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ásti e ené zm ny .2: ást 2/1 - se týká pozemk  p. . ást 692/3, 692/5, 1610/5, 1610/15, v k.ú. Nová
Role

- plochy zelen  - soukromá a vyhrazená (ZS) a plochy ve ejných
prostranství (PV)

- do plochy pro rekreaci  zahrádkové osady (RZ)
ást 2/2 - se týká pozemk  p. . ást 148/2, 148/11, 148/5, 148/10, v k.ú. Mezirolí

- z plochy smí ené nezastav ného území (NS)
- do plochy pro bydlení v rodinných domech  m stské a p ím stské

(individuální) (BI)
ást 2/3 - se týká pozemk  p. . ást 512, 743/62, v k.ú. Mezirolí

- z plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS), plochy smí ené
nezastav ného území (NS) a plochy lesní  hospodá ské a zvlá tního
ur ení (NL)

- do plochy pro bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)
ást 2/4 (a,b,c) - se týká pozemk  p. . ást 121/2, 121/3, 121/6, 121/7, 121/8,

121/9, v k.ú. Nová Role
- z plochy zelen   p írodního charakteru (ZP)
- do plochy pro bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)
- z plochy pro bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)
- do plochy zelen   p írodního charakteru (ZP)

V rámci zm ny .2 byla provedena aktualizace zastav ného území ke dni
5.5.2021 - p vodn  stanovené hranice byly upraveny.

V rámci zm ny .2 byla provedena úprava textové ásti - byly aktualizovány
lh ty pro po ízení územních studií.

Termín zpracování: kv ten 2021
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M sto Nová Role

. j.:         V Nové Roli  dne 

Zm na . 2, kterou se m ní Územní plán Nová Role

Zastupitelstvo m sta Nová Role, p íslu né podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd j ích p edpis , za pou ití § 43 odst. 4 a § 55
odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích
p edpis , § 13 a p ílohy . 7 vyhlá ky . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, ve zn ní pozd j ích p edpis

v y d á v á

Zm nu . 2 územního plánu Nová Role,

kterou se m ní Územní plán Nová Role takto:

I. Textová ást

1. Vymezení zastav ného území
V kapitole 1a. se text:
Ve Z1 ÚP je hranice zastav ného území vymezena zpracovatelem v souladu s § 58 zákona . 183/2006 Sb. v

platném zn ní. Zastav né území je vymezeno k datu 2. 2. 2020 a zaujímá celkovou plochu celkem 188,97
ha.
nahrazuje textem:

V ÚP je hranice zastav ného území vymezena zpracovatelem v souladu s § 58 zákona . 183/2006 Sb. v
platném zn ní. Zastav né území je aktualizováno ke dni 5. 5. 2021."

2. Základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Zm nou se nem ní.

3. Urbanistická koncepce, v etn  urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným zp sobem
vyu ití, zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen

V kapitole1c.5. se u plochy Z10 ru í text 2c pro lokality Z09, Z10 a Z11 zajistit spole nou plochu pro
vybudování spole ného hygienického zázemí. .

V kapitole1c.5. se u plochy Z10 text 2d    po ítat s vysokým podílem kulturní zelen . , nahrazuje textem
2c    po ítat s vysokým podílem kulturní zelen . .

V kapitole1c.5. se u plochy Z12, Z14, Z17, Z18, Z20, Z28, Z29, Z30, Z35 text 3. lh ta pro po ízení územní
studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací innosti se stanovuje na dobu 5
let od nabytí ú innosti územního plánu. , nahrazuje textem 3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení
její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí
ú innosti zm ny územního plánu. .

V kapitole1c.5. se u plochy Z25 se text:
2. nezbytná podmínka realizace:

 --- zpracování územní studie.

--- nastavení podrobn j ích regulativ  pro typy dom  a zp sob zástavby celého komplexu e ených
ploch.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.
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 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:

 4a zajistit vyhovující vnit ní dopravní obsluhu napojenou na krajskou komunikaci.
 4b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
 4c pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 700 m2.

4d na stran  podél stávající i budoucí komunikace vymezit dostate né ochranné pásmo proti hluku
v návaznosti na zvolený zp sob ochrany a zp sob vyu ití lokality.

nahrazuje textem:
2. bude respektována územní studie schválená dne 12.2.2018 (evidována dne 21.2.2018)

V kapitole1c.5. se u plochy Z33 text Plocha zm ny je 0,9518 ha. , nahrazuje textem Plocha zm ny je
1,3342 ha. .

V kapitole1c.5. se u plochy Z34 text Plocha zm ny je 0,5123 ha. , nahrazuje textem Plocha zm ny je
1,6456 ha. .

V kapitole1c.5. se u plochy Z34 se text:
2. nezbytná podmínka realizace:

 --- zpracování územní studie spolu s lokalitou Z35 - BV.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:

4a zajistit vyhovující vnit ní dopravní obsluhu obou lokalit Z34  BI a Z35  BV ze stávající místní
komunikace.

 4b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
 4c pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

nahrazuje textem:
2. bude respektována územní studie schválená dne 3.2.2021 (evidována dne 19.2.2021)

V kapitole1c.5. se u plochy Z75 se text:
2. nezbytná podmínka realizace:

 --- zpracování územní studie.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:

4a zajistit vyhovující napojení na ve ejnou dopravní infrastrukturu a navázat odpovídající vnit ní
dopravní komunikace.

 4b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
 4c pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

nahrazuje textem:
2. bude respektována územní studie schválená dne 3.2.2021 (evidována dne 19.2.2021)

V kapitole1c.5. se za poslední plochu Z1.1.dopl uje text :
Z2/1 - RZ Plochy pro rekreaci  zahrádkové osady. Vým ra plochy je 0,0892 ha.

 1. plocha vymezená pro zahrádká ské aktivity.
 2. dal í podrobn j í podmínky vyu ití plochy se nestanovují.

Z2/3 - BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské. Vým ra plochy je 0,0474 ha.
 1. plocha v ji ní ásti sídla je ur ena ke konkrétní zástavb  maximáln  1RD.

V kapitole1c.6. se u plochy P05, P10 text 3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a
zapsání do evidence územn  plánovací innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního
plánu. , nahrazuje textem 3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do
evidence územn  plánovací innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu. .
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V kapitole1c.7. se u plochy K04 text 3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání
do evidence územn  plánovací innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu. ,
nahrazuje textem 3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence
územn  plánovací innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu. .

4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn  podmínek pro její umís ování, vymezení ploch a
koridor  pro ve ejnou infrastrukturu, v etn  stanovení podmínek pro jejich vyu ití
V kapitole1d.3. se u plochy CD05 se text:

a)  nezbytnou podmínkou realizace je zpracování územní studie, která zohlední pot ebná dopravní
napojení kontaktních funk ních ploch podél komunikace.

b) lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn
plánovací innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

nahrazuje textem:
a)  bude respektována územní studie schválená dne 3.5.2021 (evidována dne 28.5.2021)

V kapitole1d.3. se u plochy CD06, CD08 text b)   lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti
a zapsání do evidence územn  plánovací innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního
plánu. , nahrazuje textem b)   lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do
evidence územn  plánovací innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu. .

V kapitole1d.3. se u plochy CD19 text c)   lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a
zapsání do evidence územn  plánovací innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního
plánu. , nahrazuje textem c)   lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do
evidence územn  plánovací innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu. .

5. Koncepce uspo ádání krajiny, v etn  vymezení ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, ploch zm n
v krajin  a stanovení podmínek pro jejich vyu ití, územního systému ekologické stability,
prostupnosti krajiny, protierozních opat ení, ochrany p ed povodn mi, rekreace, dobývání lo isek
nerostných surovin a podobn

Zm nou se nem ní.

6. Stanovení podmínek pro vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití s ur ením p eva ujícího
ú elu vyu ití (hlavní vyu ití), pokud je mo né jej stanovit, p ípustného vyu ití, nep ípustného
vyu ití (v etn  stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umís ování staveb, za ízení a jiných
opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad  stanovení podmín n
p ípustného vyu ití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn  základních
podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad vý kové regulace zástavby, charakteru a struktury
zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk  a intenzity jejich vyu ití)

V kapitole 1f.2 se pod P ípustné vyu ití dopl uje odrá ka 6:
6.  doprovodná dopravní a technická za ízení

V kapitole 1f.3 se pod P ípustné vyu ití dopl uje odrá ka 8:
8.  doprovodná dopravní a technická za ízení

V kapitole1f.5. se text:
1. individuální zahradní objekty o zastav né plo e max. 60 m2 

nahrazuje textem:
1. individuální zahradní objekty o zastav né plo e max. 40 m2 

V kapitole 1f.5 se pod Podmínky prostorového uspo ádání dopl uje v ta:
Pro tyto plochy se stanoví maximální po et 1 nadzemní podla í + podkroví.

7. Vymezení ve ejn  prosp ných staveb, ve ejn  prosp ných opat ení, staveb a opat ení k
zaji ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a
stavbám vyvlastnit

Zm nou se nem ní.
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8. Vymezení ve ejn  prosp ných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní
právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních ísel pozemk , názvu
katastrálního území a p ípadn  dal ích údaj  podle § 8 katastrálního zákona,

Zm nou se nem ní.

9. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Zm nou se nem ní.

10. Údaje o po tu list  územního plánu a po tu výkres  grafické ásti
Po et list           6
Grafická ást zm ny obsahuje vý ezy výkres :

Výkres základního len ní území - Mezirolí      M 1:5000
Výkres základního len ní území - Nová Role     M 1:5000
Hlavní výkres - Mezirolí        M 1:5000
Hlavní výkres - Nová Role       M 1:5000
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Od vodn ní

III. Textová ást od vodn ní Zm ny . 2 územního plánu Nová Role

1. Postup p i po ízení zm ny územního plánu
M sto Nová Role má platnou územn  plánovací dokumentaci  Územní plán Nová Role byl vydán
Zastupitelstvem m sta Nové Role dne 7. 9. 2016 formou opat ení obecné povahy a nabyl ú innosti dne 28. 9.
2016.
Zám r po ídit Zm nu . 2 Územního plánu Nová Role (dále jen zm na ÚP ) zkráceným postupem v etn
jejího obsahu schválilo zastupitelstvo m sta Nová Role na svém 9.zasedání dne 6.11.2019.

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací vydanou
krajem

· Zm na není v rozporu s Politikou územního rozvoje eské republiky, ve zn ní Aktualizací . 1, 2, 3 a 5
schválená dne 17.08.2020, nabytí ú innosti dne 11.09.2020. Zm nou e ená území respektuje kritéria,
podmínky a úkoly vyplývající z Politiky územního rozvoje eské republiky. Jednotlivé díl í úpravy
neovliv ují vý e uvedený dokument.

· Pro e enou zm nu nevyplývají z Politiky územního rozvoje ádné po adavky. Zm na nemá vliv a nadále
chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území, v etn   urbanistického, architektonického a
archeologického d dictví. Zm na zachovává ráz jedine né urbanistické struktury území,  struktury osídlení
a jedine né kulturní krajiny. Zm na respektuje podmínky ochrany p írody, ZPF, nezasahuje regionální a
nadregionální ÚSES. Zm na zachovává sídelní strukturu území.

· Zm na územního plánu respektuje Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje  (dále jen ZÚR KK ).
Tato územn  plánovací dokumentace byla vydána dne 16.09.2010 zastupitelstvem Karlovarského kraje
usnesením . ZK 223/09/10, ú innosti nabyla dne 16.10.2010. Jednotlivé díl í úpravy neovliv ují vý e
uvedený dokument. Zm nou nejsou dot eny vazby na základní sí  regionální technické a dopravní
infrastruktury a krajinné vazby, ani limity vyu ití území nadmístního významu, v etn  vymezení
regionálních a nadregionálních územních systém  ekologické stability.

