Údaje katastru dokládající vlastnická práva: 132/23 a 1272 v k.ú. Nová Role

Námitce se vyhovuje.

Vymezení území dotčeného námitkou: k.ú. Nová Role, území vymezené ulicemi Odůvodnění:
Nádražní, Rolavská, K Lávce -viz grafická příloha.
Námitka není směřována k projednávanému funkčnímu využití dané
lokality, ale k jakési fikci, kdyby se funkční využití změnilo. Funkční
Obsah:Jako majitel a obyvatel přilehlé nemovitosti trvám na zachování využití
využití území se nemění. Návrh ÚP projednávaný v rámci veřejného
území BI (viz.příloha) dle návrhu ÚPNR, které bylo projednáno na veřejném
řízení dle § 52 stavebního zákona dne 16.3.2015 vymezuje
jednání dne 16.3.2015.
předmětné území jako plochy bydlení v rodinných domech – městské
Odůvodnění: Zmíněné území se nachází v klidné části obce s objekty individuálního
a příměstské (individuální) BI, které je především určeno pro rodinné
bydlení a navazujícího na území hromadného městského bydlení. Změnou lokality z
bydlení v nízkopodlažní zástavbě s rodinnými domy.
BI na jiné využití by došlo k narušení souladu a celistvosti tohoto území a tím by
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určitě došlo k vnesení rušivých a nežádoucích aspektů rušících pohodové
individuální bydlení.
Změnou využití území by došlo k nežádoucímu dopravnímu zatížení lokality, která
na toto zatížení není dimenzována jak šířkou komunikací, tak únosností pro daný
druh dopravy (těžká kolová technika).
Zároveň by došlo ke zvýšení hlučnosti, prašnosti a k možnému poškozování ZP a
ZPF. Tímto by byla negativně ovlivněna pohoda prostředí v přilehlých lokalitách.
Na mém pozemku se nachází studna, která je využívána k zalévání ovoce a zeleniny.
V případě převodu sousedících pozemků do jiného než BI využití by spodní vody
byly znečištěny.
Případnou změnou využití území z Bi na jiné, by došlo vzhledem k výše uvedeným
negativním vlivům, ke snížení hodnoty sousedních nemovitostí v daném území.
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Spis.zn.: ORUP/485/11/Gie-326.1
Vyřizuje: Marcela Giertlová, linka 742
Spisový znak: 326.1
Skartační znak: A/20

Karlovy Vary, dne 8.6.2016
aktualizace 3.8.2016 po
projednání s dotčenými orgány
dle § 53 odst. 1 SZ

PŘÍLOHA Č.6a
Věc:

Územní plán Nová Role – návrh rozhodnutí o námitkách dle § 53 odst. 1 stavebního zákona – po opakovaném veřejném projednání

Opakované veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu dle § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, se konalo dne 21.4.2016. K návrhu byly uplatněny námitky a připomínky.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh na rozhodnutí o námitkách a
vyhodnocení připomínek. V souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona požádal pořizovatel dne 21.6.2016 dotčené orgány a nadřízený orgán územního plánování o stanovisko
k uplatněným námitkám a připomínkám. Dotčenými orgány byla ve stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů ode dne doručení výzvy, uplatněna stanoviska, která sloužila jako podklad
pro vyhodnocení a úvahy pořizovatele. K návrhu rozhodnutí o námitkách neuplatnil žádný dotčený orgán negativní stanovisko.

NÁMITKY:
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 příslušných zákonů.
Podatel:
evid. pod čj.:
datum doručení:
1. Vlastimil Pokluda,
Rudné 84, 362 21 Vysoká Pec

Obsah námitky:

Návrh na rozhodnutí, odůvodnění:

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: pozemky p.č. 142/2 a 1237 v k.ú. Námitce se nevyhovuje.
Nová Role
Odůvodnění:
Jaroslava Pokludová,
Vymezení dotčeného území: pozemky p.č. 142/2 a 1237 v k.ú. Nová Role
V rámci územního plánování jsou vymezovány plochy a koridory a
Nádražní 8, 362 25 Nová Role
stanovovány požadavky na jejich možné využívání a prostorové
Obsah: Vznášíme námitku proti návrhu trasy cyklostezek, resp. Koridorů pro
uspořádání. Koridory označené v návrhu Územního plánu Nová Role
Námitka
uplatněna
při cyklostezky označené jako č. VD8 a VD9, které jsou navrhovány bu%d těsně
K23 a K24 pro veřejně prospěšné stavby ozn. VD8 a VD9 je třeba
opakovaném veřejném projednání v blízkosti nebo přímo na pozemcích vedených jako pozemkové parcely č. 1237 a
chápat jako plochy pro umístění veřejně prospěšné stavby pro
dne 21.4.2016
142/1, obě k.ú. Nová Role, kterých jsme spoluvlastníky..
cyklostezku včetně plochy nezbytné k zajištění její realizace a jejího
Odůvodnění: Z výkresové části návrhu Územního plánu Nová Role (dále jen řádného užívání pro stanovený účel. Je nutno brát v úvahu, že
„ÚP“) vyplývá, že dvě nově navrhované cyklostezky z Nové Role do Nejdku v rámci koridoru, který zasahuje do vlastnické struktury vymezené
označené jako č.VD8 a VD9 se nějakým způsobem dotýkají pozemkových parcel v katastrální mapě, může stavba v konečné podobě měnit svoji
č. 142/1 (VD8) a č.1237, obě k.ú. Nová Role (dále jen „parcely"). Z výkresu nelze polohu. Konkrétní stavby umisťované v těchto koridorech budou dále
cela přesně vyčíst, zda mají cyklostezky vést těsně podél hranic parcel či zda řešeny v navazující dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení.
mají vést přímo na / přes tyto parcely. V textové části ÚP jsou pro stavby V podrobnějším měřítku této dokumentace jsou jednotlivé pozemky
cyklostezek navrhovány koridory K23 a K24. Z popisu koridorů (mají být široké nebo jejich části potřebné pro umístění stavby dopravní infrastruktury
12 m a vést mimo ZÚ a stávající dopravní plochy) spíše vyplývá, že vedení včetně souvisejících staveb identifikovány a je pak možné potenciální
cyklostezek je spíše navrhováno NA ploše parcel. S tímto nesouhlasíme z střety prověřit s podstatně větší přesností a navrhnout účinná řešení.
Návrh koridoru pro cyklostezku vychází z požadavku sousední obce
následujících důvodů:
•
Máme negativní zkušenosti s umístěním cyklostezky ze Staré Role do Nejdek, která ve svém správním území vymezuje trasu cyklostezky a

Nové Role, což způsobilo znemožnění přístupu na námi obdělávané zemědělské
pozemky po dříve obecní polní cestě, což znamenalo ztížení přístupu na naše
pozemky (musíme jezdit „po loukách");
- zvýšení frekvence poškozování ohrad pro pasoucí se dobytek, což způsobuje
neustále škody na našem majetku, ale hlavně únik dobytka mimo ohradu, čímž
jsme vystaveni postihu za spáchání přestupku v oblasti týrání zvířat a trestného
činu obecního ohrožení (pohybuje-li se dobytek na železniční trati);
- zvýšení četnosti znečištění mých pozemků odpadky (pet lahve, papíry ad.).
•
Dané parcely využíváme k zemědělské výrobě (pastva skotu,
pěstování a sklizeň pícnin), takže zvláště na parcelu č. 1237 zajíždím se
zemědělskou technikou. Trváme na zachování dosavadního přístupu k parcele
p.p.č. 1237 po obecní cestě vedoucí na Štěkalku.

z hlediska širších vztahů je žádoucí, aby trasy na sebe navazovaly.
V rámci pořizování územního plánu je irelevatní řešit případné škody
na majetku, není úkolem územního plánování.
Z hlediska záboru zemědělské půdy vydal příslušný orgán ochrany
zemědělského půdního fondu k záměru vymezení koridoru K23 a
K24 kladné stanovisko.

Obecně dle našeho názoru není návrh umisťování cyklostezek vyžadující zábor
zemědělské půdy v souladu s cíli územního plánování zakotvenými v ust. §i§ 18
(zejména v odst.4) a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu; cílem územního plánování není „dělat cestu vedle cesty", ale
omezit zbytečný zábor zemědělské půdy.
2. Vlastimil Pokluda,
Rudné 84, 362 21 Vysoká Pec