· Aktualizace . 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje byla vydána zastupitelstvem Karlovarského
kraje dne 21.06.2018, usnesením . ZK 241/06/18, s nabytím ú innosti dne 13.  ervence 2018.

· Zm na .2 ÚP Nová Role respektuje ve ejn  prosp né stavby ze ZÚR KK.
· Zm na .2 ÚP Nová Role ani její díl í ásti nemají vliv na podmínky pro rozhodování o zm nách v území

v rozvojové oblasti nadregionálního významu OB12 Karlovy Vary.
· Dle Aktualizace . 1 ZÚR KK se území Nové Role nachází ve vlastní krajin  Kru né Hory - západ (A.2) a

Karlovarsko - sever (B.4).
· Zm nou nejsou dot eny vazby na základní sí  regionální technické a dopravní infrastruktury, krajinné

vazby ani limity vyu ití území nadmístního významu v etn  vymezení regionálních a nadregionálních
územních systém  ekologické stability.

· Zm na nemá vliv na koordinaci vyu ívání území z hlediska ir ích vztah .
· Význam a funkce obce ve struktu e osídlení se zm nou nezm ní.

3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s po adavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot území a po adavky na ochranu nezastav ného území

· Zm na není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s po adavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a po adavky na ochranu nezastav ného území.

4. Vyhodnocení souladu s po adavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis
· Zm na .2 Územního plánu Nová Role je zpracována v souladu s po adavky stavebního zákona a jeho

provád cích právních p edpis .

5. Vyhodnocení souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis  a se stanovisky dot ených
orgán  podle zvlá tních právních p edpis , pop ípad  s výsledkem e ení rozpor

· Zm na . 2 ÚP Nová Role byla zpracována v souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis  a se
stanovisky dot ených orgán  podle zvlá tních právních p edpis .

6. Zpráva o vyhodnocení vliv  na udr itelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení v etn  výsledk  vyhodnocení vliv  na ivotní prost edí

· Navr enou zm nou nedochází ke zm n  koncepce platného územního plánu. V území e eném zm nou se
nenachází evropsky významná lokalita i pta í oblast, území NATURA 2000. e ené ásti zm ny jsou
malého rozsahu. P edm tná zm na umo ní p irozený vývoj v e ené ásti obce.
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· S ohledem na charakter navr ené zm ny byl dot enými orgány vylou en vliv na evropsky významné
lokality a pta í oblasti a dot ené orgány nem ly po adavky na vyhodnocení vliv  zm ny na ivotní
prost edí a posouzení vlivu na udr itelný rozvoj území ani na zpracování variantního e ení.

· Zm na .2 nem ní po adavky na ochranu ovzdu í k zabezpe ení jeho odpovídající kvality, v souladu s
emisními limity, emisním stropem a programy sni ování emisí zne i ujících látek, jak jsou stanovené v
platném územním plánu.

7. Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
· Vzhledem ke skute nosti, e dot eným orgánem nebylo po adováno zpracování vyhodnocení vliv  zm ny

územního plánu na udr itelný rozvoj území, nebylo k vý e uvedenému uplatn no ani stanovisko podle § 50
odst. 5 stavebního zákona, v platném zn ní.

8. Sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledn no, s uvedením
záva ných d vod , pokud n které po adavky nebo podmínky zohledn ny nebyly

· Vzhledem ke skute nosti, e dot eným orgánem nebylo po adováno zpracování vyhodnocení vliv  zm ny
územního plánu na udr itelný rozvoj území, nebylo k vý e uvedenému uplatn no ani stanovisko podle § 50
odst. 5 stavebního zákona, v platném zn ní.

9. Komplexní zd vodn ní p ijatého e ení
· V rámci zm ny .2 byla provedena aktualizace zastav ného území ke dni 5.5.2021 v celém správním

území obce - p vodn  stanovené hranice byly upraveny dle aktuálního stavu.
· Zm nou 2/1 - jsou navr eny plochy pro rekreaci  zahrádkové osady (RZ) - zm na e í pouze zm nu

typu funk ní plochy z plochy zelen  - soukromá a vyhrazená (ZS) a plochy ve ejných prostranství (PV) na
RZ. Urbanistická koncepce navr ená zm nou e í návaznost na ji  vymezené plochy zahrádkové osady -
tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními. Tímto e ením je vymezena nová zastavitelná plocha
Z2/1, která ov em navazuje za zastav né území ze dvou stran. Zm na se týká ásti pozemku p. . 692/3,
692/5, 1610/5, 1610/15, v k.ú. Nová Role.

· Zm nou 2/2 - jsou navr eny plochy pro bydlení v rodinných domech  m stské a p ím stské
(individuální) (BI) - zm na e í zm nu typu funk ní plochy z plochy smí ené nezastav ného území (NS)
na BI. Urbanistická koncepce navr ená zm nou e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené
jako plochy bydlení v rodinných domech  m stské a p ím stské (individuální) (BI) - tím se zde umo ní
slou it e ené plochy s okolními. Území zm ny je na severovýchod  p ipojeno k zastavitelné plo e Z34 a
na jihozápad  je p ipojeno k zastavitelné plo e Z33. Území e í Územní studie Mezirolí u rybní ku parc.
. 148/2 a 148/11 v k.ú. Mezirolí . Studie e í napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, v etn

propojení odd lených ástí zm ny p es vodní plochu. Zm na se týká ásti pozemku p. . 148/2, 148/11,
148/5, 148/10,  v k.ú. Mezirolí.

· Zm nou 2/3 - jsou navr eny plochy pro bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) - zm na e í
zm nu typu funk ní plochy z plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS), plochy smí ené nezastav ného
území (NS) a plochy lesní  hospodá ské a zvlá tního ur ení (NL) na BV. Urbanistická koncepce navr ená
zm nou e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy pro bydlení v rodinných
domech - venkovské (BV) - tím se zde umo ní slou it e ené plochy s okolními. Tímto e ením je
vymezena nová zastavitelná plocha Z2/3, která je ov em obklopena stávající zástavbou. Zm na se týká
ásti pozemku p. . 512, 743/62, v k.ú. Mezirolí.

· Zm nou 2/4 (ve výkresové ásti rozd lena na a, b, c)  - jsou navr eny plochy pro bydlení v rodinných
domech - venkovské (BV) - zm na e í zm nu typu funk ní plochy z plochy zelen   p írodního
charakteru (ZP) na BV a dále jsou navr eny plochy zelen   p írodního charakteru (ZP) - zm na e í
zm nu typu funk ní plochy z plochy pro bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) na ZP. Tato zm na
je e ena z d vodu úpravy trasy místního ÚSES - LK 5 - který prochází navr eným územím pro bydlení.
Tato drobná úprava je e ena v zastavitelné plo e Z18. Zm na se týká ásti pozemku p. . 121/2, 121/3,
121/6, 121/7, 121/8, 121/9, v k.ú. Nová Role.

· V rámci zm ny .2 byla provedena úprava textové ásti - byly aktualizovány lh ty pro po ízení územních
studií.

10. Vyhodnocení ú elného vyu ití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch

· Návrh zm ny umo uje dopln ní zastav ného území. Je e eno vhodné a ú elné vyu ití zastav ného území
a zastavitelných ploch dle obecných po adavk m na urbanistickou strukturu.

· Návrhem zm ny územního plánu budou zaji t ny pot ebné plochy p evá n  pro bydlení a zajistí stabilizaci
sídlel. D sledky navr eného e ení nejsou v rozporu s ochranou p írody a krajinného rázu.
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· Rozvoj je v posledních letech pozitivn  ovlivn n blízkostí Karlových Var  a z toho vyplývajícího zájmu o
bydlení.

· Plochy e ených zm n jsou v III. - V. t íd  ochrany zem d lského p dního fondu a navazují na zastav né
území, nebo zastavitelné plochy

· Nové významn j í roz í ení zastavitelné plochy je e eno pouze zm nou 2/2.
· Od nabytí ú innosti UP do lo ve v ech t ech katastrech správního území obce k relativn  zna nému vyu ití

vymezených zastavitelných ploch.
· V ad  lokalit probíhá p íprava zám r . Jedná se zejména o plochy pro bydlení v rodinných domech, a to

jak v Jimlíkov  (Z75), tak i v Mezirolí (Z25) a Nové Roli (Z17,18). V n kterých lokalitách, zejména v sídle
Mezirolí, je ji  p ipravena technická a dopravní infrastruktura k okam itému vyu ití. Lze o ekávat, e tyto
lokality budou vyu ity v pr b hu p í tího období uplat ování územního plánu, tj. v období p í tích 4 let.

· V souvislosti s vytvá ením pracovních p íle itostí v novém strojírenském komplexu za stávající
porcelánkou je pot eba reagovat na poptávku po bydlení. Potvrzuje se dlouhodob  o ekávaná prognóza, e
v okolí krajského m sta se za ínají intenzívn  vyu ívat vhodn j í lokality, ke kterým bezesporu sídlo
Mezirolí i m sto Nová Role pat í.

· Záv rem se dá konstatovat, e v sou asné dob  jsou nové zastavitelné plochy dostate n  vyu ívány a to
zejména s ohledem na konkrétní p ipravované projekty m sta a vlastník  pozemk .

11. Vyhodnocení koordinace vyu ívání území z hlediska ir ích územních vztah
· Zm na nemá vliv na koordinaci vyu ívání území z hlediska ir ích vztah .

12. Vyhodnocení spln ní po adavk  zadání nebo vyhodnocení spln ní po adavk  obsa ených v
rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu zm ny územního plánu po izované zkráceným postupem,
pop ípad  vyhodnocení souladu

- se schváleným výb rem nejvhodn j í varianty a podmínkami k její úprav  v p ípad  postupu
podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,  s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v
p ípad  postupu podle § 51 odst. 3

- stavebního zákona,  s pokyny k úprav  návrhu územního plánu v p ípad  postupu podle § 54
odst. 3 stavebního

- zákona,  s rozhodnutím o po ízení územního plánu nebo jeho zm ny a o jejím obsahu
v p ípad

- postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona
· Návrh e ení zm ny .2 územního plánu je zpracován v rozsahu stanovených po adavk  obsa ených

v rozhodnutí Zastupitelstva m sta Nová Role o obsahu Zm ny územního plánu.
· Schválený Obsah zm ny .2 Územního plánu Nová Role byl spln n.
· Z d vodu uvedení platného územního plánu do souladu s vydaným územním rozhodnutím je e ena zm na

2/4. Zm na 2/4 e í drobnou úpravu zastavitelného území Z18 - úpravu trasy ÚSES - LK5. Je e ena na
základ  vydaného rozhodnutí o umíst ní stavby Nová Role - výstavba rodinných dom  - p.p.  121/3,
2 etapa , íslo jednací 883/2014/NR/Koh.

13. Vý et zále itostí nadmístního významu, které nejsou e eny v zásadách územního rozvoje (§ 43
odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby jejich vymezení

· Zm na územního plánu neobsahuje zále itosti nadmístního významu, které by nebyly e eny v ZÚR KK.

14. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného e ení na zem d lský p dní fond a
pozemky ur ené k pln ní funkce lesa

Vyhodnocení d sledk  navrhované zm ny .1-4 na zem d lský p dní fond dle vyhlá ky . 271/2019 Sb.
Zem d lská p da je hodnocena na základ  bonitovaných p dn  ekologických jednotek  - BPEJ (455 v

R) p i rovnocennosti v ech hodnocených slo ek.

Vým ra (ha)Zm na
íslo

Lokality ZPF Katastr.
území Celkem ZPF

2/1 nová lokalita Z2/1 ( ást ostatní plochy) Nová Role 0,09 0,07
2/2 nová lokalita Z2/2 Mezirolí 1,11 1,11
2/3 nová lokalita Z2/3 ( ást ostatní plochy) Mezirolí 0,05 0,04
2/4 nová lokalita Z2/4 Nová Role 0,08 0,08
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TABULKA "VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK  NAVRHOVANÉHO E ENÍ NA ZEM D LSKÝ P DNÍ FOND"

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle t íd
ochrany (ha)

íslo
zm ny

Název
katastr.
území

íslo
lokality

ZPF
Zp sob vyu ití plochy Celkový

zábor
(ha)

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

Orná
p da Chmelnice Vinice Zahrady Ovocné

sady

Trvalé
travní

porosty
I. II. III. IV. V.

Poznámka

2/1 Nová
Role Z2/1 Plochy pro rekreaci 

zahrádkové osady 0,09 0,07 0,07   0,07 ást ostatní a vodní
plocha

2/2 Mezirolí Z2/2
Plochy pro bydlení v rodinných
domech  m stské a p ím stské

(individuální)
1,11 1,11 1,11 1,11   Meliorace

2/3 Mezirolí Z2/3 Plochy pro bydlení v rodinných
domech - venkovské 0,05 0,04 0,04  0,04

2/4 Nová
Role Z2/4 Plochy pro bydlení v rodinných

domech - venkovské 0,08 0,08 0,08   0,08 Zm na vyu ití (v
p vodní lokalit  Z18)

ZÁBOR ZPF CELKEM 1,30 1,27 0,04 1,23 1,08 0,04 0,15



Strana 11 (celkem 32)

Od vodn ní z hlediska ochrany ZPF
Od nabytí ú innosti ÚP do lo ve v ech t ech katastrech správního území obce k relativn  zna nému vyu ití
vymezených zastavitelných ploch.
Významným po inem je vyu ití velké plochy Z03 - VL, na které se vybudovala 1. etapa strojírenského
výrobního závodu. Dále stojí za zmínku, e tém  ve keré pozemky v Mezirolí, ur ené k výstavb  RD, mají své
konkrétní individuální vlastníky a mnoho z nich má rozpracované r zné stupn  dokumentací  k budoucí
výstavb . Vý et pln  vyu itých a zastav ných ploch je následující: Z03 - VL, ZV, Z15 - BI, Z16 - BI, Z23 -
VZ, Z38 - ZV, Z45 - BV, Z46  BV, Z47  BV, Z58 - BV, Z65  BV, Z 86  BV, P01  BI, P06  OM, P15 
SV, K01 - W, K02 - DS, K03 - DS, K07  DS, K11 - DS, K16 - ZS  a K17 - DS .
V ad  lokalit probíhá p íprava zám r . Jedná se zejména o plochy pro bydlení v rodinných domech, a to jak
v Jimlíkov  (Z75), tak i v Mezirolí (Z25) a Nové Roli (Z17,18). V n kterých lokalitách, zejména v sídle
Mezirolí, je ji  p ipravena technická a dopravní infrastruktura k okam itému vyu ití. Lze o ekávat, e tyto
lokality budou vyu ity v pr b hu p í tího období uplat ování územního plánu, tj. v období p í tích 4 let.
Dle údaj  poskytnutých stavebním ú adem v Nové Roli je celkov  za období minulých 4 let  realizována
výstavba 64 rodinných dom  (z toho 5 v Jimlíkov , 49 v Mezirolí a 10 v Nové Roli), 8 staveb rodinné rekreace
(z toho 1 v Mezirolí a 7 v Nové Roli), byly zasí ovány 2 lokality pro rodinné domy v Mezirolí a  2 v Nové Roli,
dále byla realizována výstavba firemního parkovi t  v Mezirolí, provozovny  výrobny sýr  v Mezirolí a
dal ích 3 provozoven v Nové Roli.
V souvislosti s vytvá ením pracovních p íle itostí v novém strojírenském komplexu za stávající porcelánkou je
pot eba reagovat na poptávku po bydlení. Potvrzuje se dlouhodob  o ekávaná prognóza, e v okolí krajského
m sta se za ínají intenzívn  vyu ívat vhodn j í lokality, ke kterým bezesporu sídlo Mezirolí i m sto Nová Role
pat í. Vzhledem k nedostatku p ipravených lokalit ve spádovém území Karlových Var  a k neukon enému
vydání územního plánu navr ená zm na e í aktuální situaci v nabídce ploch pro bydlení.
Záv rem se dá konstatovat, e v sou asné dob  jsou nové zastavitelné plochy dostate n  vyu ívány a to
zejména s ohledem na konkrétní p ipravované projekty m sta a vlastník  pozemk .

Lokalita 2/1 (zábor celkem 0,09ha) je vyu it pro rozvoj ploch pro rekreaci  zahrádkové osady, zábor trvalého
travního porostu = 0,07ha ve V.t íd  ochrany, jedná se o drobnou novou zastavitelnou plochu, která
bezprost edn  navazuje na sou asn  zastav né území a p ístupovou komunikaci. Dle Metodického pokynu
odboru ochrany lesa a p dy Ministerstva ivotního prost edí eské republiky ze dne 1.10.1996 ( .j.
OOLP/1067/96) jsou p dy za azené do V. t ídy ochrany v t inou pro zem d lské ú ely postradatelné a u t chto
p d lze p edpokládat efektivn j í nezem d lské vyu ití.

Lokalita 2/2 (zábor celkem 1,11ha) je vyu it pro rozvoj ploch pro bydlení v rodinných domech  m stské a
p ím stské (individuální), zábor trvalého travního porostu = 1,11ha ve III.t íd  ochrany, jedná se o novou
zastavitelnou plochu, která bezprost edn  navazuje na platné zastavitelné plochy. Zm na je vyvolána zájmem
ob an  m sta o mo nost výstavby rodinných dom . V sou asné dob  je v e eném území vzhledem k blízkosti
Karlových Var  zna ný zájem o volné pozemky pro bydlení. V e eném území je nedostatek vhodných
pozemk  pro bydlení, proto e u nevyu itých ploch se ve v t in  p ípad  jedná o soukromé majitele. Vlastnictví
pozemk  vhodných k výstavb  v rukou m sta je omezený. Jak bylo uvedeno vý e území je spádovou oblastí
Karlových Var , kde je zvý ený zájem o pozemky pro bydlení. V Mezirolí v sou asné dob  dochází
k intenzivní zástavb  volných pozemk . Území zm ny 2/2 e í Územní studie Mezirolí u rybní ku parc. .
148/2 a 148/11 v k.ú. Mezirolí . Studie e í napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, v etn  propojení
schválené lokality Z 33 a Z34, ím  se umo ní vyu ití i t chto lokalit. Urbanistická koncepce navr ená zm nou
e í návaznost na ji  vymezené plochy funk n  za azené jako plochy bydlení - tím se zde umo ní slou it e ené

plochy s okolními. Tímto e ením v území nevzniká nová solitérní plocha a návaznost na sousední území
umo ní p irozený rozvoj. Svým charakterem a umíst ním je daná lokalita zem d lsky tém  nevyu itelná. Dle
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p dy Ministerstva ivotního prost edí eské republiky ze dne
1.10.1996 ( .j. OOLP/1067/96) mají p dy za azené do III. t ídy ochrany pr m rnou produk ní schopnost a je
mo no prost ednictvím územního plánování vyu ít tyto p dy pro eventuální výstavbu.

Lokalita 2/3 (zábor celkem 0,05ha) je vyu it pro rozvoj ploch pro bydlení v rodinných domech - venkovské,
zábor zahrad = 0,04ha ve IV.t íd  ochrany, jedná se o drobnou novou zastavitelnou plochu, která bezprost edn
navazuje na sou asn  zastav né území a p ístupovou komunikaci. Zm na umo ní vyu ití celého pozemku,
který ji  dnes na ásti slou í pro bydlení. Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p dy Ministerstva
ivotního prost edí eské republiky ze dne 1.10.1996 ( .j. OOLP/1067/96) mají p dy za azené do IV. t ídy

ochrany zem d lské p dy p evá n  podpr m rnou produk ní schopností v rámci p íslu ných klimatických
region , s jen omezenou ochranou, vyu itelné i pro výstavbu.

Lokalita 2/4 (zábor celkem 0,08ha) je vyu it pro rozvoj ploch pro bydlení v rodinných domech - venkovské,
zábor trvalého travního porostu = 0,08ha v V.t íd  ochrany - je sou ástí platného územního plánu, jedná se o
plochu v platném zastavitelném území Z18, které bezprost edn  navazuje na sou asn  zastav né území.
V platném územím plánu byla tato plocha ur ena pro plochy zelen  p írodního charakteru ( ást lokality Z18).
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Zm na je vyvolána drobnou úpravou (posunutím) trasy lokálního biokoridoru LK 5 dle v katastru vymezených
pozemk . Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p dy Ministerstva ivotního prost edí eské
republiky ze dne 1.10.1996 ( .j. OOLP/1067/96) jsou p dy za azené do V. t ídy ochrany v t inou pro
zem d lské ú ely postradatelné a u t chto p d lze p edpokládat efektivn j í nezem d lské vyu ití.

Zm na 2/4 je e ena z d vodu drobné úpravy trasy místního ÚSES - LK 5 - který prochází navr eným územím
pro bydlení. Tato drobná úprava je e ena v zastavitelné plo e Z18.

Meliorované plochy:
Na plo e navrhované zm ny 2/2 jsou meliorované plochy.

Objekty zem d lské prvovýroby:
Na území navrhované zm ny nejsou objekty zem d lské prvovýroby.

Stanovené dobývací prostory:
V území e eném zm nou nejsou stanoveny dobývací prostory.

Ve výkresové ásti zm ny .2 jsou hranice zastav ného území aktualizovány ke dni 5.5..2021.
V celém správním území obce byly p vodn  stanovené hranice upraveny dle aktuálního stavu.
Do zastav ného území byly nov  zahrnuty pozemky, na kterých stojí objekt (p ípadn  jednozna n  k objektu
pat í).
Jedná se o území:

- zastavitelná plocha Z50 - p.p. . 515/10 (v etn  st.p. 506) (okolí RD) - jsou za azeny do zastav ného území
- viz. grafická ást

- zastavitelná plocha Z57 - p.p. . 687/32 (v etn  st.p. 527) (okolí RD) - jsou za azeny do zastav ného území
- viz. grafická ást

- zastavitelná plocha Z60 - p.p. . 714/19 (v etn  st.p. 513) (okolí RD) - jsou za azeny do zastav ného území
- viz. grafická ást

- zastavitelná plocha Z61 - p.p. . 826/19 (v etn  st.p. 510) (okolí RD) - jsou za azeny do zastav ného území
- viz. grafická ást

- zastavitelná plocha Z69 - p.p. . 743/87 (v etn  st.p. 505) (okolí RD) a p.p. . 743/62 (v etn  st.p. 511)
(okolí RD) - jsou za azeny do zastav ného území - viz. grafická ást

V souladu s ustanovením § 58 odst. 3, zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(Stavební zákon), v platném zn ní, se zastav né území vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho
zm nou.