Údaje katastru dokládající vlastnická práva: pozemky p.č. 1295/1 v k.ú. Nová Námitce se nevyhovuje.
Role
Odůvodnění:
Námitka
uplatněna
při Vymezení dotčeného území: pozemky p.č. 1295/1 v k.ú. Nová Role
V rámci územního plánování jsou vymezovány plochy a koridory a
opakovaném veřejném projednání
stanovovány požadavky na jejich možné využívání a prostorové
Obsah: Vznáším námitku proti návrhu trasy cyklostezky, resp. koridoru pro
dne 21.4.2016
uspořádání. Koridor označený v návrhu Územního plánu Nová Role
cyklostezku označenou jako č. VD9, která je navrhována buď v těsně v blízkosti
K24 pro veřejně prospěšnou stavbu ozn. VD9 je třeba chápat jako
nebo přímo na pozemcích vedeném jako pozemková parcela č. 1295/1 v k.ú.
plochu pro umístění veřejně prospěšné stavby pro cyklostezku včetně
Nová Role, které jsem spoluvlastníkem.
plochy nezbytné k zajištění její realizace a jejího řádného užívání pro
Odůvodnění: Z výkresové části návrhu Územního plánu Nová Role (dále jen stanovený účel. Je nutno brát v úvahu, že v rámci koridoru, který
„ÚP“) vyplývá, že nově navrhovaná cyklostezka z Nové Role do Nejdku zasahuje do vlastnické struktury vymezené v katastrální mapě, může
označené jako č. VD9 se nějakým způsobem dotýká pozemkové parcely č. stavba v konečné podobě měnit svoji polohu. Konkrétní stavby
1295/1 v k.ú. Nová Role (dále jen „parcela"). Z výkresu nelze cela přesně vyčíst, umisťované v těchto koridorech budou dále řešeny v navazující
zda má cyklostezka vést těsně podél hranic parcely či zda má vést přímo na / dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení. V podrobnějším
přes tuto parcelu. V textové části ÚP je pro stavba cyklostezky navrhován měřítku této dokumentace jsou jednotlivé pozemky nebo jejich části
koridory K24. Z popisu koridoru (má být široký 12 m a vést mimo ZÚ a stávající potřebné pro umístění stavby dopravní infrastruktury včetně
dopravní plochy) spíše vyplývá, že vedení cyklostezky je spíše navrhováno NA souvisejících staveb identifikovány a je pak možné potenciální střety
prověřit s podstatně větší přesností a navrhnout účinná řešení. Návrh
ploše parcely. S tímto nesouhlasím z následujících důvodů:
•
Mám negativní zkušenosti s umístěním cyklostezky ze Staré Role do koridoru pro cyklostezku vychází z požadavku sousední obce Nejdek,
Nové Role, což způsobilo znemožnění přístupu na námi obdělávané zemědělské která ve svém správním území vymezuje trasu cyklostezky a
pozemky po dříve obecní polní cestě, což znamenalo ztížení přístupu na naše z hlediska širších vztahů je žádoucí, aby trasy na sebe navazovaly.
V rámci pořizování územního plánu je irelevatní řešit případné škody
pozemky (musíme jezdit „po loukách");
- zvýšení frekvence poškozování ohrad pro pasoucí se dobytek, což způsobuje na majetku, není úkolem územního plánování.
Z hlediska záboru zemědělské půdy vydal příslušný orgán ochrany
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neustále škody na našem majetku, ale hlavně únik dobytka mimo ohradu, čímž zemědělského půdního fondu k záměru vymezení koridoru K24
jsme vystaveni postihu za spáchání přestupku v oblasti týrání zvířat a trestného kladné stanovisko.
činu obecního ohrožení (pohybuje-li se dobytek na železniční trati);
- zvýšení četnosti znečištění mých pozemků odpadky (pet lahve, papíry ad.).
•
Dané parcely využívám k zemědělské výrobě (pastva skotu,
pěstování a sklizeň pícnin), takže zvláště na pozemkovou parcelu č. 1295/1
zajíždím se zemědělskou technikou. Trvám na zachování dosavadního přístupu k
parcele p.p.č. 1295/1 po obecní cestě vedoucí na Štěkalku.
•
Obecně dle mého názoru není návrh umisťování cyklostezek
vyžadující zábor zemědělské půdy v souladu s cíli územního plánování
zakotvenými v ust. §i§ 18 (zejména v odst.4) a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu; cílem územního plánování není „dělat
cestu vedle cesty", ale omezit zbytečný zábor zemědělské půdy.
3. České dráhy, a.s.
Odbor správy a prodeje majetku
stavební oddělení,
Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15
Praha 1
4844/SÚ/16
26.4.2016

V katastrálním území Nová Role se nacházejí nemovitosti a zařízení ve vlastnictví
subjektu České dráhy, a.s. (IČ 70994226), uvedené dle listu vlastnictví č. 2445 a
evidované v příslušném katastru nemovitostí.
Vlastnictví ČD, a. s. parcely p. č. 1630/2, 1630/3, 1630/4, 1630/5 v k. ú. Nová Role
jsou v rámci VPS dotčeny návrhem dopravní infrastruktury č. VD4 (propojení s
areálem porcelánky). Parcely p. č. 1630/5, 1630/3 jsou dotčeny návrhem lokality č.
P02 (plocha pro občanské vybaveni - komerční zařízení malá a střední).
Dotčené nemovitosti jsou převážně určeny k funkčnímu využiti jako plocha dopravní
infrastruktury železniční. S dotčením výše uvedených parcel v k. ú. Nová Role
souhlasíme za podmínky jejich majetkoprávního vypořádání.
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.
Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a SŽDC, státní
organizací úprava majetkoprávních 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 ze strany Českých drah, a.s. k návrhu Územního plánu
Nová Role námitek a dalších připomínek.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Úkolem územního plánu je vymezovat plochy a stanovovat jejich
možné funkční a prostorové uspořádání. Konkrétní záměry (stavby)
jsou dále řešeny v podrobnější dokumentaci, ve které jsou pak možné
potenciální střety prověřeny s podstatně větší přesností a jsou
navržena účinná kompenzační opatření. Tzn., že případné stavby
navrhované v ochranném pásmu dráhy budou posuzovány v rámci
územního a stavebního řízení.
Majetkoprávní vztahy a jejich řešení nejsou předmětem územního
plánování
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Spis.zn.: ORUP/485/11/Gie-326.1

Karlovy Vary, dne 22.7.2015

Vyřizuje: Marcela Giertlová, linka 742
Spisový znak: 326.1
Skartační znak: A/20

PŘÍLOHA Č. 7
Věc:

Územní plán Nová Role – stanoviska uplatněná k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek

DOTČENÉ ORGÁNY:
Orgán, organizace
Číslo jednací
datum doručení

Obsah stanoviska

Vyhodnocení

1.

Hasičský záchranný sbor
Karlovarského kraje

stanovisko bylo vyžádáno

2.

Krajská hygienická stanice
Karlovarského kraje

K Vašemu dopisu ve shora uvedené věci KHS KK v souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona bez připomínek
sděluje, že k předloženému návrhu vyhodnocení nemá výhrady a z hlediska zájmů ochrany veřejného
zdraví s návrhem vyhodnocení a návrhem rozhodnutí souhlasí.

KHSKV08968/2015/HOK/Vrb ze
dne 9.7.2015, doručeno dne
16.4.2015
3.

Krajská veterinární správa
pro Karlovarský kraj

stanovisko bylo vyžádáno

4.

Krajský úřad Karlovarského stanovisko bylo vyžádáno
kraje, odbor dopravy a
silničního hospodářství

5.

Krajský úřad Karlovarského stanovisko bylo vyžádáno
kraje, odbor kultury,
památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

6.

Krajský úřad Karlovarského Ochrana přírody a krajiny (Ing. Brachtl/228)
kraje, odbor životního
Záměr „Nová Role - návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu
prostředí a zemědělství
územního plánu“ nemůže mít významný vliv na stávající evropsky významné lokality ani ptačí
oblasti.
1909/ZZ/15 ze dne 20.7.2015,
Toto vyjádření informativního charakteru nenahrazuje stanovisko dle § 45i zákona, které vydává
doručeno dne 21.7.2015
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4
písm. n) zákona.
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Nixbauerová/503)
K návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu Územního plánu Nová Role
podaným v rámci společného projednání nemáme připomínky. K návrhu zadání Územního plánu