Rozbor vyu ití ploch pro bydlení:

Tabulka . 1  k.ú. Jimlíkov
lokalita

.
zp sob
vyu ití

plocha
ha

vyu ito
ha

vyu ito
%

zbývá
vyu ít ha vyhodnocení, poznámka

Z75 BV 1,6978 0,0000 0,00 1,6978 ÚS Jimlíkov Z75-BV 2/2021
Z79 BV 1,1012 0,1946 17,67 0,9066
Z84 BV 0,2698 0,0000 0,00 0,2698

celkem 3,0688 0,1946 6% 2,8742

Tabulka . 2  k.ú. Mezirolí
lokalita

.
zp sob
vyu ití

plocha
ha

vyu ito
ha

vyu ito
%

zbývá
vyu ít ha vyhodnocení, poznámka

Z25 BV 1,3109 0,0000 0,00 1,3109 ÚS Mezirolí Z25-BV 2/2018
Z29 BV 2,6713  0,0000 0,00 2,6713 podmínka zpracování ÚS
Z32 BV 2,4431  0,0000 0,00 2,4431
Z33 BI 0,9518  0,0000 0,00 0,9518
Z34 BI 0,5123  0,0000 0,00 0,5123 podmínka zpracování ÚS
Z35 BV 0,9338  0,0000 0,00 0,9338 podmínka zpracování ÚS
Z40 BV 0,2236  0,0000 0,00 0,2236
Z41 BV 0,0929  0,0000 0,00 0,0929
Z42 BV 0,9121  0,0000 0,00 0,9121
Z43 BV 0,3644  0,0000 0,00 0,3644
Z45     BV 0,0885 0,0885 100,00 0,0000 p evést do stabilizovaných ploch
Z46 BV 1,0311 0,3398 32,96 0,6913
Z47 BV 0,4575 0,1925 42,08 0,2650
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Z49 BV 0,2161 0,1282 59,30 0,0879
Z50 BV 0,2100 0,0922 43,90 0,1178
Z51 BV 0,4642 0,0000 0,00 0,4642
Z52 BV 0,1112 0,0000 0,00 0,1112
Z53 BV 0,1952 0,1267 64,91 0,0685
Z54 BV 0,5811 0,0000 0,00 0,5811
Z55 BV 0,2740 0,0000 0,00 0,2740
Z56 BV 0,3766 0,1860 49,39 0,1906
Z57 BV 0,8968 0,5322 59,34 0,3646
Z58 BV 0,1257 0,1257 100,00 0,0000 p evést do stabilizovaných ploch
Z59 BV 0,0995 0,0000 0,00 0,0995
Z60 BV 2,8642 0,9360 32,68 1,9282
Z61 BV      0,3715 0,0000 0,00 0,3715
Z62 BV 0,3866 0,0000 0,00 0,3866
Z63 BV 0,6020 0,0000 0,00 0,6020
Z65 BV 0,3538 0,3538 100,00 0,0000 p evést do stabilizovaných ploch
Z66 BV 0,1524 0,0000 0,00 0,1524
Z68 BV 0,5372 0,0000 0,00 0,5372
Z69 BV 2,8339 1,0960 38,67 1,7379
Z70 BV 0,3021 0,1114 36,88 0,1907
Z86 BV 1,0837 1,0837 100,00 0,0000 p evést do stabilizovaných ploch

celkem 25,0311 5,3927 22% 19,6384

Tabulka . 3  k.ú. Nová Role
lokalita

.
zp sob
vyu ití

plocha
ha

vyu ito
ha

vyu ito
%

zbývá vyu ít
ha vyhodnocení, poznámka

Z01 BV 0,3833 0,0000 0,00 0,3833
Z12 BI 0,9876 0,0000 0,00 0,9876 podmínka zpracování ÚS
Z13 BI 0,4835 0,0000 0,00 0,4835
Z14 BI 1,0254 0,0000 0,00 1,0254 podmínka zpracování ÚS
Z15 BI 0,2226 0,2226 100,00 0,0000 p evést do stabilizovaných ploch
Z16 BI 0,5774 0,4661 80,72 0,1113
Z17 BV 1,5264 1,5264 100,00 0,0000 p evést do stabilizovaných ploch
Z18 BV 3,2966 3,2966 100,00 0,0000 p evést do stabilizovaných ploch
Z20 BI 2,7144 0,2148 7,91 2,4996 podmínka zpracování ÚS
Z1.1 BV, PV 3,2724 0,0000 0,00 3,2724

P01 BI 0,0849 0,0849 100,00 0,0000 p evést do stabilizovaných
ploch

P03 BI 0,3457 0,0000 0,00 0,3457 podmínka zpracování ÚS
P05 BH 1,3941 0,0000 0,00 1,3941 podmínka zpracování ÚS

celkem 16,3143 5,8114 36% 10,5029

Tabulka . 4 celé e eném území:

lokalita . zp sob
vyu ití

plocha
ha

vyu ito
ha

vyu ito
%

zbývá
vyu ít ha vyhodnocení, poznámka

Jimlíkov BV 3,0688 0,1946 6% 2,8742
Mezirolí BV 25,0311 5,3927 22% 19,6384

Nová Role BV 16,3143 5,8114 36% 10,5029
celkem 44,4142 11,3987 26% 33,0155

V celém e eném území je z p vodního návrhu ploch pro bydlení (44,4142ha) v sou asné dob  vyu ito
(11,3987ha) 26% ploch. Navrhovaná zm na .2 e í nový zábor 1,27ha, co  jsou pouze 3% nových ploch.

Záv r
V návrhu zm ny .2 byly respektovány zásady ochrany zem d lského p dního fondu.
U zm ny . 2 je navrhované e ení výhodné z následujících d vod :

· V míst  navrhované zm ny . 2/1 a 2/4 ÚP se nachází V.t íd  ochrany zem d lského p dního fondu.
Navrhovaná plocha zm ny je e ena v t íd  ochrany, která je pro zem d lské ú ely postradatelná.

· V míst  navrhované zm ny . 2/3 ÚP se nachází IV.t íd  ochrany zem d lského p dního fondu.
Navrhovaná plocha zm ny je e ena v t íd  ochrany, která je vyu itelná i pro výstavbu.
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· V míst  navrhované zm ny . 2/4 ÚP se nachází III.t íd  ochrany zem d lského p dního fondu.
Navrhovaná plocha zm ny je e ena v t íd  ochrany, která je vyu itelná i pro eventuální výstavbu. Tato
lokalita je hlavn  svým umíst ním zem d lsky tém  nevyu itelná.

· Souhlas se záborem pro územní plán nenahrazuje souhlas p i odnímání p dy ze zem d lského p dního
fondu.

Dot ené pozemky PUPFL
Lesní pozemky nejsou zm nou .2 dot eny.

15. Rozhodnutí o námitkách v etn  samostatného od vodn ní
Bude e eno a dopln no a  v dal í fázi zpracování zm ny.

16. Vyhodnocení p ipomínek
Bude e eno a dopln no a  v dal í fázi zpracování zm ny.

17. Srovnávací text s vyzna ením zm n je uveden v samostatné p íloze
Srovnávací text p ilo en v rozsahu návrhu pro zpracování úplného zn ní:
Dopln né texty jsou vyzna eny kurzívou s podtr ením (mod e), ru ené kurzívou s p e krtnutím (mod e).

Zm nou je dot ena kapitola 1a. strana 5 :
1a. Vymezení zastav ného území.

Ve Z1 ÚP je hranice zastav ného území vymezena zpracovatelem v souladu s § 58 zákona . 183/2006 Sb. v
platném zn ní. Zastav né území je vymezeno k datu 2. 2. 2020 a zaujímá celkovou plochu celkem 188,97 ha.

V ÚP je hranice zastav ného území vymezena zpracovatelem v souladu s § 58 zákona . 183/2006 Sb. v
platném zn ní. Zastav né území je aktualizováno ke dni 5. 5. 2021.

Zm nou je dot ena kapitola 1c.5 strana 9-16 :
1c.5 Podmínky pro plochy zastavitelné.

 Zastavitelné plochy le í p evá n  mimo zastav né území, ale mohou být áste n  i uvnit . Jedná se o
plochy zm n, ve kterých dojde k nové výstavb  dosud nezastav ného území. V následujícím p ehledu jsou uvedeny
jednotlivé lokality a jejich podrobn j í podmínky pro vyu ití.

Z01  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,3833 ha.

1. plo n  malé rozvojové území pro bydlení v Nové Roli u trati dopl uje rozvojové území tvo ené zejména
lokalitou Z02.

 2. specifické podmínky.

 2a zajistit vyhovující vnit ní dopravní obsluhu napojenou na dopravní stavbu v plo e K06-DS.
 2b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.

2c v lokalit  vymezit dostate né ochranné pásmo proti hluku od elezni ní trati v návaznosti na
zvolený zp sob ochrany.

 2d pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 1 000 m2.

Z04  SM,DS Plocha smí ená obytná - m stská (SM) a plocha dopravní infrastruktury (DS). Plocha zm ny je
0,8513 ha.

1. urbanisticky slo it j í rozvojová plocha v území z eteln  vymezeném okolními urbanizovanými
plochami a elezni ní tratí.

 2. specifické podmínky:

 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu napojenou na p ilehlé dopravní plochy.
 2b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.

2c. na stran  podél stávající elezni ní trati vymezit dostate né ochranné pásmo proti hluku
v návaznosti na zvolený zp sob ochrany a zp sob vyu ití lokality.

2d. na stran  podél stávající výrobní plochy porcelánky vymezit dostate né ochranné pásmo proti
hluku v návaznosti na zvolený zp sob ochrany a zp sob vyu ití lokality.

 2e. pro p ípadné umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 600 m2.
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Z05  RZ Plocha rekreace  zahrádkové osady (RZ). Plocha zm ny je 0,8052 ha.

 1. specifické podmínky se nestanovují.

Z06  OS,NP Plocha ob anského vybavení  t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) a plocha p írodní (NP).
Plocha zm ny je  1,1189 ha.

 1. pozemkov  vymezená plocha ur ená k rozvoji sportovního areálu m sta a rozvoji prvku ÚSES.

 2. preferováno umíst ní za ízení ur ené pro sportovní ú ely.

 3. po ítat s vy í mírou vzrostlé doprovodné zelen  na plo e NP.

Z07  OM Plocha pro ob anské vybavení  komer ní za ízení malá a st ední (OM). Plocha je ur ena pro
výstavbu komer ního za ízení ob anského vybavení v etn  dopravní a technické infrastruktury. Plocha
zm ny je 0,4132 ha.

1. plocha je z eteln  urbanisticky vymezena na v ech stranách ZÚ, komunikací, eleznicí a plochou
zahrádek.

 2. specifické podmínky:

 2a zajistit vyhovující napojení na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Z09  RZ Rekreace  zahrádkové osady. Plocha spolu s navr enými plochami Z10 a Z11 plní funkci
protihlukové ochrany kolem eleznice sm rem k obytným plochám severn  od zahrádek. Plocha zm ny je
0,5531 ha.

 1. z eteln  vymezená plocha.

 2. specifické podmínky:

2a v rámci budoucí parcelace vymezit vnit ní koridor v í ce 8,0 m a v n m zajistit odpovídající
dopravní napojení jednotlivých zahrádek na dopravní systém obce. Vnit ní uspo ádání obslu né
ú elové komunikace koordinovat s komunikacemi sousedních lokalit zahrádek Z10 a Z11.

2b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu spole n  s lokalitami Z10 a Z11
(vodu, elekt inu a kanalizaci).

2c pro lokality Z09, Z10 a Z11 zajistit spole nou plochu pro vybudování spole ného hygienického
zázemí.

 2d po ítat s vysokým podílem kulturní zelen .

Z10  RZ Rekreace  zahrádkové osady. Plocha spolu s navr enými plochami Z09 a Z11 plní funkci
protihlukové ochrany kolem eleznice sm rem k obytným plochám severn  od zahrádek. Plocha zm ny je
0,8704 ha.

 1. z eteln  vymezená plocha.

 2. specifické podmínky:

2a v rámci budoucí parcelace vymezit vnit ní koridor v í ce 8,0 m a v n m zajistit odpovídající
dopravní napojení jednotlivých zahrádek na dopravní systém obce. Vnit ní uspo ádání obslu né
ú elové komunikace koordinovat s komunikacemi sousedních lokalit zahrádek Z09 a Z11.

2b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu spole n  s lokalitami Z09 a Z11
(vodu, elekt inu a kanalizaci).

2c pro lokality Z09, Z10 a Z11 zajistit spole nou plochu pro vybudování spole ného hygienického
zázemí.

2d po ítat s vysokým podílem kulturní zelen .
2c po ítat s vysokým podílem kulturní zelen .

Z11  RZ  Rekreace  zahrádkové osady (RZ). Plocha funkce RZ v lokalit  je 1,3269 ha.

1. Plocha spolu s navr enými plochami Z10 a Z11 plní funkci protihlukové ochrany kolem eleznice
sm rem k obytným plochám severn  od zahrádek.
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 2. specifické podmínky:

2a v rámci budoucí parcelace vymezit vnit ní koridor v í ce 8,0 m a v n m zajistit odpovídající
dopravní napojení jednotlivých zahrádek na dopravní systém obce. Vnit ní uspo ádání obslu né
ú elové komunikace koordinovat  s komunikacemi sousedních lokalit zahrádek Z10 a Z09.

2b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu spole n  s lokalitami Z10 a Z09
(vodu, elekt inu a kanalizaci).

2c pro lokality Z09, Z10 a Z11 zajistit spole nou plochu pro vybudování spole ného hygienického
zázemí.

 2d po ítat s vysokým podílem kulturní zelen .

Z12  BI Plochy pro bydlení v rodinných domech  m stské a p ím stské (BI). Plocha zm ny je 0,9876 ha.

1. plo n  men í 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 podrobn j ích regulativ  pro typy dom  a zp sob zástavby.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu.

4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:

 4a zajistit vyhovující vnit ní dopravní obsluhu napojenou na dopravní stavbu v plo e K08-DS.
 4b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
 4c pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 600 m2.

Z13  BI, ZV Plochy pro bydlení v rodinných domech  m stské a p ím stské (BI). Plocha funkce BI v lokalit
je 0,5238 ha. Plocha pro zele  na ve ejných prostranstvích (ZV). Plocha funkce ZV v lokalit  je 0,0403 ha.

1. plo n  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  m stské a p ím stské (BI). Plocha zm ny je 1,0254 ha.

1. plo n  men í 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 podrobn j ích regulativ  pro typy dom  a zp sob zástavby.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu.

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:

 4a zajistit vyhovující vnit ní dopravní obsluhu napojenou na dopravní stavbu v plo e K08-DS.
 4b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
 4c pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 600 m2.

Z17  BV, ZS Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV) a plochy zelen  soukromé a vyhrazené
(ZS). Plocha funkce BV je v lokalit  1,5264 ha, plocha funkce ZS je v lokalit  0,0791 ha.

1. plo n  v t í rozvojové území pro bydlení v Nové Roli. Spolu s plochou Z18  BV, DS vytvo í novou
sídelní strukturu pro bydlení v rodinných domech za ekou v atraktivní p írodní poloze sídla.
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 2. nezbytná podmínka realizace:

 --- zpracování územní studie spole né pro lokality Z17-BV,ZS a Z18-BV,DS.

--- nastavení podrobn j ích regulativ  pro typy dom  a zp sob zástavby celého komplexu e ených
ploch.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu.

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:

 4a zajistit vyhovující vnit ní dopravní obsluhu napojenou na dopravní stavbu v plo e K07-DS.
 4b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
 4c pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z18  BV, DS, ZP Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV), plochy dopravní
infrastruktury silni ní (DS) a plocha zelen  p írodního charakteru (ZP). Plocha funkce BV je v lokalit
lokality je 3,2873 ha, plocha funkce DS je v lokalit  0,0181 ha, plocha zelen  p írodního charakteru pro
pr chod ÚSES budoucí ZÚ je 0,1203 ha.

1. plo n  v t í rozvojové území pro bydlení v Nové Roli. Spolu s plochou Z17  BV, ZS vytvo í novou
sídelní strukturu pro bydlení v rodinných domech za ekou v atraktivní p írodní poloze sídla.

 2. nezbytná podmínka realizace:

 --- zpracování územní studie spole né pro lokality Z17-BV,ZS a Z18-BV,DS.

--- nastavení podrobn j ích regulativ  pro typy dom  a zp sob zástavby celého komplexu e ených
ploch.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu.

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:

 4a zajistit vyhovující vnit ní dopravní obsluhu napojenou na dopravní stavbu v plo e K07-DS.
 4b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
 4c pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

4d v lokalit  vymezit vhodné plochy ve ejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlá ky . 501/2006 Sb.
v platném zn ní.

Z19  OH Plochy ob anského vybavení - h bitovy (OH). Plocha zm ny je 0,3612 ha.

1. plocha z eteln  pozemkov  vymezena roz í í stávající h bitov o nezbytn  nutné plochy pro jeho
pot ebný rozvoj.

Z20  BI, DS Plochy pro bydlení v rodinných domech  m stské a p ím stské (BI) a plochy dopravní
infrastruktury silni ní (DS). Plocha funkce bydlení je 2,7014 ha, plocha funkce DS je 0,0363 ha.

 1. plo n  významné rozvojové území pro bydlení v RD v Nové Roli.

 2. nezbytná podmínka realizace:

 --- zpracování územní studie.

 --- nastavení podrobn j ích regulativ  pro typy dom  a zp sob zástavby.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu.
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 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:

 4a zajistit vyhovující vnit ní dopravní obsluhu napojenou na dopravní stavbu v plo e K10-DS.
 4b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.

4c na pozemcích podél budoucího obchvatu Nové Role vymezit dostate né ochranné pásmo proti
hluku v návaznosti na zvolený zp sob ochrany.

 4d pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 700 m2.
4e v lokalit  vymezit vhodné plochy ve ejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlá ky . 501/2006 Sb.

v platném zn ní.

Z22  RI Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - (RI). Plocha zm ny je 1,7914 ha.

1. lokalita v jihovýchodní ásti sídla územn  sousedí s p vodním komplexem zem d lské usedlosti a je s
ním funk n  propojena.

2. plocha lokality je významn  omezena nadregionálními trasami sítí technické infrastruktury v etn  jejich
ochranných a bezpe nostních pásem.

3. lokalita v jihovýchodní polovin  je navr ena pro budoucí výstavbu malých rekrea ních objekt  rodinné
rekreace s funk ní orientací ke stávající vodní plo e s ní sousedící. Severozápadní ást lokality je ur ena
p evá n  pro sportovn  rekrea ní plochy v etn  doprovodné zelen .

4. pro stavební objekty je t eba zajistit vyhovující vnit ní dopravní obsluhu napojenou na komunika ní
systém obce a vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.

5. zastav ná plocha v etn  bezprost edn  sousedících zpevn ných ploch kolem budovy (terasy, okapové
chodníky, plochy pod pergolami, mola apod.) u jednotlivých samostatn  stojících rekrea ních objekt
lokality nep esáhne 160 m2, u samostatného objektu u vodní plochy nep esáhne 320 m2. P ístupové cesty
po pozemku se do zastav né plochy k budovám nezapo ítávají.

Z24  SV Plocha smí ená obytná - venkovská (SV). Plocha zm ny je 0,3542 ha.

1. malá rozvojová plocha u krajské silnice je vymezena pro dokon ení zástavby u kruhové k i ovatky sídla
s preferencí staveb komer ního vyu ití dopln ných bydlení v poloze vzdálen j í od krajské komunikace.

 2. specifické podmínky:

 2.a zajistit vyhovující napojení na dopravní a ve ejnou technickou infrastrukturu.
 2.b pro p ípadné umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2.

Z25  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 1,3109 ha.

1. plo n  men í rozvojové území pro bydlení v Mezirolí v p ímé vazb  na stávající v t í lokalitu RD podél
komunikace.

2. nezbytná podmínka realizace:

 --- zpracování územní studie.

--- nastavení podrobn j ích regulativ  pro typy dom  a zp sob zástavby celého komplexu e ených
ploch.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:

 4a zajistit vyhovující vnit ní dopravní obsluhu napojenou na krajskou komunikaci.
 4b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
 4c pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 700 m2.

4d na stran  podél stávající i budoucí komunikace vymezit dostate né ochranné pásmo proti hluku
v návaznosti na zvolený zp sob ochrany a zp sob vyu ití lokality.

   2. bude respektována územní studie schválená dne 12.2.2018 (evidována dne 21.2.2018)
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Z26  VD Plocha pro výrobu a skladování  drobná a emeslná výroba (VD). Plocha je ur ena pro rozvoj
budoucích aktivit sm ujících do spektra emeslné výroby a slu eb, které nelze zejména z hlukových
d vod  umístit do smí eného území. Plocha zm ny je 0,5283 ha.

 1. územn  jasn  vymezená plocha ohrani ená stávající a budoucí komunikací a lesem.

 2. specifické podmínky:

 2.a dopravn  navázat na dopravní napojení stávající erpací stanice pohonných hmot.
 2.b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.

Z27  VD Plocha pro výrobu a skladování  drobná a emeslná výroba (VD). Plocha je ur ena pro rozvoj
budoucích aktivit sm ujících do spektra emeslné výroby a slu eb, které nelze zejména z hlukových d vod  umístit
do smí eného území. Plocha zm ny je 1,8973 ha.

1. územn  jasn  vymezená plocha ohrani ená stávající a budoucí komunikací a sousedními funk ními
plochami. Uvnit  plochy je malý kus katastráln  ozna ený jako lesní plocha.

 2. specifické podmínky:

 2.a zajistit vyhovující napojení na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
2.b  zajistit kontrolu koordinace e ení dopravní a technické infrastruktury se sousední lokalitou Z28 

SV.

Z28  SV Plocha smí ená obytná - venkovská (SV). Plocha zm ny je 2,8444 ha.

 1. urbanisticky hodnotná a významná rozvojová plocha.

 2. nezbytná podmínka realizace:

 --- zpracování územní studie.

--- nastavení podrobn j ích regulativ  pro typy dom  a zp sob zástavby celého komplexu e ených
ploch.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu.

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:

4.a v lokalit  vymezit vhodné plochy ve ejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlá ky . 501/2006 Sb.
v platném zn ní.

4.b zajistit vyhovující vnit ní dopravní obsluhu a napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
4.c  zajistit kontrolu koordinace e ení dopravní a technické infrastruktury se sousední lokalitou Z27 

VD.
 4.d pro p ípadné umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z29  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 2,6713 ha.

1. plo n  v t í atraktivní rozvojové území pro bydlení v Mezirolí v rozvojové ásti sídla mezi stávající
krajskou komunikací a navrhovaným silni ním obchvatem Mezirolí.

 2. nezbytná podmínka realizace:

 --- zpracování územní studie.

--- nastavení podrobn j ích regulativ  pro typy dom  a zp sob zástavby celého komplexu e ených
ploch.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu.

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:

 4a zajistit vyhovující vnit ní dopravní obsluhu napojenou na krajskou komunikaci.
 4b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
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 4c pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 700 m2.
4d na stran  podél budoucí komunikace obchvatu vymezit dostate né ochranné pásmo proti hluku

v návaznosti na zvolený zp sob ochrany a zp sob vyu ití lokality.
4e v lokalit  vymezit vhodné plochy ve ejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlá ky . 501/2006 Sb.

v platném zn ní.

Z30  SV Plocha smí ená obytná - venkovská (SV). Plocha zm ny je 0,5833 ha.

 1. urbanisticky kvalitní rozvojová plocha.

 2. nezbytná podmínka realizace:

 --- zpracování územní studie.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu.

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:

 4.a zajistit vyhovující vnit ní dopravní obsluhu a napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
4.b  zajistit kontrolu koordinace e ení dopravní a technické infrastruktury se sousedními lokalitami

Z29  BV a Z31  - VD.
 4.c pro p ípadné umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z31  VD Plocha pro výrobu a skladování  drobná a emeslná výroba (VD). Plocha je ur ena pro rozvoj
budoucích aktivit sm ujících do spektra emeslné výroby a slu eb, které nelze zejména z hlukových
d vod  umístit do smí eného území. Plocha zm ny je 0,7550 ha.

1. územn  jasn  vymezená plocha ohrani ená stávající krajskou komunikací a sousedními funk ními
plochami.