připomínky nebyly uplatněny

připomínky nebyly uplatněny
připomínky nebyly uplatněny

připomínky nebyly uplatněny

Nová Role bylo Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství jako
dotčeným orgánem 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 vydáno stanovisko č. j. 1721/ZZ/12 dne 21. 5. 2012, s tím, že nemá z
hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Územního plánu Nová
Role na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení změny. Toto stanovisko zůstává nadále
v platnosti.
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)
Bez připomínek. Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem jako orgánem státní správy lesů: č.
j. 1721/ZZ/12 ze dne 21. 5. 2012 a č. j. 4156/ZZ/13 ze dne 26. 11. 2013.
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 Nová Role (dále jen „ÚP Nová Role“) v rámci veřejného projednání návrhu.
K návrhu ÚP Nová Role bylo krajským úřadem, jako příslušným orgánem ochrany zemědělského
půdního fondu (dále jen „ZPF“), uplatněno dne 26. 11. 2013 pod zn. 4156/ZZ/13 stanovisko dle § 5
odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, změněné stanoviskem k
upravenému návrhu ÚP Nová Role pro veřejné projednání ze dne 20. 3. 2015 pod zn. 497/ZZ/15.
Krajský úřad prověřil požadavky na odnětí zemědělské půdy vzešlé z námitek a připomínek
uplatněným ke zveřejněnému návrhu a v souladu s ustanovením §17a písm. a) zákona podle § 5 odst.
2 tohoto zákona uplatňuje, s přihlédnutím k výše uvedeným stanoviskům následující stanovisko k
návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Nová
Role v rámci veřejného projednání návrhu.
Námitky:
1) České dráhy, a.s., vlastník pozemků p. č. 1630/5, 1630/3 a 1630/2 v k. ú. Nová Role.
Obsah:
Upozorňují, že v ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se
souhlasem drážního úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka pozemku
dráhy a vlastníků sousedních pozemků.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vlastnické a majetkoprávní vztahy a podmínky souhlasu Drážního úřadu pro činnosti v ochranném
pásmu dráhy nejsou předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
2) KSB spol. s r. o., vlastník pozemků p. č. 448/3, 524, 530/7, 530/8, 553/2, 544/7, 544/8,
544/9 a 583/3 v k. ú. Jimlíkov.
Obsah:
Požadavek (u integrované plochy sanace a rekultivace K21 po těžbě kaolinu v katastru Jimlíkov na
výše uvedených pozemcích) na uvedení informace v textové části návrhu ÚP Nová Role, že skutečný
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rozsah sanace a rekultivace v DP Jimlíkov bude průběžně upřesňován podle postupu rekultivačních
prací na základě prováděcí dokumentace a může se lišit od zákresu uvedeným v grafické části návrhu
ÚP Nová Role. V případě neakceptování uvedeného požadavku dále předkladatel požaduje, aby v
grafických přílohách byla provedena změna zařazení uvedené plochy z DS, W, NZ, NS, a NL do NT do
doby ukončení rekultivace.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Lokalita K21 byla v předloženém návrhu ÚP Nová Role řádně vyhodnocena a orgánem ochrany ZPF i
odsouhlasena. Řádně odůvodněn a odsouhlasen byl i zábor 0,15 ha půdy ZPF pro obslužnou
komunikaci v ploše sanace a rekultivace území po těžbě kaolinu v Jimlíkově. Tento souhlas nadále
trvá. Navrhování a vymezování funkčních ploch v návrhu ÚP Nová Role nepřísluší orgánu ochrany
ZPF.
3a) Sedlecký kaolín, a.s. – vlastník pozemků p. č. 489/5, 495, 522/5, 522/6, 530/2, 530/3 a 544/2 v k.
ú. Jimlíkov.
Obsah:
Požadavek (u integrované plochy sanace a rekultivace K21 po těžbě kaolinu v katastru Jimlíkov na
výše uvedených pozemcích) na uvedení informace v textové části návrhu ÚP Nová Role, že skutečný
rozsah sanace a rekultivace v DP Jimlíkov bude průběžně upřesňován od zákresu uvedeným v grafické
části návrhu ÚP Nová Role. V případě neakceptování uvedeného požadavku dále předkladatel
požaduje, aby v grafických přílohách byla provedena změna zařazení uvedené plochy z DS, W, NZ,
NS, a NL do NT do doby ukončení rekultivace.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Lokalita K21 byla v předloženém návrhu ÚP Nová Role řádně vyhodnocena a orgánem ochrany ZPF i
odsouhlasena. Řádně odůvodněn a odsouhlasen byl i zábor 0,15 ha půdy ZPF pro obslužnou
komunikaci v ploše sanace a rekultivace území po těžbě kaolinu v Jimlíkově. Tento souhlas nadále
trvá. Navrhování a vymezování funkčních ploch v návrhu ÚP Nová Role nepřísluší orgánu ochrany
ZPF.
3b) Sedlecký kaolin, a.s. – vlastník pozemků p. č. 337/2, 573/6 a 672/5 v k. ú. Jimlíkov.
Obsah:
Požadavek na doplnění textové části návrhu ÚP Nová Role u lokality Z81 – RZ – rekreace –
zahrádkové osady na str. 18 „… 1. jediná účelově vymezená plocha pro zahrádkářské aktivity obyvatel
Jimlíkova a blízkého okolí.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skutečnosti, že uvedenou lokalitou nebude dotčen ZPF, není tato námitka předmětem
posouzení z hlediska ochrany ZPF.
3c) Sedlecký kaolin, a.s. – vlastník pozemku p. č. 1663/1 v k. ú. Nová Role.
Obsah:
Nesouhlas s chybným vymezením uvedeného pozemku jako ostatní místní komunikace. Plocha je
určena pro funkční využití RI – plocha pro rodinnou rekreaci.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skutečnosti, že uvedenou lokalitou nebude dotčen ZPF, není tato námitka předmětem
posouzení z hlediska ochrany ZPF.
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4. IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s. – vlastník pozemků p. č. 638/4, 672/2, 687/1 a
714/4 v k. ú. Mezirolí.
Obsah:
Požadavek na vymezení výše uvedených pozemků z ploch NZ – ploch zemědělských do ploch
určených pro BV - bydlení v rodinných domech venkovské.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Krajský úřad se zařazením výše uvedených pozemků v k. ú. Mezirolí do ploch bydlení nesouhlasí. V
rámci správního území Města Nové Role bylo navrženo a orgánem ochrany ZPF odsouhlaseno
dostatečné množství záboru zemědělské půdy pro požadované funkční využití. Další navyšování
tohoto záboru ZPF pro funkci bydlení by bylo v rozporu se zásadami plošné ochrany ZPF (§ 4 zákona o
ochraně ZPF), kdy je nutné odnímat pouze nejnutnější plochu ZPF. S navrhovaným záborem
zemědělské půdy v této lokalitě by bylo možné souhlasit za předpokladu, že bude z návrhu ÚP Nová
Role vypuštěna vhodně umístěná adekvátní část již odsouhlasených ploch pro stejné funkční využití.
5. IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s. – vlastník pozemků p. č. 148/2, 148/11, 148/10
a 148/1 v k. ú. Mezirolí (vlastníkem pozemku p. č. 148/1 v k. ú. Mezirolí je Česká republika).
Obsah:
Požadavek na změnu vymezení celých výše uvedených pozemků z ploch NS – smíšené plochy
nezastavěného území a ploch ZV – veřejných prostranství, veřejné zeleně do ploch určených pro
bydlení BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské nebo BV – bydlení v rodinných domech
venkovské. Dále je vznesen požadavek na vypuštění podmínek č. 2, 3 a 4 pro plochu Z 34.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Krajský úřad se zařazením celých výše uvedených pozemků v k. ú. Mezirolí do ploch bydlení
nesouhlasí. V rámci správního území Města Nové Role bylo navrženo a orgánem ochrany ZPF
odsouhlaseno dostatečné množství záboru zemědělské půdy pro požadované funkční využití. Další
navyšování tohoto záboru ZPF pro funkci bydlení by bylo v rozporu se zásadami plošné ochrany ZPF
(§ 4 zákona o ochraně ZPF), kdy je nutné odnímat pouze nejnutnější plochu ZPF. S navrhovaným
záborem zemědělské půdy v této lokalitě by bylo možné souhlasit za předpokladu, že bude z návrhu
ÚP Nová Role vypuštěna vhodně umístěná adekvátní část již odsouhlasených ploch pro stejné funkční
využití. Stanovení podmínek č. 2. (zpracování územní studie), 3. (lhůta pro pořízení studie) a 4.
(specifické podmínky pro zapracování do územní studie) nejsou předmětem posouzení z hlediska
ochrany ZPF.
6. Reality Europe s.r.o. – vlastník pozemku p. č. 743/1 v k. ú. Mezirolí.
Obsah:
Požadavek na ponechání funkčního využití na uvedeném pozemku dle stávajícího platného územního
plánu.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Dle platné územně plánovací dokumentace Města Nová Role je uvedený pozemek veden v plochách s
funkčním využitím zemědělsky využívané plochy. Předpokladem je, že předkladatel námitky nesouhlasí
s přeřazením uvedeného pozemku do plochy rezerv a požaduje uvedenou plochu zařadit do
zastavitelných ploch s funkčním využitím BV – bydlení v rodinných domech venkovské.
Krajský úřad s tímto zařazením nesouhlasí a požaduje uvedenou lokalitu ponechat v plochách rezervy.
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V rámci správního území Města Nové Role bylo navrženo a orgánem ochrany ZPF odsouhlaseno
dostatečné množství záboru zemědělské půdy pro požadovanou funkci bydlení, které byly vhodněji
umístěny z hlediska organizace ZPF. Další navyšování tohoto záboru ZPF pro funkci bydlení by bylo v
rozporu se zásadami plošné ochrany ZPF (§ 4 zákona o ochraně ZPF), kdy je nutné odnímat pouze
nejnutnější plochu ZPF.
7. Ladislav Cinger – vlastník pozemku p. č. 291/5 v k. ú. Mezirolí.
Obsah:
Nesouhlas s nově navrhovaným využitím pozemku p. č. 291/5 v k. ú. Mezirolí jako NZ – plochy
zemědělské.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Krajský úřad se změnou funkčního využití na BV – bydlení v rodinných domech – venkovské u
uvedeného pozemku nesouhlasí. V rámci správního území Města Nové Role bylo navrženo a orgánem
ochrany ZPF odsouhlaseno dostatečné množství záboru zemědělské půdy pro požadovanou funkci
bydlení. Další navyšování tohoto záboru ZPF pro funkci bydlení by bylo v rozporu se zásadami plošné
ochrany ZPF (§ 4 zákona o ochraně ZPF), kdy je nutné odnímat pouze nejnutnější plochu ZPF.
Nesouhlas s předmětnou námitkou vychází z výše uvedeného stanoviska k návrhu ÚP Nová Role pro
společné jednání.
8. Vlastimil Pokluda – vlastník pozemku p. č. 1229/6 v k. ú. Nová Role.
Obsah:
Požadavek na přeřazení části pozemku p. č. 1229/6 v k. ú. Nová Role z ploch NZ – ploch
zemědělských do ploch VZ - výroby a skladování zemědělská výroba.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl předložen konkrétní požadavek na konkrétní plochu (pouze
uvedeno část pozemku p. č. 1229/6 v k. ú. Nová Role, která má výměru 7,1627 ha, z toho 6,2449 ha je
zařazeno do ZPF jako trvalý travní porost se IV. třídou ochrany) a nebylo předloženo řádné odůvodnění
ve smyslu §§ 4 a 5 zákona o ochraně ZPF, nemůže se orgán ochrany ZPF k případnému záboru
zemědělské půdy vyjádřit.
9. Vlastimil Pokluda – vlastník pozemku p. č. 1229/6 v k. ú. Nová Role.
Obsah:
Požadavek na úpravu (zmenšení) rozsahu rekreační zóny v jihovýchodní části uvedeného pozemku dle
hranic současně platné územně plánovací dokumentace Města Nová Role z důvodu využití uvedené
plochy k zemědělské výrobě.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Se změnou využití uvedené části pozemku na plochy NZ – plochy zemědělské a ke zmenšení lokality
RZ – rekreace – zahrádkové osady, nemá krajský úřad připomínky.
10. Vlastimil Pokluda, Ing. Vlastimil Pokluda a Hana Pokludová – vlastníkem pozemků st. p. č.
60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 105/2, 105/3 a pozemků p. č. 132/6, 1115/4, 128/5, 132/4 a 132/7 v
k. ú. Nová Role je pouze Vlastimil Pokluda.
Obsah:
Požadavek na změnu funkčního využití u výše uvedených pozemků z ploch BI – bydlení v rodinných
domech městské a příměstské na plochy pro zázemí zemědělské výroby.
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Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stabilizovanou plochu určenou pro bydlení nacházející se v
zastavěném území, není uvedená námitka předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF. V případě,
že by došlo v předmětné lokalitě k vymezení nových zastavitelných ploch určených k jinému funkčnímu
využití než pro bydlení a došlo by k záboru zemědělské půdy větší než 0,2 ha, bylo by nutné upravit a
přepracovat vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení ÚP Nová Role na ZPF a požádat orgán
ochrany ZPF o nové stanovisko k záboru této zemědělské půdy.
11. Petr Balák – vlastník pozemku p. č. 291/9 v k. ú. Mezirolí.
Obsah:
Požadavek na změnu funkčního využití u výše uvedeného pozemku z ploch NZ – ploch zemědělských
na plochy BV – bydlení v rodinných domech venkovské.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skutečnosti, že pro uvedený pozemek bylo již vydán Magistrátem města Karlovy Vary,
odborem životního prostředí souhlas – závazné stanovisko s trvalým odnětím půdy ze ZPF (na základě
podkladů z platné územně plánovací dokumentace Města Nová Role) pod č. j. 6147/OŽP/07 ze dne 8.
10. 2007 a v současné době probíhá územní řízení o umístění rodinného domu na uvedeném
pozemku, nemá ke změně funkčního využití krajský úřad žádné připomínky.
12. Vít Cibuzar a Vlasta Cibuzarová – spoluvlastníci pozemku p. č. 638/8 v k. ú. Mezirolí
Obsah:
Požadavek na zařazení celého pozemku p. č. 638/8 v k. ú. Mezirolí do ploch s funkčním využitím BV –
bydlení v rodinných domech venkovské.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Krajský úřad se zařazením celého uvedeného pozemku p. č. 638/8 v k. ú. Mezirolí do ploch BV –
bydlení v rodinných domech – venkovské nesouhlasí. V rámci správního území Města Nové Role bylo
navrženo a orgánem ochrany ZPF odsouhlaseno dostatečné množství záboru zemědělské půdy pro
požadovanou funkci bydlení. Další navyšování tohoto záboru ZPF pro funkci bydlení by bylo v rozporu
se zásadami plošné ochrany ZPF (§ 4 zákona o ochraně ZPF), kdy je nutné odnímat pouze nejnutnější
plochu ZPF. Vymezením celé této plochy by navíc došlo k narušení organizace ZPF na zemědělsky
obhospodařované ploše na pozemku p. č. 638/1 v k. ú. Mezirolí a tím ke zhoršení možnosti
obhospodařování v této lokalitě. Lokalita, tak jak je navržena v upravené dokumentaci návrhu ÚP Nová
Role, koresponduje s platnou územně plánovací dokumentací Města Nová Role a krajský úřad ji
požaduje zachovat.
13. Marcela Svobodová – vlastník pozemků p. č. 1212 a 132/20 v k. ú. Nová Role.