 2. specifické podmínky:

 2.a zajistit vyhovující napojení na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
2.b  zajistit kontrolu koordinace e ení dopravní a technické infrastruktury se sousední lokalitou Z30 

SV.

Z32  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 2,4431 ha.

1. plo n  v t í významná rozvojová lokalita pro bydlení v Mezirolí navazující na souvislou zástavbu RD v
sídle. Vzhledem k jasnému vymezení dopravní plochy a následnému zp sobu zástavby lokality se
vypracování ÚS nevy aduje.

 2. specifické podmínky:

 2a zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
2b v lokalit  vymezit vhodné plochy ve ejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlá ky . 501/2006 Sb.

v platném zn ní.

Z33  BI Plochy pro bydlení v rodinných domech  m stské a p ím stské (BI). Plocha zm ny je 0,9518 ha.
Plocha zm ny je 1,3342 ha.

1. kvalitní rozvojové území pro bydlení v RD. Vzhledem k velikosti plochy, jasnému umíst ní v i
stávajícím komunikacím a mo nostem napojení na technickou infrastrukturu se vypracování ÚS
nevy aduje.

Z34  BI Plochy pro bydlení v rodinných domech  m stské a p ím stské (BI). Plocha zm ny je 0,5123 ha.
Plocha zm ny je 1,6456 ha.

1. plo n  malé atraktivní rozvojové území pro bydlení v Mezirolí v rozvojové ásti sídla mezi stávající
krajskou komunikací, místní komunikací a volnou zelení uvnit  urbanizovaného území sídla.

 2. nezbytná podmínka realizace:

 --- zpracování územní studie spolu s lokalitou Z35 - BV.
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3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:

4a zajistit vyhovující vnit ní dopravní obsluhu obou lokalit Z34  BI a Z35  BV ze stávající místní
komunikace.

 4b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
 4c pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

2. bude respektována územní studie schválená dne 3.2.2021 (evidována dne 19.2.2021)

Z35  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,9338 ha.

1. plo n  men í atraktivní rozvojové území pro bydlení v Mezirolí v rozvojové ásti sídla mezi stávající
krajskou komunikací, místní komunikací a volnou zelení uvnit  urbanizovaného území sídla.

 2. nezbytná podmínka realizace:

 --- zpracování územní studie spolu s lokalitou Z34 - BI.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu.

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:

4a zajistit vyhovující vnit ní dopravní obsluhu obou lokalit Z34  BI a Z35  BV ze stávající místní
komunikace.

 4b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
 4c pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z36  OV Ob anské vybavení  ve ejná infrastruktura. Vým ra plochy je 0,5831 ha.

 Plocha je primárn  vymezena pro umíst ní staveb ve ejné infrastruktury pro pot eby obce.

Z37  OV Ob anské vybavení  ve ejná infrastruktura. Vým ra plochy je 2,5322 ha.

 Plocha je primárn  vymezena pro umíst ní staveb ve ejné infrastruktury pro pot eby obce.

Z40  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny pro 1 RD je 0,2236 ha.

 1. zajistit vyhovující napojení na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Z41  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,0929 ha.

 1. specifické podmínky se nestanovují.

Z42  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,9121 ha.

 1. lokalita je vymezena pro RD uspo ádané podél komunikace.

 2. pro lokalitu je t eba zajistit vyhovující napojení na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

 3. pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z43  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,3644 ha.

 1. plo n  men í atraktivní rozvojové území pro bydlení v Mezirolí ve vazb  na rekrea ní ást území.

 2. podmínky vyu ití plochy:

 2a zajistit vyhovující napojení na ve ejnou dopravní infrastrukturu.
 2b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
 2c pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.
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Z46  BV, DS Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV) a plochy dopravní infrastruktury
silni ní (DS). Plocha zm ny je 1,2509 ha.

 1. atraktivní lokalita v okrajové poloze sídla je ji  rozparcelována a p ipravena k výstavb .

 2. pro lokalitu je t eba zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.

Z47  BV, DS, ZS Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV), plochy dopravní
infrastruktury silni ní (DS) a plocha zelen  soukromé a vyhrazené (ZS). Plocha zm ny je 0,5517 ha.

 1. atraktivní lokalita v okrajové poloze sídla je ji  rozparcelována a p ipravena k výstavb .

 2. pro lokalitu je t eba zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.

Z48  VZ Plocha pro výrobu a skladování  zem d lská výroba (VZ). Plocha zm ny je 0,7098 ha.

 1. plocha pro roz í ení stávajícího areálu zem d lské výroby. Specifické podmínky se nestanovují.

Z49  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV. Plocha zm ny je 0,2161 ha.

 1. lokalita dopl uje uli ní zástavbu sídla tém  v koncové poloze urbanizovaného území.

 2. Pro lokalitu je t eba zajistit vyhovující napojení na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

 3. pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z50  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,2100 ha.

 1. lokalita dopl uje uli ní zástavbu sídla tém  v koncové poloze urbanizovaného území.

 2. Pro lokalitu je t eba zajistit vyhovující napojení na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

 3. pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z51  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,4676 ha.

 1. plocha vhodná pro umíst ní komplexu budov venkovské usedlosti.

 2. pro lokalitu je t eba zajistit vyhovující napojení na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

 3. pro umíst ní p ípadných izolovaných rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 1 000 m2.

Z52  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,1112 ha.

 1. lokalita je ur ena pro 1 RD a dopl uje ádanou uli ní venkovskou zástavbu.

 2. pro lokalitu je t eba zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.

Z53  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,1952 ha.

 1. lokalita je ur ena pro max. 2RD a dopl uje ádanou uli ní venkovskou zástavbu.

 2. pro lokalitu je t eba zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.

 3. pro umíst ní p ípadných izolovaných rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2.

Z54  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,5811 ha.

1. lokalita je v atraktivní koncové poloze uli ní venkovské zástavby a vypl uje ádanou uli ní zástavbu od
stávajících RD ke statku na konci ulice.

 2. pro lokalitu je t eba zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.

 3. pro umíst ní p ípadných izolovaných rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2.
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Z55  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,2740 ha.

1. atraktivní lokalita uzavírá kompaktní tvar zástavby RD v koncové ji ní ásti sídla s kontaktem do
volných p írodních ploch.

 2. pro lokalitu je t eba zajistit vyhovující napojení na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

 3. pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

Z56  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,3765 ha.

 1. atraktivní lokalita ve vnit ní ásti sídla blízko návsi je ji  rozparcelována a p ipravena k výstavb .

 2. pro lokalitu je t eba zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.

 3. jednotlivé pozemky pro RD nebudou v lokalit  dále d leny pro výstavbu dal ích RD.

Z57  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,8968 ha.

 1. atraktivní lokalita ve vnit ní ásti sídla blízko návsi je ji  rozparcelována a p ipravena k výstavb .

 2. pro lokalitu je t eba dobudovat vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.

 3. jednotlivé pozemky pro RD nebudou v lokalit  dále d leny pro výstavbu dal ích RD.

Z59  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,0995 ha.

1. lokalita uli ní zástavby ve vnit ní ásti sídla blízko návsi je ur ena pro 1RD, p ípadn  ke spojení se
sousední parcelou s RD.

 2. pro lokalitu je t eba zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.

Z60  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 2,8178 ha.

 1. atraktivní lokalita v centrální ásti sídla je ji  rozparcelována a p ipravena k výstavb .

 2. pro lokalitu je t eba dobudovat vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.

 3. jednotlivé pozemky pro RD nebudou v lokalit  dále d leny pro výstavbu dal ích RD.

Z61  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,3715 ha.

 1. atraktivní lokalita uli ní zástavby ve vnit ní ásti sídla je ur ena maximáln  pro 3RD.

 2. pro lokalitu je t eba zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.

Z62  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,3866 ha.

1. atraktivní lokalita rozvoln né zástavby obklopená lesy v nov  zalo ených obytných územích je ur ena
maximáln  pro  2RD.

Z63  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,6020 ha.

1. atraktivní lokalita volné zástavby na okraji urbanizovaného území obklopená lesy je ur ena maximáln
pro 3RD.

 2. pro lokalitu je t eba dobudovat vyhovující napojení na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Z66  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,1524 ha.

1. atraktivní lokalita zalo ené uli ní zástavby v nov  zalo ených obytných územích je ur ena maximáln
pro 1RD.

Z67  SV Plochy smí ené obytné venkovské (SV). Plocha zm ny je 0,2909 ha.

1. atraktivní lokalita s charakterem v t í proluky v území se zalo enou rozvoln nou uli ní zástavbou
v nov  vzniklých obytných územích je ur ena pro komer ní vybavení slou ící okolním RD nebo
maximáln  pro 3RD.
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Z68  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,5373 ha.

1. atraktivní lokalita s charakterem v t í proluky v území se zalo enou rozvoln nou uli ní zástavbou
v nov  vzniklých obytných územích je ur ena pro maximáln  4RD.

Z69  BV, ZS Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV) a plochy zelen  soukromé a vyhrazené
(ZS). Plocha zm ny je 3,4415 ha.

 1. atraktivní lokalita se zalo enou rozvoln nou uli ní zástavbou v nov  vzniklých obytných územích sídla.

2. plo n  významná lokalita pro výstavbu RD je ji  rozparcelována s vybudovanou dopravní a technickou
infrastrukturou.

 3. jednotlivé pozemky pro RD nebudou v lokalit  dále d leny pro výstavbu dal ích RD.

Z70  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 0,3021 ha.

1. atraktivní lokalita v okrajové poloze sídla je ji  rozparcelována a áste n  napojena na dopravní a
technickou infrastrukturu.

 2. lokalita je ur ena pro výstavbu max. 3RD

 3. pro lokalitu je t eba dobudovat vyhovující napojení na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Z75  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 1,6978 ha.

 1. jedno ze dvou rozhodujících rozvojových území pro BV v sídle Jimlíkov.

 2. nezbytná podmínka realizace:

 --- zpracování územní studie.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:

4a zajistit vyhovující napojení na ve ejnou dopravní infrastrukturu a navázat odpovídající vnit ní
dopravní komunikace.

 4b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
 4c pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.

2. bude respektována územní studie schválená dne 3.2.2021 (evidována dne 19.2.2021)

Z76  SV Plocha smí ená obytná - venkovská (SV). Plocha zm ny je 0,1137 ha.

 1. plocha p i výjezdu ze sídla je zastav na bez zápisu do KN. Plocha ur ena maximáln  pro 1RD.

Z77  SV Plocha smí ená obytná - venkovská (SV). Plocha zm ny je 0,1884 ha.

 1. vlastnicky a funk n  z eteln  vymezená plocha pro rozvoj sousedního území SV.

 2. zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou a dopravní infrastrukturu.

 3. pro p ípadné umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 1 000 m2.

Z78  DS Plocha pro dopravní infrastrukturu - silni ní (DS). Vým ra plochy je 0,1211 ha. Plocha ve
východní ásti sídla je primárn  ur ena ke konkrétní výstavb  parkovi t  pro obyvatele sídla.

Z79  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 1,1012 ha.

 1. jedno ze dvou rozhodujících rozvojových území pro BV v sídle Jimlíkov.

 2. specifické podmínky.

2a zajistit vyhovující napojení na ve ejnou dopravní infrastrukturu a navázat odpovídající vnit ní
dopravní komunikace.

 2b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
 2c pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.
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Z80  SV Plocha smí ená obytná  venkovská (SV). Plocha zm ny je 0,6590 ha.

 1. polohov  vhodná plocha pro rozvoj smí ených venkovských funkcí v sídle Jimlíkov.

 2. specifické podmínky.

2a zajistit vyhovující napojení na ve ejnou dopravní infrastrukturu a navázat odpovídající vnit ní
dopravní komunikaci.

 2b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
 24c pro p ípadné umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2.

Z81  RZ Rekreace  zahrádkové osady. Plocha zm ny je 0,4452 ha.

 1. jediná ú elov  vymezená plocha pro zahrádká ské aktivity.

 2. specifické podmínky:

2a v rámci budoucí parcelace vymezit vnit ní koridor v í ce min. 6,0 m a v n m zajistit odpovídající
dopravní napojení jednotlivých zahrádek na dopravní systém obce.

 2b zajistit vyhovující napojení na nezbytn  nutné sít  ve ejné technické infrastruktury.

Z82  TI Plocha technické infrastruktury (TI) je vymezena pro roz í ení stávající OV. Plocha zm ny
0,0946 ha je bez podmínek.

Z83  VD Plocha pro výrobu a skladování  drobná a emeslná výroba (VD). Plocha zm ny je 0,1733 ha.

 1. urbanisticky vhodná plocha pro výstavbu malé provozovny.

 2. specifické podmínky:

 2a zajistit napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.
 2b sm rem do sousedního obytného území provozy mén  zat ující okolí negativními jevy.

Z84  BV, W Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV), plocha vodní a vodohospodá ská (W).
Plocha zm ny je 0,2205 ha.

 1. plocha v jihovýchodní ásti sídla je ur ena ke konkrétní zástavb  maximáln  1RD.

Z85  RI Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - (RI). Plocha zm ny je 0,6120 ha.

1. lokalita v severovýchodní ásti sídla územn  sousedí se stabilizovanými plochami RI a RN, a je s nimi
funk n  propojena.

2. lokalita je navr ena pro budoucí výstavbu malých rekrea ních objekt  rodinné rekreace s funk ní
orientací ke stávající vodní plo e D poltovického rybníka.

3. pro budoucí objekty je t eba zajistit vyhovující vnit ní dopravní obsluhu napojenou na komunika ní
systém obce a vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.

4. zastav ná plocha hlavního rekrea ního objektu v etn  bezprost edn  sousedících zpevn ných ploch
(terasy, okapové chodníky, plochy pod pergolami, mola apod.) u jednotlivých samostatn  stojících staveb
v lokalit  nep esáhne 120 m2. P ístupové cesty po pozemku k hlavní budov  se do zastav né plochy 120
m2 nezapo ítávají.

Z86  BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské (BV). Plocha zm ny je 1,0837 ha.

1. lokalita je vymezena pro RD s v t ími pozemky a podílem zelených ploch s p ímou vazbou na vodní
plochu.

2. pro lokalitu je t eba zajistit vyhovující napojení na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu po
severním a východním okraji lokality.

 3. pro umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 1 200 m2.
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Z1.1 - BI, PV Plochy pro bydlení v rodinných domech - m stské a p ím stské, plochy ve ejných prostranství.
Vým ra plochy je 3,2724 ha.

 1. Plocha je primárn  ur ena k výstavb  rodinných dom .

 2. ást plochy PV je vymezena p ednostn  pro realizaci obslu né místní komunikace.

 3. Dal í podrobn j í podmínky vyu ití plochy se nestanovují.

Z2/1 - RZ Plochy pro rekreaci  zahrádkové osady. Vým ra plochy je 0,0892 ha.

1. plocha vymezená pro zahrádká ské aktivity.

2. dal í podrobn j í podmínky vyu ití plochy se nestanovují.

Z2/3 - BV Plochy pro bydlení v rodinných domech  venkovské. Vým ra plochy je 0,0474 ha.

1. plocha v ji ní ásti sídla je ur ena ke konkrétní zástavb  maximáln  1RD.

Zm nou je dot ena kapitola 1c.6 strana 16-17 :
1c.6 Podmínky pro plochy p estavby.

P02  OM Plocha pro ob anské vybavení  komer ní za ízení malá a st ední (OM). Plocha je ur ena pro
roz í ení stávající stabilizované plochy komer ního za ízení ob anského vybavení v etn  technické
infrastruktury. Plocha zm ny je 0,1181 ha.

 1. plocha je z eteln  urbanisticky vymezena na v ech stranách plochami dopravní infrastruktury.

 2. specifické podmínky se nestanovují.

P03  BI Plochy pro bydlení v rodinných domech  m stské a p ím stské (BI). Plocha navazuje na stávající
území bydlení, se kterým se spojí. Plocha je vymezena pro výstavbu maximáln  4 RD. Plocha zm ny je
0,3469 ha.

 1. specifické podmínky se nestanovují.

P04  SM, DS Plocha smí ená obytná - m stská (SM) a plocha dopravní infrastruktury silni ní (DS). Plocha je
ur ena pro rozvoj budoucích aktivit sm ujících do spektra m stských slu eb a komer ní vybavenosti.
Plocha zm ny je 0,5341 ha.

1. kvalitní plocha s mo nostmi variantního e ení zástavby. Zpracování komplexní ÚS se nepo aduje, ale
p i stanovení výchozí koncepce zástavby je t eba dodr et následující specifické podmínky.

 2. specifické podmínky:

2a systém zastav ní území skloubit se sousedními provozními funk ními areály a p ípadn  e it ve
variantách.

 2b za lenit ást ve ejných prostor  se zelení do koncepce návrhu.

2c zajistit vyhovující vnit ní dopravní obsluhu a napojení na ve ejnou dopravní a technickou
infrastrukturu.

P05  BH Plocha pro bydlení v bytových domech (BH). Plocha zm ny je 1,1809 ha.

 1. polohov  optimální lokalita pro pokra ování bytové výstavby m sta.

 2. nezbytná podmínka realizace:

 --- zpracování územní studie.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu.
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 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:

4a zajistit vyhovující napojení na ve ejnou dopravní infrastrukturu a navázat odpovídající vnit ní
dopravní komunikaci.

 4b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.

P10  SV, ZV Plocha smí ená obytná  venkovská (SV) a plocha zelen  na ve ejných prostranstvích (ZV).
Plocha zm ny je  1,6056 ha.

1. nejvýznamn j í plocha pro rozvoj smí ených venkovských funkcí v centru sídla Mezirolí posiluje
d le itou úlohu jeho st edu s návsí.

 2. nezbytná podmínka realizace:

 --- zpracování územní studie.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu.

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:

4a zajistit vyhovující napojení na ve ejnou dopravní infrastrukturu a navázat odpovídající vnit ní
dopravní komunikaci.

 4b zajistit vyhovující napojení na ve ejnou technickou infrastrukturu.

 4c pro p ípadné umíst ní rodinných dom  vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2.

4d podél hranice s plochou zem d lské výroby ponechat pás ochranné zelen  v í ce minimáln
15,0 m.

 4e vnit ní plochy zelen  navázat na plochu zelen  na ve ejných prostranstvích.

Zm nou je dot ena kapitola 1c.7 strana 17-18 :
1c.7 Podmínky pro plochy zm n v krajin .

K04  RN Plocha rekreace  na plochách p írodního charakteru (RN). Plocha zm ny je 4,2270 ha.

1. plocha je vymezena jako polyfunk ní rekrea ní louka pro krátkodobou rekreaci obyvatel p ilehlých
obytných území. Plocha je ur ena pro p írodní travnatá h i t  r zných sport  bez jakýchkoliv nárok  na
trvalé stavby a terénní úpravy. Výjimkou jsou konstrukce pro sportovní ná adí a vybavení (sít , branky,
posilovací ná adí, prvky vytý ení sportovních ploch apod.).

 2. nezbytná podmínka realizace:

 --- zpracování územní studie.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

3. lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu.

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS:

4a p vodní p írodní charakter louky ponechat na v t in  plochy, vyjma údr by v podob  se ení trávy
na plochách vyu ívaných k rekreaci a na plochách travnatých h i .

4b v plo e bude vymezena plocha víceú elové dopravní infrastruktury pro vybudování rekrea ní in-
line dráhy a zaji t ní p ístupu k rozvojové plo e Z05-RZ.

4c v lokalit  budou vymezeny plochy pro p ípadná h i t  a dráhy dal ích rekrea n  provozovaných
sport  na travnatých nebo jiných p írodních plochách.

 4d v lokalit  bude stanovena plocha pro ve ejný táborový ohe .
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CD05  DS Koridor pro dopravní stavbu  pro ve ejn  prosp nou stavbu . VD3 - dopravní propojení hlavní
silnice II. t . II/209 v sídle Nová Role za elezni ním p ejezdem s komunikací u porcelánky. Plocha zm ny
je 0,5854 ha.

CD06  DS Koridor pro dopravní stavbu  pro ve ejn  prosp nou stavbu . VD4 - dopravní propojení páte ní
místní komunikace u nádra í v Nové Roli s komunikací za areálem porcelánky. Plocha zm ny je 1,0046 ha.

CD08  DS Koridor pro dopravní stavbu  pro ve ejn  prosp nou stavbu . VD5 - dopravní propojení
obchvatu Nové Role hlavní silnice II. t .  II/181 (II/209) s rozvojovými lokalitami ve východní ásti
urbanizovaného území. Plocha zm ny je 0,3854 ha.

CD D35 - DS Koridor pro stavbu dopravní infrastruktury pro silnici II/209 - VPS dle ZÚR KK . D35 - Nová
Role, jihovýchodní obchvat. Trasa obchvatu je zp esn na v koridoru stanoveném ZÚR KK. Vým ra
koridoru je 3,9553 ha.

CD D36 - DS Koridor pro stavbu dopravní infrastruktury pro silnici III/2204 - VPS dle ZÚR KK . D36 -
D poltovice p elo ka. Trasa p elo ky je zp esn na v koridoru stanoveném ZÚR KK. Vým ra koridoru je
0,4265 ha.

CD10  DS Koridor pro dopravní stavbu - dopravní napojení lokality pro bydlení ve východní ásti Nové
Role. Plocha zm ny je 0,0383 ha.

CD D86 - DS Koridor pro stavbu dopravní infrastruktury pro silni ní tah II/220 Karlovy Vary - Nejdek, VPS dle
ZÚR KK . D86  - Mezirolí p elo ka. Trasa p elo ky je zp esn na v koridoru stanoveném ZÚR KK.
Vým ra koridoru p elo ky je 2,8154 ha.

CD19  DS Koridor pro dopravní stavbu  pro ve ejn  prosp nou stavbu . VD7  1. ást budoucího
dopravního propojení krajské silnice II. t . II/220 s komunikacemi Mezirolí v jihovýchodní ásti
urbanizovaného území. Plocha zm ny je 0,2686 ha.

K21  DS, W, NZ, NL, NS Projektovaná integrovaná plocha sanace a rekultivací po t b  kaolínu v katastru
Jimlíkova sestávající z více funk ních ploch vymezených podle plánu sanace a rekultivací - plocha pro
dopravní infrastrukturu DS (obslu nou komunikaci) o vým e 0,4561 ha, plocha vodní pro hydrickou ást
rekultivací (W) o vým e 7,2229 ha, plocha zem d lská pro biologickou ást rekultivací (NZ) o vým e
11,2938 ha, plocha lesní pro lesnickou ást rekultivací (NL) o vým e 1,9155 ha a plocha smí ená
nezastav ného území pro biologickou ást rekultivací (NS) o vým e 5,0562 ha. Celková plocha zm ny je
25,9445 ha. Skute ný rozsah sanace a rekultivace v DP Jimlíkov bude pr b n  up es ován podle postupu
rekultiva ních prací na základ  provád cí dokumentace a m e se li it od projektovaného zákresu
uvedeného v grafické ásti návrhu ÚP Nová Role.

K22  NT Plocha t by nerost  je vymezena na plo e nového dobývacího prostoru ve východní ásti
Jimlíkova. Plocha zm ny je 38,2969 ha.

CD23 Koridor pro cyklostezku  pro ve ejn  prosp nou stavbu . VD8 koridor pro novou cyklostezku z Nové
Role do Nejdku.  Koridor je vymezený v í ce 12,0 m mimo ZÚ a stávající dopravní plochy, po kterých je
cyklostezka vedena.