Obsah:
Požadavek na zachování uvedených pozemků v plochách s funkčním využitím BI – bydlení v rodinných
domech městské a příměstské.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stabilizovanou plochu určenou pro bydlení nacházející se v
zastavěném území, není uvedená námitka předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
14. Jan Peřina – vlastník pozemků p. č. 132/23 a 1272 v k. ú. Nová Role.
Obsah:
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Požadavek na zachování uvedených pozemků v plochách s funkčním využitím BI – bydlení v rodinných
domech městské a příměstské.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stabilizovanou plochu určenou pro bydlení nacházející se v
zastavěném území, není uvedená námitka předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
15. Tomáš Nesyba – vlastník pozemků p. č. 128/7 a 1213 v k. ú. Nová Role.
Obsah:
Požadavek na zachování uvedených pozemků v plochách s funkčním využitím BI – bydlení v rodinných
domech městské a příměstské.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stabilizovanou plochu určenou pro bydlení nacházející se v
zastavěném území, není uvedená námitka předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
16. MUDr. Mgr. Miloslav Nesyba – vlastník pozemků p. č. 128/7 a 1213 v k. ú. Nová Role.
Obsah:
Požadavek na zachování uvedených pozemků v plochách s funkčním využitím BI – bydlení v rodinných
domech městské a příměstské.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stabilizovanou plochu určenou pro bydlení nacházející se v
zastavěném území, není uvedená námitka předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
17. Jarmila Hajšmanová – vlastník pozemků p. č. 132/28, 132/29, 132/22, 132/30, 132/26 a 132/31 v
k. ú. Nová Role.
Obsah:
Požadavek na zachování uvedených pozemků v plochách s funkčním využitím BI – bydlení v rodinných
domech městské a příměstské.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stabilizovanou plochu určenou pro bydlení nacházející se v
zastavěném území, není uvedená námitka předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
18. Simona Orhan – vlastník pozemků p. č. 132/23 a 1272 v k. ú. Nová Role.
Obsah:
Požadavek na zachování uvedených pozemků v plochách s funkčním využitím BI – bydlení v rodinných
domech městské a příměstské.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF: Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stabilizovanou plochu
určenou pro bydlení nacházející se v zastavěném území, není uvedená námitka předmětem posouzení
z hlediska ochrany ZPF.
Připomínky:
1a. Sedlecký kaolin, a.s.
Obsah:
Nesouhlas s vymezením plochy K 09 – DS – plocha pro dopravní stavbu – přeložka navrhované trasy
silnice II/181 (dnes II/209) v dobývacím prostrou Nová Role. Dále předkladatel připomínky požaduje v
rámci zpracování návrhu ÚP Nová Role prověřit a zabezpečit přístup dopravní přístup do prostoru
zmiňovaného dobývacího prostoru Nová Role.
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Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vymezení plochy a zábor zemědělské půdy v uvedeném dopravním koridoru K 09 byl v návrhu ÚP
Nová Role řádně odůvodněno a zábor zemědělské půdy byl orgánem ochrany ZPF odsouhlasen. Toto
stanovisko i nadále trvá. Navrhování nových ploch např. pro dopravní přístup do zmiňovaného
dobývacího prostoru Nová Role nepřísluší orgánu ochrany ZPF.
1b. Sedlecký kaolin, a.s.
Obsah:
Požadavek na doplnění návrhu ÚP Nová Role o návrh a posouzení odpovídajících kompenzačních
opatření (ochranný val, pás zeleně apod.) mezi plochami Z 77, Z 79 a Z 80 a plochou Dobývacího
prostoru Jimlíkov a Dobývacího prostoru Jimlíkov II, která by minimalizovala případné nepříznivé účinky
těžební činnosti.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Navrhování opatření, která by minimalizovala nepříznivé účinky těžební činnosti v Dobývacím prostoru
Jimlíkov a Dobývacím prostoru Jimlíkov II nepřísluší orgánu ochrany ZPF. Vymezení ploch a zábor
zemědělské půdy v uvedených lokalitách Z 77, Z 79 a Z 80 byl v návrhu ÚP Nová Role řádně
odůvodněn a zábor zemědělské půdy byl orgánem ochrany ZPF odsouhlasen. Toto stanovisko i nadále
trvá.
2. Pavla Pešková, Na Bouchalce 159, Nová Role
Obsah:
Nesouhlas s vymezením plochy Z02 z důvodů umístění bývalého koncentračního tábora v uvedené
ploše, umístěním skládky odpadů, nestabilního podloží, vymezení stavební uzávěry, snížení
hygienických podmínek pro život a nedostatečným zdůvodněním v návrhu ÚP Nová Role.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skutečnosti, že uvedenou lokalitou Z 02 nebude dotčen ZPF, není uvedená připomínka
předmětem vyhodnocení z hlediska ochrany ZPF.
3. Jakub Čáslavský, Mezirolí 160, 362 25 Mezirolí
Obsah:
Lokalitu Z 51 – plocha bydlení v rodinných domech venkovského typu požaduje zachovat v současném
využití NZ.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skutečnosti, že uvedenou lokalitou Z 51 nebude dotčen ZPF, není uvedená připomínka
předmětem vyhodnocení z hlediska ochrany ZPF.
4. Jakub Čáslavský, Mezirolí 160, 362 25 Mezirolí
Obsah:
Lokalitu Z 27 – plocha drobné výroby - požaduje zachovat v plochách s funkčním využitím ZV – zeleň
veřejná. Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vymezení plochy a zábor zemědělské půdy v uvedené lokalitě byl v návrhu ÚP Nová Role řádně
odůvodněno a zábor zemědělské půdy byl orgánem ochrany ZPF odsouhlasen. Toto stanovisko i
nadále trvá.
5. Michaela a Rostislav Bílovi, Mezirolí 108, 362 25 Nová Role
Obsah:
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Požadavek na změnu funkčního využití u pozemku p. č. 579/1 v k. ú. Mezirolí z ploch ZS – zeleň
soukromá a vyhrazená na plochy BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Krajský úřad se zařazením uvedeného pozemku p. č. 579/1 v k. ú. Mezirolí do ploch BI – bydlení v
rodinných domech – městské a příměstské nesouhlasí. Uvedený pozemek, o výměře 0,0987 ha, je v
katastru nemovitostí veden v druhu trvalý travní porost zařazený do III. třídy ochrany. V rámci
správního území Města Nové Role bylo navrženo a orgánem ochrany ZPF odsouhlaseno dostatečné
množství záboru zemědělské půdy pro požadovanou funkci. Další zvyšování tohoto záboru ZPF pro
funkci bydlení by bylo v rozporu se zásadami plošné ochrany ZPF (§ 4 zákona o ochraně ZPF), kdy je
nutné odnímat pouze nejnutnější plochu ZPF.
6. Krista Dorundová, Husova 61, 362 25 Nová Role
Obsah:
Požadavek na změnu územního plánu na části pozemku p. č. 1650/1 v k. ú. Nová Role za účelem
rozšíření rekreační plochy u stávající rekreační chaty č. 195.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skutečnosti, že vlastník pozemku, Město Nová Role, Chodovská 236/6, 362 25 Nová
Role, se změnou funkčního využití nesouhlasí, není předmětné uvedenou připomínku posuzovat z
hlediska ochrany ZPF.
7, Gynaikon s.r.o., K Lávce 285, Nová Role
Obsah:
Požadavek na zachování přilehlých pozemků uvedeného vlastníka v plochách s funkčním využitím BI –
plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stabilizovanou plochy určené pro BI – plochy bydlení v
rodinných domech městské a příměstské, nacházející se v zastavěném území obce, není uvedená
připomínka předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
8. Jan Potužák, Na Vyhlídce 498/32, Karlovy Vary
Obsah:
Nesouhlas se zařazením pozemků p. č. 817/3 část, 829/1, 860/4 část, 1531/2 a 1532/1 do ploch
smíšeného nezastavitelného území a požadavek na vysvětlení, z jakého důvodu mají být uvedené
pozemky přeřazeny z ploch veřejné zeleně - ostatní nelesní zeleně a ze zemědělsky využívané půdy
do ploch smíšeného nezastavitelného území.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skutečnosti, že uvedenou připomínkou nedochází ke změnám záboru zemědělské půdy a
jedná se o nezastavitelné pozemky, není uvedená připomínka předmětem vyhodnocení z hlediska
ochrany ZPF.
9. Kateřina Famfulíková, Hlavní 26, Dalovice
Obsah:
Požadavek na zachování pozemků vymezených ulicemi K Lávce, Rolavská a Nádražní v k. ú. Nová
Role v plochách s funkčním využitím BI – plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stabilizovanou plochy určené převážně pro BI – plochy bydlení
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v rodinných domech městské a příměstské, nacházející se v zastavěném území obce, není uvedená
připomínka předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
10. Jarmila Vysoká, Nové Hamry 272, Nové Hamry
Obsah:
Požadavek na zachování pozemků vymezených ulicemi K Lávce, Rolavská a Nádražní v k. ú. Nová
Role v plochách s funkčním využitím BI – plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stabilizovanou plochy určené převážně pro BI – plochy bydlení
v rodinných domech městské a příměstské, nacházející se v zastavěném území obce, není uvedená
připomínka předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
11. Štěpánka Peřinová, Husova 744, Chodov
Obsah:
Požadavek na zachování přilehlých pozemků uvedeného vlastníka v plochách s funkčním využitím BI –
plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stabilizovanou plochy určené pro BI – plochy bydlení v
rodinných domech městské a příměstské, nacházející se v zastavěném území obce, není uvedená
připomínka předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
12. Jaroslava Pokludová
Obsah:
Nesouhlas s vymezením pozemku p. č. 1180/1 v k. ú. Nová Role jako zastavitelné plochy Z 02 s
funkčním využitím BI – bydlení v rodinných domech městské a příměstské.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vzhledem ke skutečnosti, že uvedenou lokalitou Z 02 nebude dotčen ZPF, není uvedená připomínka
předmětem vyhodnocení z hlediska ochrany ZPF.
13. Spolek zdravé životní prostředí Jenišov
Obsah:
Požadavek na doplnění ÚP Nová Role o:
a) Opatření na úplnou eliminaci přípravy, záměrů, schvalování, povolování, otvírky, těžby nový
kaolinových lomů.
b) Opatření na řádnou sanaci a rekultivaci stávajících lomů.
c) Informace o přínosu těžby pro obec a občany celého kraje včetně jejich zveřejnění.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Ad a) Požadavek na úplnou eliminaci přípravy, záměrů, schvalování, povolování, otvírky, těžby nový
kaolinových lomů v návrhu ÚP Nová Role nespadá do kompetence orgánu ochrany ZPF. Z tohoto
důvodu není uvedená připomínka předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
Ad b) Zábory zemědělské půdy v plochách těžby a následné návrhy rekultivace v lokalitách K 21
(plocha sanace a rekultivace po těžbě kaolinu v Jimlíkově (DS, W, NZ, NL, NS) a K 22 (plocha těžby
nerostů na výhradním ložisku Jimlíkov – sever v DP Jimlíkov II. byly orgánem ochrany ZPF posouzeny
a odsouhlaseny stanovisky výše uvedenými stanovisky. Tato stanoviska nadále platí.
Ad c) Informace o přínosu těžby pro obec a občany celého kraje nespadá do kompetence orgánu
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ochrany ZPF. Z tohoto důvodu není uvedená připomínka předmětem posouzení z hlediska ochrany
ZPF.
Připomínky uplatněné po veřejném projednání mimo stanovenou lhůtu
1. Mariana Švejdarová, Mezirolí č. p. 116, Nová Role
Obsah:
Požadavek na změnu funkčního využití u pozemku p. č. 141/19 v k. ú. Mezirolí z ploch ZS – zeleň
soukromá a vyhrazená na plochy bydlení.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Krajský úřad se zařazením uvedeného pozemku p. č. 141/19 v k. ú. Mezirolí do ploch bydlení
nesouhlasí. Uvedený pozemek, o výměře 0,1469 ha, je v katastru nemovitostí veden v druhu trvalý
travní porost zařazený do III. třídy ochrany. V rámci správního území Města Nové Role bylo navrženo a
orgánem ochrany ZPF odsouhlaseno dostatečné množství záboru zemědělské půdy pro požadované
funkční využití. Další zvyšování tohoto záboru ZPF pro funkci bydlení by bylo v rozporu se zásadami
plošné ochrany ZPF (§ 4 zákona o ochraně ZPF), kdy je nutné odnímat pouze nejnutnější plochu ZPF.
S navrhovaným záborem zemědělské půdy v této lokalitě by bylo možné souhlasit za předpokladu, že
bude z návrhu ÚP Nová Role vypuštěna vhodně umístěná adekvátní část již odsouhlasených ploch pro
stejné funkční využití.
2. Volodymyr Markivskyy, Ondříčkova 599/38, Karlovy Vary
Obsah:
Požadavek na změnu funkčního využití u pozemků p. č. 579/3 a 579/7 v k. ú. Mezirolí z ploch RI –
plochy pro rodinnou rekreaci na plochy BV – bydlení v rodinných domech venkovské.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Krajský úřad se zařazením uvedených pozemků p. č. 579/3 a 579/7 v k. ú. Mezirolí do ploch BV bydlení v rodinných domech - venkovské nesouhlasí. V rámci správního území Města Nové Role bylo
navrženo a orgánem ochrany ZPF odsouhlaseno dostatečné množství záboru zemědělské půdy pro
požadované funkční využití. Další zvyšování tohoto záboru ZPF pro funkci bydlení by bylo v rozporu se
zásadami plošné ochrany ZPF (§ 4 zákona o ochraně ZPF), kdy je nutné odnímat pouze nejnutnější
plochu ZPF. S navrhovaným záborem zemědělské půdy v této lokalitě pro funkci BV – bydlení v
rodinných domech venkovské by bylo možné souhlasit za předpokladu, že bude z návrhu ÚP Nová
Role vypuštěna vhodně umístěná adekvátní část již odsouhlasených ploch pro stejné funkční využití.
Závěr:
Krajský úřad upozorňuje, že každá změna záboru zemědělské půdy musí být projednána s orgánem
ochrany ZPF a tímto orgánem odsouhlasena. K této změně musí být předloženo upravené
vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení ÚP Nová Role na ZPF (textová, tabulková a grafická část)
a každé řešení musí být řádně odůvodněno ve smyslu §§ 4 a 5 zákona o ochraně 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 životní prostředí.
Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297)
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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 zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí a
pověřených obcí. Tím je v souladu s ust. § 106 vodního zákona v případě územního plánu města Nová
Role Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad.
7.

Magistrát města Karlovy
Vary, odbor dopravy
11490/OD/15 ze dne
22.7.2015, doručeno dne
24.7.2015 po lhůtě

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.

připomínky nebyly uplatněny

8.

Magistrát města Karlovy
stanovisko bylo vyžádáno
Vary, ÚÚPaSÚ – vodoprávní
úřad

připomínky nebyly uplatněny

9.

Magistrát města Karlovy
Vary, odbor životního
prostředí

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

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, odbor ochrany
územních zájmů

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

13. Ministerstvo průmyslu a
obchodu

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

14. Ministerstvo zdravotnictví

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

15. Ministerstvo životního
prostředí, odbor výkonu
státní správy IV

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny
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16. Obvodní báňský úřad pro
území Karlovarského kraje
SBS/19463/20/15/OBÚ-08 ze dne
7.7.2015, doručeno dne 8.7.2015

Zdejší úřad prostudoval zaslané podklady. Z hlediska ochrany nerostného bohatství nemá Obvodní bez připomínek
báňský úřad pro území kraje Karlovarského k zaslanému návrhu rozhodnutí o námitkách a
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Nová Role žádné připomínky.

17. Státní pozemkový úřad

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

18. Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

19. Státní energetická inspekce S návrhem vyhodnocení připomínek k návrhu Územního plánu Nová Role ČR-Státní energetická bez připomínek
inspekce jako dotčený orgán příslušný podle § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
456/15/32.101/Bá ze dne
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
24.6.2015, doručeno dne
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o
26.6.2015
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.

NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, příslušný dle ust. § 178 odst. 1 a
20. Krajský úřad Karlovarského
2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 7 odst. 1 písm. bez připomínek,
kraje, odbor regionálního
g) stavebního zákona, vydává v souladu s ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona, stanovisko bude prověřen soulad návrhu s Aktuallizací č. 1
rozvoje
krajského úřadu - nadřízeného správního orgánu územního plánování k návrhu rozhodnutí o PÚR ČR
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k upravenému návrhu Územního plánu Nová Role.
831/RR/15 ze dne 9. 7.2015,
1. Základní údaje:
doručeno dne 15.7.2015
Návrh ÚP, zpracoval projektant Ing. arch. Petr Martínek, aut. arch., Karlovy Vary, v 07/2013. Na
základě výsledků společného jednání o návrhu ÚP, konaném dne 29.10.2013, byla zpracována ve
12/2014 úprava návrhu ÚP k veřejnému projednání, které proběhlo dne 16.3.2015.
2. Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek k
upravenému návrhu ÚP 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“):
Na základě předloženého podkladu zdejší úřad sděluje, že k němu nemá připomínky. Celou textovou
část ÚP je však potřeba před vydáním ÚP upravit dle Politiky územního rozvoje ČR, ve znění
Aktualizace č. 1, např. citaci názvu, apod..
Konstatujeme, že Vládou ČR byla schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (dále jen
„PÚR“), pořizovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, která je závazná od 17.4.2015 (viz metodické
sdělení MMR:
Stránka | 13

http://www.mmr.cz/getmedia/44daa9f3-1ff6-439da30bd06f4197fc4c/2015_V_19_zavaznost_apur.pdf?ext=.pdf).
PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, je k nahlédnutí na webových stránkách Ministerstva pro místní
rozvoj ČR (odkaz:
http://www.mmr.cz/getmedia/1d20147b-d68b-4493892efed76debd28/2015_IV_22_pravni_stav_apur.pdf?ext=.pdf).
Zároveň Vás informujeme, že bylo zahájeno projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního
rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „akt. ZÚR KK“). 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 akt. ZÚR KK je potřeba sledovat, a pokud tato dokumentace nabude účinnosti před
vydáním ÚP, bude potřeba ÚP uvést do souladu s ní.
3. Připomínky: (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)
a) K vyhodnocení námitky 2. KSB spol. s r. o., a 3. Sedlecký kaolin a.s. (taktéž část připomínky 1.),
připomínáme dvě věci:
1. vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
§ 18 Plochy těžby nerostů
(1) Plochy těžby nerostů se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro
hospodárné využívání nerostů a pro ochranu životního prostředí při těžební činnosti a úpravě nerostů.
(2) Plochy těžby nerostů zahrnují zpravidla pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky pro
ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvaly a kaliště, dále
pozemky rekultivací a pozemky staveb a technologických zařízení pro těžbu. Do plochy těžby nerostů
lze zahrnout i pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
2. zák. č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů…:
§ 27 Stanovení, změny a zrušení dobývacího prostoru
…
(6) Stanovení a změna dobývacího prostoru je i rozhodnutím o změně využití území v rozsahu jeho
vymezení na povrchu.
…
Je tedy potřeba rozhodnout o námitce, a zpracovat odůvodnění rozhodnutí o námitce, minimálně v
souladu s těmito dvěma právními předpisy.
b) K vyhodnocení námitky 10. Vlastimila Pokludy…, konstatujeme, že se jedná o užívanou
hospodářskou usedlost rozloha, všech pozemků dle podání je 4.600 m2. Plochy v územním plánu se
vymezují zpravidla větší než 2.000 m2. Vzhledem ke stávající funkci hospodářského dvora,
samostatnému vjezdu z Nádražní ulice, by měl pořizovatel i určený zastupitel znovu zvážit svá
rozhodnutí o podané námitce, kterým vlastně nařizují asanaci hospodářského dvora se všemi jeho
důsledky. Vymezení plochy s funkčním využitím bydlení venkovské vzhledem k samostatnému vjezdu
a dostatečné rozloze plochy by zde má své opodstatnění.
c) Argumentovat v odůvodnění rozhodnutí o námitce či ve vyhodnocení připomínky podané při
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projednání ÚP platným územním plánem je bezpředmětné a nežádoucí. Nový územní plán navrhuje
novou koncepci řešení v území a nyní platná dokumentace a koncepce obsažená v ní není pro nově
pořizovaný ÚP závazná.
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Spis.zn.: ORUP/485/11/Gie-326.1
Vyřizuje: Marcela Giertlová, linka 742
Spisový znak: 326.1
Skartační znak: A/20

Karlovy Vary, dne 10.6.2016

PŘÍLOHA Č. 8
Věc:

Územní plán Nová Role - vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po opakovaném veřejném jednání, které se konalo dne 21.4.2016 – stanoviska
dotčených orgánů a sousedních obcí

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 stanovisko bylo vyžádáno
kraje, odbor dopravy a
silničního hospodářství

připomínky nebyly uplatněny

5.