CD24 Koridor pro cyklostezku MTB  pro ve ejn  prosp nou stavbu . VD9 koridor pro novou cyklostezku
MTB z Nové Role do Nejdku. Koridor je vymezený v í ce 12,0 m mimo ZÚ a stávající dopravní plochy,
po kterých je cyklostezka vedena.

Zm nou je dot ena kapitola 1d.3 strana 20-21 :
1d.3 Podrobn j í podmínky pro plochy a koridory dopravní infrastruktury.

 Pro realizaci dopravních staveb plo ného charakteru (plochy dopravy v klidu, dopravní za ízení apod.)
nejsou vymezeny samostatné plochy.
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 Pro realizaci liniových staveb navr ené dopravní koncepce, které procházejí e eným územím, jsou ÚP
vymezeny plochy a koridory dopravní infrastruktury jako jeden z druh  zm nových ploch. Dále jsou uvedeny
podrobn j í podmínky pro dal í p ípravu, umíst ní a realizaci konkrétních staveb dopravní infrastruktury.

CD05  DS Místní komunikace - dopravní propojení hlavní silnice II. t . II/209 v sídle Nová Role za
elezni ním p ejezdem s komunikací u porcelánky. Ve ejn  prosp ná stavba dle ÚP . VD3.

a) nezbytnou podmínkou realizace je zpracování územní studie, která zohlední pot ebná dopravní
napojení kontaktních funk ních ploch podél komunikace.

b) lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn
plánovací innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

a)  bude respektována územní studie schválená dne 3.5.2021 (evidována dne 28.5.2021)

CD06  DS Místní komunikace - dopravní propojení páte ní místní komunikace u nádra í v Nové Roli
s komunikací za areálem porcelánky. Ve ejn  prosp ná stavba dle ÚP . VD4.

a)  nezbytnou podmínkou realizace je zpracování územní studie, která zohlední pot ebná dopravní
napojení kontaktních funk ních ploch podél komunikace.

b) lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn
plánovací innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

b)    lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn
plánovací innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu.

CD08  DS Místní komunikace - dopravní propojení obchvatu Nové Role hlavní silnice II. t .  II/181 (II/209)
s rozvojovými lokalitami ve východní ásti urbanizovaného území. Ve ejn  prosp ná stavba dle ÚP .
VD5

a)  nezbytnou podmínkou realizace je zpracování územní studie, která zohlední pot ebná dopravní
napojení kontaktních funk ních ploch podél komunikace.

b) lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn
plánovací innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

b)    lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn
plánovací innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu.

CD D35 - DS Koridor pro stavbu dopravní infrastruktury pro silnici II/209 - VPS dle ZÚR KK . D35 - Nová
Role, jihovýchodní obchvat. Trasa obchvatu je zp esn na v koridoru stanoveném ZÚR KK. Vým ra
koridoru je 3,9553 ha.

 a) bez specifických podmínek.

CD D36 - DS Koridor pro stavbu dopravní infrastruktury pro silnici III/2204 - VPS dle ZÚR KK . D36 -
D poltovice p elo ka. Trasa p elo ky je zp esn na v koridoru stanoveném ZÚR KK. Vým ra koridoru je
0,4265 ha.

 a) bez specifických podmínek.

CD10  DS Místní komunikace - dopravní napojení lokality pro bydlení ve východní ásti Nové Role.

 a) bez specifických podmínek.

CD D86 - DS Koridor pro stavbu dopravní infrastruktury pro silni ní tah II/220 Karlovy Vary - Nejdek, VPS dle
ZÚR KK . D86  - Mezirolí p elo ka. Trasa p elo ky je zp esn na v koridoru stanoveném ZÚR KK.
Vým ra koridoru p elo ky je 2,8154 ha.

a) bez specifických podmínek.
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CD19  DS Místní komunikace  1. ást budoucího dopravního propojení krajské silnice II. t . II/220
s komunikacemi  Mezirolí v jihovýchodní ásti urbanizovaného území. Ve ejn  prosp ná stavba dle ÚP
. VD7.

a)  podmínkou realizace je zpracování územní studie, která zohlední pot ebná dopravní napojení
kontaktních funk ních ploch podél komunikace.

b) dopravní e ení 1. ásti komunikace je t eba zpracovat s napojením na budoucí trasu silnice na
plo e rezervy R4  DS do Stará Role.

c) lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn
plánovací innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti územního plánu.

c)   lh ta pro po ízení územní studie, schválení její vyu itelnosti a zapsání do evidence územn  plánovací
innosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí ú innosti zm ny územního plánu.

K21  DS Integrovaná plocha sanace a rekultivací po t b  kaolínu v katastru Jimlíkova sestávající z více
funk ních ploch vymezených podle plánu sanace a rekultivací - plocha pro dopravní infrastrukturu DS
(obslu nou komunikaci), Vým ra plochy pro dopravu je navr ena 0,4561 ha. Tvar a umíst ní je dle
schváleného plánu sanace a rekultivací. Jiné specifické podmínky se nestanovují.

CD23 Koridor pro cyklostezku  pro ve ejn  prosp nou stavbu . VD8 koridor pro novou cyklostezku z Nové
Role do Nejdku.

a) koridor je vymezený v í ce 12,0 m mimo ZÚ a stávající dopravní plochy, po kterých je
cyklostezka vedena.

b) jízdní pruh je v í ce 3,0 m + krajnice 2 x 0,5 m po stranách jízdního pruhu.

c) povrch jízdního pruhu a krajnice nesmí být asfaltový, nebo dlá d ný z betonové, kamenné,
d ev né nebo plastové dla by.

CD24 Koridor pro cyklostezku MTB  pro ve ejn  prosp nou stavbu . VD9 koridor pro novou cyklostezku
z Nové Role do Nejdku.

a) koridor je vymezený v í ce 12,0 m mimo ZÚ a stávající dopravní plochy, po kterých je
cyklostezka vedena.

b) jízdní pruh je v í ce 3,0 m + krajnice 2 x 0,5 m po stranách jízdního pruhu.

c) povrch jízdního pruhu a krajnice nesmí být na plochách NP asfaltový, nebo dlá d ný z betonové,
kamenné, d ev né nebo plastové dla by.

Zm nou je dot ena kapitola 1f.2 strana 28 :
1f.2 Plochy pro bydlení v rodinných domech  m stské a p ím stské (individuální) BI

Hlavní vyu ití - tato plocha je ur ena p edev ím pro rodinné bydlení v nízkopodla ní zástavb  s rodinnými domy a
obytnými zahradami.

P ípustné vyu ití - v této plo e je dále p ípustné umís ovat:

1. ostatní stavby pro bydlení

2. vestav ná za ízení administrativní, kulturní, sportovní a zdravotnická a za ízení kolství spl ující
podmínky prostorového uspo ádání

3. za ízení ve ejného stravování do 50 míst

4. ostatní za ízení maloobchodu do 100 m2 prodejní plochy

5. za ízení drobné výroby a slu eb do 5 zam stnanc  a do objemu p epravy 5 t nebo 20 m3 v jednom dni
celkem

6.  doprovodná dopravní a technická za ízení

Nep ípustné vyu ití - v této plo e se nep ipou tí umís ovat:

1. malé rekrea ní objekty do 50 m2 zastav né plochy

2. V echny druhy výrobních, skladových nebo chovatelských inností, ve kerá zábavní za ízení, které
hlukem, prachem, exhalacemi nebo jinými vlivy negativn  p ímo nebo druhotn  (nap . zvý ením dopravní
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zát e okolí) zasahují pozemky souseda a ovliv ují kvalitu a hygienická kriteria prost edí. Dále jsou
nep ípustné dopravní terminály a centra dopravních slu eb apod.

Podmínky prostorového uspo ádání - Pro tyto plochy se stanoví maximální vý ka zastav ní (h ebene) 12 metr  nad
okolním terénem a minimální procento ozelen ní - 60 %.

Zm nou je dot ena kapitola 1f.3 strana 28 :
1f.3 Plochy pro bydlení v rodinných domech - venkovské BV

Hlavní vyu ití - tato plocha je ur ena p edev ím pro rodinné a rekrea ní bydlení venkovského charakteru ve spojení
s u itkovým nebo rekrea ním vyu itím zahrad  RD se zahradami, rekrea ní domy a chalupy.

P ípustné vyu ití - v této plo e je dále p ípustné umís ovat:

1. dopl kové stavby pro chov domácího zví ectva jen v rozsahu, kterým nebudou p ekra ovány limity
hygienických p edpis

2. malá za ízení maloobchodu do 120 m2 prodejní plochy

3. malá za ízení ve ejného stravování do 50 míst

4. malá za ízení ve ejného ubytování do 60 l ek

5. ostatní stavby pro bydlení s objekty do 3 samostatných bytových jednotek

6. za ízení kulturní, sportovní a zdravotnická a za ízení kolství jako dopl ková k hlavní funkci bydlení

7. za ízení drobné výroby a slu eb a dal í neru ící podnikatelská za ízení do 15 zam stnanc  a objemu
p epravy 15 t nebo 50 m3 v jednom dni celkem

8.  doprovodná dopravní a technická za ízení

Nep ípustné vyu ití - V této plo e se nep ipou tí umís ovat:

1. malé rekrea ní objekty do 50 m2 zastav né plochy

2. V echny druhy výrobních a skladových inností, ve kerá zábavní za ízení, které hlukem, prachem,
exhalacemi nebo  jinými vlivy negativn  p ímo nebo druhotn  (nap . zvý ením dopravní zát e okolí)
zasahují pozemky souseda a ovliv ují kvalitu a hygienická kriteria prost edí. Dále jsou nep ípustné
dopravní terminály a centra dopravních slu eb apod.

Podmínky prostorového uspo ádání  pro tyto plochy se stanoví maximální vý ka zastav ní (h ebene) 12,0 m nad
okolním terénem.

 Pro tyto plochy se stanoví, e minimální procento ozelen ní bude - 65 %.

 Stavby p esahující podmínky prostorového uspo ádání mohou být v území umíst ny pouze za p edpokladu,
e budou posouzeny individueln  v souladu s mo nostmi stavebního zákona (územní studie, regula ní plán,
p ípadn  jiný zp sob dokumentace).

Zm nou je dot ena kapitola 1f.5 strana 29 :
1f.5 Plochy rekreace  zahrádkové osady     RZ

Hlavní vyu ití - Tyto plochy jsou ur eny p edev ím individuální rekreaci v zahrádká ských komplexech.

P ípustné vyu ití - v t chto plochách je p ípustné umís ovat:

1. individuální zahradní objekty o zastav né plo e max. 60 m2

1. individuální zahradní objekty o zastav né plo e max. 40 m2

2. jednotlivé rekrea ní zahrádky

Nep ípustné vyu ití - V této plo e se nep ipou tí umís ovat:

1. jakékoliv stavby, objekty a za ízení pro chov domácího i ostatního zví ectva (nap . dr be  v eho druhu,
králíci, prasata, ovce, kozy, ptactvo ve voliérách atd.).

Podmínky prostorového uspo ádání - Pro tyto plochy se stanoví minimální procento ozelen ní pozemku 80 %. Pro
tyto plochy se stanoví maximální po et 1 nadzemní podla í + podkroví.
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18. Údaje o po tu výkres  grafické ásti

Grafická ást od vodn ní zm ny obsahuje vý ez výkresu:
Koordina ní výkres - Mezirolí       M 1:5000
Koordina ní výkres - Nová Role       M 1:5000
Koordina ní výkres - detail zm ny 2/4      M 1:2000
Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu - Mezirolí    M 1:5000
Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu - Nová Role    M 1:5000
Výkres p edpokládaných zábor  p dního fondu - detail zm ny 2/4   M 1:2000

Pou ení

Proti Zm n  . 2 územního plánu Nová Role vydanému formou opat ení obecné povahy nelze podat opravný
prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd j ích p edpis ).

.   .
starosta obce      místostarosta obce