Krajský úřad Karlovarského stanovisko bylo vyžádáno
kraje, odbor kultury,
památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

připomínky nebyly uplatněny

6.

Krajský úřad Karlovarského Ochrana přírody a krajiny
bez připomínek
kraje, odbor životního
Bez připomínek.
prostředí a zemědělství
Posuzování vlivů na životní prostředí
1023/ZZ/16 ze dne
K návrhu zadání Územního plánu Nová Role bylo Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem bez připomínek
25.4.2016, doručeno dne
životního prostředí a zemědělství jako dotčeným orgánem dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001
26.4.2016
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů vydáno stanovisko zn. 1721/ZZ/12
dne 21.05.2012, s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na
vyhodnocení vlivů Územního plánu Nová Role na životní prostředí, ani na zpracování variantního
řešení změny. Toto stanovisko zůstává nadále v platnosti. Upozorňujeme však na skutečnost, že pokud
v budoucnu dojde k realizaci záměrů naplňujících dikci pro budoucí povolení záměrů uvedených
v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, budou tyto podléhat samostatnému
posuzování, pokud by to stanovilo zjišťovací řízení.

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

bez připomínek

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství
bez připomínek
Z předloženého oznámení o pokračování řízení o Územním plánu Nová Role, opakovaném veřejném
projednání návrhu územního plánu vyplývá, že tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní
stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa o rozloze: 0,1590 ha pro plochu K23 (koridor pro
cyklostezku) a 0,4977 ha pro plochu K24 (koridor pro cyklostezku).
V souladu s ustanovením § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (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 opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Nová
Role (dále jen „ÚP Nová Role“) a výzvu pro uplatnění stanoviska k částem řešení, které byly od
předešlého jednání změněny.
Krajský úřad, jako dotčený orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“),
posoudil zveřejněnou dokumentaci upraveného a posouzeného návrh ÚP Nová Role (úprava pro
opakované veřejné projednání, leden 2016, zpracovatel Ing. Arch. Petr Martínek).
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 Nová Role (úprava pro opakované veřejné projednání, leden 2016), které byly od
předešlého jednání změněny, podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF následující
s t a n o v i s k o:
K návrhu ÚP Nová Role bylo krajským úřadem, jako příslušným orgánem ochrany ZPF, uplatněno dne
26. 11. 2013 pod zn. 4156/ZZ/13 stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF. Toto stanovisko
bylo změněno stanoviskem č. j. 497/ZZ/15 ze dne 20. 3. 2015. Dne 20. 7. 2015 vydal krajský úřad
stanovisko č. j. 1909/ZZ/15 k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných v
rámci veřejného projednání návrhu ÚP Nová Role.
Nyní je krajskému úřadu předložena upravená dokumentace návrhu ÚP Nová Role pro opakované
veřejné projednání (leden 2016).
V předložené úpravě návrhu ÚP Nová Role byla vymezena hranice zastavěného území ke dni
1.1.2016. K uvedené hranici zastavěného území vydal krajský úřad své stanovisko jak k původnímu
návrhu, tak i k návrhu pro veřejné projednání. V těchto stanoviscích krajský úřad nesouhlasil s
vymezením hranice zastavěného území u zahrádkářských osad u pozemků p. č. 867/1, 867/15-52,
1007/2-5, 1007/7 a 8, 1007/10-13, 1007/22, 1022/1-2, 1022/5-15 v k. ú. Nová Role.
V nyní předložené úpravě návrhu ÚP Nová Role (leden 2016) byla hranice zastavěného území
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upravena u pozemků p. č. 1022/1-2 a 1022/5-15 v k. ú. Nová Role. S vypuštěním uvedených pozemků
ze zastavěného území krajský úřad souhlasí. Ostatní pozemky byly v zastavěném území ponechány i
přes skutečnost, že pořizovatel v rámci vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP po veřejném
jednání, které se konalo dne 16.3.2015, požadoval ze zastavěného území vyjmout všechny zmiňované
pozemky.
Krajský úřad tedy s vymezením hranice zastavěného území u pozemků p. č. 867/1, 867/15-52, 1007/2- Vyjmenované pozemky jsou v intravilánu obce a
5, 1007/7 a 8, 1007/10-13, 1007/22 v k. ú. Nová Role nesouhlasí a požaduje navržený průběh této tudíž jsou ze zákona v ZÚ
hranice prověřit a upravit, případně žádá odůvodnit, na jakém základě byla tato hranice stanovena. Na
pozemcích nejsou evidovány žádné stavby, které by byly zapsány v KN jako zastavěná plocha a
nádvoří. Nebylo, ani jiným způsobem prokázáno, že se jedná o případ dle § 58 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
o „zastavěné stavební pozemky“ (definováno v § 2 stavebního zákona).
K zastavitelným lokalitám:
Oproti předchozí dokumentaci byly přidány dvě plochy dopravní infrastruktury – koridory pro
cyklostezku.
Lokalita ZPF č. K23 – koridor cyklostezky v severní části správního území obce Nová Role Je
navrhován zábor cca 0,43 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany Lokalita ZPF č. K24 - K23 a K24 - souhlas
koridor cyklostezky v severní části správního území obce Nová Role Je navrhován zábor cca 0,06 ha
zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany S navrhovaným záborem zemědělské půdy v těchto
dvou lokalitách krajský úřad souhlasí.
Pro zábor jsou navrhovány zemědělské půdy s nejnižší produkční schopností, které jsou z části
znehodnoceny náletovými dřevinami. Vymezení těchto ploch je v souladu se zásadami plošné ochrany
ZPF (§ 4 zákona o ochraně ZPF). Krajský úřad požaduje po upřesnění konkrétních cyklostezek navrátit
zbylé pozemky do ZPF.
Krajský úřad dále upozorňuje, že v tabulkové části vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení ÚP Nová Role na ZPF je u těchto dvou lokalit uvedený nesprávný součet výměry
záboru zemědělské půdy – krajský úřad požaduje uvedené hodnoty prověřit a opravit.
Upozornění: V případě změny rozsahu záboru zemědělské půdy (rozšíření ploch na pozemcích ZPF)
je nutné dopracovat Vyhodnocení předpokládaných 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, ve znění pozdějších předpisů.
Odpadové hospodářství
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 k návrhu koncepce odpadového hospodářství
neuplatnil příslušný dotčený orgán připomínky
rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí.
Ochrana ovzduší
Bez připomínek.

bez připomínek

Vodní hospodářství
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z hlediska svých
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kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o k návrhu koncepce vodního hospodářství
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodoprávním neuplatnil příslušný dotčený orgán připomínky
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 města Nová Role Magistrát města
Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad.
7.

Magistrát města Karlovy
Vary, odbor dopravy

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy jako silniční správní úřad příslušný dle ustanovení § 40
odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení
4479/OD/16 ze dne 4.4.2016,
z hlediska řešení místních a účelových komunikací sděluje: Veškerá území vymezená pro dopravní
doručeno dne 23.5.2016
styk, musí respektovat bezpečnost silničního provozu a funkční dopravní sítě. V rámci navrhovaného
dopravního řešení, je nutno dodržet obecně platné podmínky obsažené v příslušných ČSN pro
po stanovené lhůtě
navrhování pozemních komunikací.

V rámci projednávání územního plánu jsou
navrženy plochy a stanovovány požadavky na
jejich možné využívání a prostorové uspořádání.
V této fázi není řešena podrobnost stavby
k realizaci. Konkrétní stavby budou řešeny v
navazující dokumentaci k územnímu a
stavebnímu řízení a budou posouzeny
příslušnými dotčenými orgány.

8.

Magistrát města Karlovy
stanovisko bylo vyžádáno
Vary, ÚÚPaSÚ – vodoprávní
úřad

připomínky nebyly uplatněny

9.

Magistrát města Karlovy
Vary, odbor životního
prostředí

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

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, odbor ochrany
územních zájmů

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o bez připomínek
projednání návrhu územního plánu Nová Role.
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, jehož jménem jednám na základě pověření 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 souhlasí s předloženým „Návrhem územního plánu Nová Role. 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.

86701/2016-8201-OÚZ-PHA
ze dne 6.4.2016, doručeno
dne 6.4.2016

13. Ministerstvo průmyslu a
obchodu

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve bez připomínek
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme k výše uvedené územně plánovací
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MPO15327/2016 ze dne
21.4.2016, doručeno dne
27.4.2016

dokumentaci podle ustanovení § 52 stavebního zákona další připomínky.
S upraveným návrhem územního plánu souhlasíme.

14. Ministerstvo zdravotnictví

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

15. Ministerstvo životního
prostředí, odbor výkonu
státní správy IV

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

16. Obvodní báňský úřad pro
území Karlovarského kraje

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 9. 3. 2016 Vaše oznámení o konání bez připomínek
výše uvedeného jednání dne 21. 4. 2016. 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 a využití nerostného bohatství nemá Obvodní báňský úřad pro území kraje
Karlovarského k upravenému návrhu Územního plánu Nová Role žádné připomínky.

SBS/08035/2016/OBÚ-08 ze
dne 7.4.2016, doručeno dne
8.4.2016

17. Státní pozemkový úřad
SPU 186274/2016 ze dne
13.4.2016, doručeno dne
14.4.2016

18. Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, jako věcně a místně příslušný bez připomínek
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:
V žádném katastrálním území, které spadá do správního obvodu města Nová Role, v současné době
neprobíhají pozemkové úpravy.
K opakovanému veřejnému projednání návrhu Územního plánu Nová Role nemáme žádné připomínky
ani námitky.
stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

19. Státní energetická inspekce stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

SOUSEDNÍ OBCE:
20. Město Nejdek

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny
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21. Statutární město Karlovy
Vary

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

22. Obec Božičany

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

23. Obec Děpoltovice

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

24. Obec Mírová

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

25. Obec Smolné Pece

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:
26. Krajský úřad Karlovarského Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 9.3.2016 oznámení o konání zjištěné nedostatky budou v návrh ÚP k vydání
kraje, odbor regionálního
opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Nová Role (dále jen „ÚP“), opraveny
rozvoje
dne 21.4.2016. Dále dne 11.4.2016 zdejší úřad obdržel na žádost doplňující podklad: „Nové požadavky
na úpravu návrhu ÚP Nová Role, které vyplynuly z vyhodnocení výsledků veřejného projednání,
321/RR/16 ze dne 12.4.2016,
konaného dne 16.3.2015“, zpracovaného pořizovatelkou dne 6.8.2015. Magistrát města Karlovy Vary,
doručeno dne 14.4.2016
Úřad územního plánování a stavební úřad, (dále jen „pořizovatel“), pořizuje ÚP Nová Role 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 Nová Role, zpracovaný Ing. arch. Petrem Martínkem, aut. arch., Karlovy Vary, v 01/2016, byl
ve společném jednání o návrhu ÚP projednán dne 29.10.2013. Na základě výsledků společného
jednání byl zpracován upravený návrh ÚP (1. úprava), která byla veřejně projednána dne 16.3.2015.
Na základě výsledků prvního veřejného projednání byla v 01/2016 zpracována úprava návrhu ÚP před
opakovaným veřejným jednáním (2.úprava), tj. návrh ÚP k opakovanému veřejnému projednání.
Opakované veřejné projednání 2. úpravy návrhu ÚP proběhne dne 21.4.2016.
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 2. úpravy návrhu ÚP a předaného podkladu nemáme z výše uvedených hledisek k
opakovanému projednání zásadní připomínky.
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
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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.
3. Požadavky: (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 kapitole 1b.1,
odst. 2, k citovaným P+R je nutno doplnit v souladu s platnou legislativou slovo : „.. doplňujících…“.
- na str. 36, návrhu ÚP, v kapitole 1f.29, je v prvním odstavci u citované vyhlášky chyba, správně je
vyhl. č. 501/2006 Sb., nikoli 5001/2006 Sb.. - na str. 38, v kapitole: b) Územní systém ekologické
stability, odůvodnění ÚP, chybí informace o nadregionálním biokoridoru NRBK 3 - Studenec-Jezeří - je
ji potřeba doplnit.
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Spis.zn.: ORUP/485/11/Gie-326.1
Vyřizuje: Marcela Giertlová, linka 742
Spisový znak: 326.1
Skartační znak: A/20

Karlovy Vary, dne 3.8.2016

PŘÍLOHA Č. 9
Věc:

Územní plán Nová Role - stanoviska DO a krajského úřadu uplatněná k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci
opakovaného veřejného projednání (§ 53 odst. 1 SZ)

DOTČENÉ ORGÁNY:
Orgán, organizace
Číslo jednací
datum doručení

Obsah stanoviska

Vyhodnocení
připomínky nebyly uplatněny

1.

Hasičský záchranný sbor
Karlovarského kraje

stanovisko bylo vyžádáno

2.

Krajská hygienická stanice
Karlovarského kraje

Na základě výzvy k uplatnění stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení bez připomínek
připomínek k výše uvedenému Územnímu plánu posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského
kraje se sídlem v Karlových Varech jako dotčený orgán ve smyslu § 77 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvedený návrh.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví
vydává Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech toto závazné
stanovisko: S návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocením připomínek s e s o u h l a s í .

KHSKV08065/2016/HOK/Vrb
ze dne 22.7.2016, doručeno
dne 22.7.2016

3.

Krajská veterinární správa
pro Karlovarský kraj

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

4.

Krajský úřad Karlovarského stanovisko bylo vyžádáno
kraje, odbor dopravy a
silničního hospodářství

připomínky nebyly uplatněny

5.

Krajský úřad Karlovarského stanovisko bylo vyžádáno
kraje, odbor kultury,
památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

připomínky nebyly uplatněny

6.

Krajský úřad Karlovarského Ochrana přírody a krajiny
bez připomínek
kraje, odbor životního
Bez připomínek.
prostředí a zemědělství
Posuzování vlivů na životní prostředí
2063/ZZ/16/KK-50258/16 ze K návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu Územního plánu Nová Role po bez připomínek
dne 15.7.2016, doručeno dne opakovaném veřejném projednání nemáme připomínek. K návrhu zadání územního plánu Nová Role
15.7.2016
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. 1721/ZZ/12 dne 21.05.2012, s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní
prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu Nová Role na životní prostředí, ani na
zpracování variantního řešení. Toto stanovisko zůstává nadále v platnosti.
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
Bez připomínek.

bez připomínek

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství
bez připomínek
Nadále platí stanovisko vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a
zemědělství jako orgánem státní správy lesů: č.j. 1023/ZZ/16 ze dne 25.4.2016.
Ochrana zemědělského půdního fondu
bez připomínek
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 Nová Role (dále jen „ÚP Nová Role“) v rámci opakovaného veřejného
projednání návrhu.
K návrhu ÚP Nová Role bylo krajským úřadem, jako příslušným orgánem ochrany zemědělského
půdního fondu (dále jen „ZPF“), uplatněno dne 26. 11. 2013 pod zn.4156/ZZ/13 stanovisko dle § 5 odst.
2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
ZPF“), změněné stanoviskem k upravenému návrhu ÚP Nová Role pro veřejné projednání ze dne 20.
3. 2015 pod zn. 497/ZZ/15. Dne 20. 7. 2015 bylo krajským úřadem uplatněno pod zn. 1909/ZZ/15
stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Nová Role po
veřejném projednání a dne 25. 4. 2016 uplatnil krajský úřad stanovisko pod zn. 1023/ZZ/16 k
upravenému návrhu ÚP Nová Role před opakovaným veřejným projednáním.
Krajský úřad prověřil požadavky na odnětí zemědělské půdy vzešlé z námitek a připomínek
uplatněným ke zveřejněnému návrhu ÚP Nová Role a v souladu s ustanovením § 17a písm. a) zákona
o ochraně ZPF podle § 5 odst. 2 tohoto zákona uplatňuje, s přihlédnutím k výše uvedeným
stanoviskům, následující stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu ÚP Nová Role v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu.
Námitky:
1) Vlastmil Pokluda a Jaroslava Pokludová, spoluvlastníci pozemků p. č. 142/2 a 1237 v k. ú. Nová
Role.
Obsah:
Nesouhlas s vymezením koridorů pro cyklostezky označené jako VD8 a VD9 v návrhu ÚP Nová Role
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Zábory zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany pro tyto dva koridory byly ze strany projektanta
a pořizovatele ÚP Nová Role řádně vyhodnoceny a odůvodněny a krajským úřadem odsouhlaseny.
Tento souhlas nadále trvá. K případnému vypuštění uvedených lokalit z návrhu ÚP Nová Role nemá
krajský úřad žádné připomínky.
2) Vlastimil Pokluda, vlastník pozemku p. č. 1295/1 v k. ú. Nová Role
Stránka | 2

Obsah:
Nesouhlas s vymezením koridoru pro cyklostezku označený jako VD9 v návrhu ÚP Nová Role
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Zábor zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany pro tento koridor byl ze strany projektanta a
pořizovatele ÚP Nová Role řádně vyhodnocen a odůvodněn a krajským úřadem odsouhlasen. Tento
souhlas nadále trvá. K případnému vypuštění uvedené lokality z návrhu ÚP Nová Role nemá krajský
úřad žádné připomínky.
3) České dráhy, a.s., vlastník pozemků p. č. 1630/2, 1630/3, 1630/4 a 1630/5 v k. ú. Nová Role
Obsah:
Upozorňují, že v ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se
souhlasem drážního úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka pozemku
dráhy a vlastníků sousedních pozemků.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Vlastnické a majetkoprávní vztahy a podmínky souhlasu Drážního úřadu pro činnosti v ochranném
pásmu dráhy nejsou předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
Připomínky:
1) Sedlecký kaolin a.s.,
Požadavek na doplnění návrhu ÚP Nová Role o návrh a posouzení odpovídajících kompenzačních
opatření (ochranný val, pás zeleně apod.) mezi plochami Z 77, Z 79 a Z 80 a plochou Dobývacího
prostoru Jimlíkov a Dobývacího prostoru Jimlíkov II, která by minimalizovala případné nepříznivé účinky
těžební činnosti.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Navrhování opatření, která by minimalizovala nepříznivé účinky těžební činnosti v Dobývacím prostoru
Jimlíkov a Dobývacím prostoru Jimlíkov II nepřísluší orgánu ochrany ZPF. Vymezení ploch a zábor
zemědělské půdy v uvedených lokalitách Z 77, Z 79 a Z 80 byl v návrhu ÚP Nová Role řádně
odůvodněn a zábor zemědělské půdy byl orgánem ochrany ZPF odsouhlasen. Toto stanovisko i nadále
trvá.
Závěr:
Krajský úřad upozorňuje, že každá změna záboru zemědělské půdy musí být projednána s orgánem
ochrany ZPF a tímto orgánem odsouhlasena. K této změně musí být předloženo upravené
vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení ÚP Nová Role na ZPF (textová, tabulková a grafická část)
a každé řešení musí být řádně odůvodněno ve smyslu §§ 4 a 5 zákona o ochraně ZPF.
Geologie a hornictví
Bez připomínek.

bez připomínek

Odpadové hospodářství
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších příslušný dotčený orgán neuplatnil připomínky
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.
bez připomínek
Ochrana ovzduší
Bez připomínek.
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Vodní hospodářství
příslušný dotčený orgán neuplatnil připomínky
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní úřad
připomínek. Vodoprávním úřadem příslušným k dalšímu vyjádření či k vydání stanoviska k tomuto
návrhu rozhodnutí je v souladu s § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování
a stavební úřad.
7.

Magistrát města Karlovy
Vary, odbor dopravy
11458/OD/16 ze dne
13.7.2016, doručeno dne
14.7.2016
po stanovené lhůtě

Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy jako silniční správní úřad příslušný dle ustanovení § 40 konstatování
odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů bez připomínek
uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení
z hlediska řešení místních a účelových komunikací sděluje: Veškerá území vymezená pro dopravní
styk, musí respektovat bezpečnost silničního provozu a funkční dopravní sítě. V rámci navrhovaného
dopravního řešení, je nutno dodržet obecně platné podmínky obsažené v příslušných ČSN pro
navrhování pozemních komunikací.

8.

Magistrát města Karlovy
stanovisko bylo vyžádáno
Vary, ÚÚPaSÚ – vodoprávní
úřad

připomínky nebyly uplatněny

9.

Magistrát města Karlovy
Vary, odbor životního
prostředí

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

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, odbor ochrany
územních zájmů

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

13. Ministerstvo průmyslu a
obchodu

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

14. Ministerstvo zdravotnictví

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

15. Ministerstvo životního
prostředí, odbor výkonu
státní správy IV

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

16. Obvodní báňský úřad pro
území Karlovarského kraje

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 23. 6. 2016 Vaše výše uvedené bez připomínek
návrhy. Dle § 15 odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
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uplatňují Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a obvodní báňské úřady
SBS/20615/2016/OBÚ-08 ze
stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům z hlediska ochrany a využití nerostného
dne 18.7.2016, doručeno dne
bohatství.
19.7.2016
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 a využití nerostného bohatství nemá Obvodní báňský úřad pro území kraje
Karlovarského k zaslanému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu Územního plánu Nová Role žádné připomínky.
17. Státní pozemkový úřad
SPU 346466/2016 ze dne
8.7.2016, doručeno dne
8.7.2016

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, jako věcně a místně příslušný bez připomínek
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, vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Nová Role nemáme žádné
připomínky ani námitky.

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 Nejdek

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

21. Statutární město Karlovy
Vary

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

22. Obec Božičany

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

23. Obec Děpoltovice

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

24. Obec Mírová

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

25. Obec Smolné Pece

stanovisko bylo vyžádáno

připomínky nebyly uplatněny

NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, obdržel dne 23.6.2016 výzvu k vydání
26. Krajský úřad Karlovarského
bez připomínek
stanoviska zdejšího úřadu k vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Nová Role (dále
kraje, odbor regionálního
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rozvoje

jen „ÚP“), po opakovaném veřejném projednání, které proběhlo dne 21.4.2016 (přílohou výzvy bylo:
vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, sousedních obcí a nadřízeného orgánu územního
821/RR/16 ze dne 15.7.2016,
plánování z 10.6.2016; návrh rozhodnutí o námitkách z 8.6.2016; návrh vyhodnocení obdržených
doručeno dne 15.7.2016
připomínek z 8.6.2016).
Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, 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, 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 návrhu výsledků
opakovaného projednání upraveného návrhu ÚP, tj. k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek obdržených v rámci opakovaného veřejného projednání.
1. Základní údaje:
Návrh ÚP zpracoval projektant Ing. arch. Petr Martínek, aut. arch., Karlovy Vary, v 07/2013. Na základě
výsledků společného jednání o návrhu ÚP, konaném dne 29.10.2013, byla ve 12/2014 zpracována (1.)
úprava návrhu ÚP před řízením, která byla veřejně projednána dne 16.3.2015. První stanovisko s
připomínkou dle § 53 odst. 1 stavebního zákona zdejší úřad vydal pod č. j.:831/RR/15 dne 9.7.2015.
Na základě výsledků prvního veřejného projednání byla zpracována (2.) úprava návrhu ÚP, a
opakované veřejné projednání upraveného návrhu ÚP se konalo dne 21.4.2014.
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“):
K předloženému podkladu zdejší úřad nemá připomínky.
3. Požadavky 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).
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Spis.zn.: ORUP/485/11/Gie-326.1
Vyřizuje: Marcela Giertlová, linka 742
Spisový znak: 326.1
Skartační znak: A/20

Karlovy Vary, dne 8.6.2016
aktualizace 3.8.2016. po
projednání s dotčenými orgány
dle § 53 odst. 1 SZ

PŘÍLOHA Č. 10
Věc:

Územní plán Nová Role – návrh vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 1 stavebního zákona – po opakovaném veřejném projednání

Opakované veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Nová Role dle § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, konalo dne 21.4.2016. Ve stanovené lhůtě byly k návrhu uplatněny námitky a připomínky.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a s ohledem na veřejné zájmy zpracoval návrh na vyhodnocení připomínek. V souladu s § 53
odst. 1 stavebního zákona požádal pořizovatel dne 21.6.2016 dotčené orgány a nadřízený orgán územního plánování o stanovisko k uplatněným připomínkám. Dotčenými
orgány byla ve stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů ode dne doručení výzvy, uplatněna stanoviska, která sloužila jako podklad pro vyhodnocení a úvahy pořizovatele.
K návrhu rozhodnutí o námitkách neuplatnil žádný dotčený orgán negativní stanovisko.

PŘIPOMÍNKY:
Podatel:
evid. pod čj.:
datum doručení:
1. Sedlecký kaolin a.s.
IČ:63509911
Božičany č.p. 167, 362 25
Božičany
zast. ing. Vojtěch Zítko předseda představenstva
2808/SÚ/15
5.3.2015

Obsah připomínky:

Vyhodnocení:

Obsah: Z77 — SV Plocha smíšená obytná — venkovská (BV).
Z79 — BV Plochy pro bydlení v rodinných domech — venkovské (BV).
Z80 — SV Plocha smíšená obytná — venkovská (SV).
Odůvodnění: Navržené plochy určené k bydlení Z77, Z79 a Z80 se nacházejí cca
150 — 350 m od hranice dobývacího prostoru Jimlíkov II, ve kterém byla
rozhodnutím Obvodního báňského úřadu pro území kraje Karlovarského čj.
SBS/28643/2012/0BÚ-08 ze dne 16. 8. 2012 povolena hornická činnost — otvírka,
příprava a dobývání výhradního ložiska kaolínu a cihlářských surovin Jimlíkov-sever
(v návrhu ÚP Nová Role je tato plocha označena jako K22 - NT).
Ve svém předchozím vyjádření zn. 37/Lu/15 ze dne 27. 2. 2015 jsme uvedli, že
záměr stanovení dobývacího prostoru s následnou těžbou byl posouzen podle
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (souhlasné stanovisko k
záměru bylo vydáno dne 19. 10. 2009). V rámci tohoto procesu nebyla a ani
nemohla být stanovena žádná kompenzační opatření vůči plochám Z77, Z79 a Z80,
která by eliminovala případné nepříznivé účinky těžební činnosti v DP Jimlíkov II.
Stejná připomínka byla vznesena i ve vztahu k probíhající těžbě v lomu Jimlíkov IV
a VI v DP Jimlíkov. Na základě této skutečnosti jsme vznesli požadavek, aby v
návrhu územního plánu byla navržena a posouzena mezi plochami Z77, Z79 a Z80
a plochou DP Jimlíkov a DP Jimlíkov II odpovídající kompenzační opatření
(ochranný val, pás zeleně, apod.), která by minimalizovala případné nepříznivé
účinky těžební činnosti.
Této naší připomínce nebylo vyhověno s odůvodněním: ... „Ochranná zeleň či jiná
kompenzační opatření musí být součástí návrhu opatření k řešení střetů zájmů
chráněných zvláštními právními předpisy a způsobu jejich vyřešení v rámci

Připomínce se nevyhovuje.
V rámci opakovaného veřejného projednávání územního plánu
v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona se uplatňují námitky či
připomínky k novému řešení či změnám návrhu územního plánu. Tato
připomínka se nevztahuje k žádné z měněných části návrhu
územního plánu a téměř se shoduje s připomínkou vznesenou ve fázi
projednání návrhu dle § 52 stavebního zákona.
Záměr vymezení zastavitelných ploch Z77, Z79 a Z80 je převzat
z původní územně plánovací dokumentace, Územního plánu města
Nová Role, což je v souladu s požadavky vyplývajícími z územně
analytických podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů a
schváleného zadání vč. požadavku zachovat základní principy platné
územně plánovací dokumentace, zejména koncepce urbanistické
struktury a koncepce uspořádání krajiny.
Ochranná zeleň či jiná kompenzační opatření musí být součástí
návrhu opatření k řešení střetů zájmů chráněných zvláštními právními
předpisy a způsobu jejich vyřešení v rámci podrobného návrhu využití
daného území.

podrobného návrhu využití daného území". Ne zcela se s touto obecnou formulací
ztotožňujeme. Přestože stanovení dobývacího prostoru a následná těžební činnost
v tomto dobývacím prostoru předchází posouzení záměru podle zákona č.
100/2001 Sb., přestože výhradní ložiska, chráněná ložisková území a dobývací
prostory jsou zaneseny v územních plánech a kdokoliv se s touto dokumentací
může seznámit, opakovaně se setkáváme s tvrzením, že občané o těchto
skutečnostech (záměrech) nejsou informováni.
Opakovaně pak dochází k situacím, kdy jsou po Sedleckém kaolinu a.s.
požadována dodatečná kompenzační opatření (výměna oken, výsadba zelených
pásů, ochranné valy, ...) nad rozsah podmínek uložených organizaci v rámci
ukončených povolovacích řízení.
Na základě výše uvedeného i nadále požadujeme, aby v návrhu ÚP Nová Role byla
posouzena a navržena kompenzační opatření mezi plochami Z77, Z79 a Z80 a
plochou DP Jimlíkov a DP Jimlíkov II, která by minimalizovala případné nepříznivé
účinky těžební činnosti. Popřípadě žádáme, aby v textové části ÚP byla u ploch
Z77, Z79 a Z80 uvedena podmínka prověřit v rámci projektové dokumentace,
nejpozději však před povolením stavby (před vydáním územního, resp. stavebního
povolení) nutnost realizace kompenzačních opatření ve vztahu k povolené hornické
činnosti v DP Jimlíkov a DP Jimlíkov.
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