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Části řešené změny č.2: část 2/1 - se týká pozemků p.č. část 692/3, 692/5, 1610/5, 1610/15, v k.ú. Nová 
Role  

- plochy zeleně - soukromá a vyhrazená (ZS) a plochy veřejných 
prostranství (PV) 

- do plochy pro rekreaci – zahrádkové osady (RZ) a plochy zeleně - 
soukromá a vyhrazená (ZS) 

část 2/2 - se týká pozemků p.č. část 148/2, 148/11, 148/5, 148/10, v k.ú. Mezirolí 
- z plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
- do plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 

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

- z plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS), plochy smíšené 
nezastavěného území (NS) a plochy lesní – hospodářské a zvláštního 
určení (NL) 

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

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

část 2/5 - na základě projednání s dotčenými orgány byla doplněna změna 2/5, 
která řeší kompenzaci ZPF (navrácení ploch bydlení do 
zemědělského půdního fondu), týká se pozemků p.č. část 869/1, 
996/1, 996/14, 996/27, 996/28, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1002/4, 
1545/1, 1545/11, 1545/12, 1548/2, v k.ú. Nová Role 

- z plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
(individuální) (BI) a plochy veřejných prostranství (PV) 

- do plochy zemědělské (NZ) 
V rámci Změny č. 2 byla provedena aktualizace zastavěného území ke dni 

5.5.2021 - původně stanovené hranice byly upraveny. 

V rámci Změny č. 2 byla provedena úprava textové části - byly aktualizovány 
lhůty pro pořízení územních studií. 

V rámci řešené změny byla provedena aktualizace limitů využití území - jsou 
znázorněny pouze v řešených částech změn, celý rozsah bude 
zobrazen v úplném znění (koordinační výkres) - např. ochranné 
pásmo s výškovým omezením staveb veřejného mezinárodního 
letiště Karlovy Vary, zájmové území Ministerstva obrany, ochranné 
pásmo telekomunikačních zařízení, hlavní odvodňovací 
zařízení atd. 

 
 
 
Termín zpracování: únor 2022 
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Město Nová Role 
 
 
Č. j.: SÚ//1722/19/Gie      V Nové Roli  dne 20.4.2022 

 
 

Změna č. 2, kterou se mění Územní plán Nová Role 
 
Zastupitelstvo města Nová Role, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 
odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 
v y d á v á 

 
Změnu č. 2 územního plánu Nová Role, 

 
kterou se mění Územní plán Nová Role takto:  
 
I. Textová část  

 
1. Vymezení zastavěného území  

V kapitole 1a. se text: 
„Ve Z1 ÚP je hranice zastavěného území vymezena zpracovatelem v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb.,    

v platném znění. Zastavěné území je vymezeno k datu 2.2.2020 a zaujímá celkovou plochu celkem         
188,97 ha.“ 

nahrazuje textem: 

„V ÚP je hranice zastavěného území vymezena zpracovatelem v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb.,            
v platném znění. Zastavěné území je aktualizováno ke dni 5. 5. 2021." 

2. Základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
Změnou se nemění. 

3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně  

V kapitole1c.5. se u ploch Z09, Z10 a Z11 ruší text „2c pro lokality Z09, Z10 a Z11 zajistit společnou plochu 
pro vybudování společného hygienického zázemí.“. 

 
V kapitole1c.5. se u ploch Z09, Z10 a Z11 text „2d    počítat s vysokým podílem kulturní zeleně.“, nahrazuje 

textem „2c    počítat s vysokým podílem kulturní zeleně.“. 
 
V kapitole1c.5. se u plochy Z12, Z14, Z17, Z18, Z20, Z28, Z29, Z30, Z35 text „3. lhůta pro pořízení územní 

studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na dobu      
5 let od nabytí účinnosti územního plánu.“, nahrazuje textem „3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení 
její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí 
účinnosti této změny územního plánu.“. 

 
V kapitole1c.5. se u plochy Z25 se text: 

„2. nezbytná podmínka realizace:  

 --- zpracování územní studie.  

--- nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celého komplexu řešených 
ploch. 

3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 
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 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

 4a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu napojenou na krajskou komunikaci. 

 4b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

 4c pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 700 m2. 

4d na straně podél stávající i budoucí komunikace vymezit dostatečné ochranné pásmo proti hluku 
v návaznosti na zvolený způsob ochrany a způsob využití lokality.“ 

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 změny je 0,9518 ha.“, nahrazuje textem „Plocha změny je 
1,3342 ha.“. 

V kapitole1c.5. se u plochy Z34 text „Plocha změny je 0,5123 ha.“, nahrazuje textem „Plocha změny 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. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

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

 4b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

 4c pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.“ 

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. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

4a zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu a navázat odpovídající vnitřní 
dopravní komunikace. 

 4b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

 4c pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2.“ 

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

V kapitole1c.5. se ruší text : 
„Z1.1 - BI, PV  Plochy pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, plochy veřejných prostranství. 

Výměra plochy je 3,2724 ha. 

 1. Plocha je primárně určena k výstavbě rodinných domů. 

 2. Část plochy PV je vymezena přednostně pro realizaci obslužné místní komunikace. 

 3. Další podrobnější podmínky využití plochy se nestanovují.“ 

V kapitole1c.5. se za plochu Z86 doplňuje text : 
„Z2/1 - RZ   Plochy pro rekreaci – zahrádkové osady. Výměra plochy je 0,0474 ha. 

 1. plocha vymezená pro zahrádkářské aktivity. 

 2. další podrobnější podmínky využití plochy se nestanovují. 

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

 1. plocha v jižní části sídla je určena ke konkrétní zástavbě maximálně 1RD.“ 

V kapitole1c.6. se u plochy P05, P10 text „3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a 
zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního 
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plánu.“, nahrazuje textem „3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do 
evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti této změny územního 
plánu.“. 

V kapitole1c.7. se u plochy K04 text „3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání 
do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu.“, 
nahrazuje textem „3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence 
územně plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti této změny územního plánu.“. 

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a 
koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití 
V kapitole1d.3. se u plochy CD05 se text: 

„a)  nezbytnou podmínkou realizace je zpracování územní studie, která zohlední potřebná dopravní 
napojení kontaktních funkčních ploch podél komunikace. 

b) lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně 
plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu.“ 

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)   lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti 
a zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního 
plánu.“, nahrazuje textem „b)   lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do 
evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti této změny územního 
plánu.“. 

V kapitole1d.3. se u plochy CD19 text „c)   lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a 
zapsání do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního 
plánu.“, nahrazuje textem „c)   lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do 
evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti této změny územního 
plánu.“. 

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn 
v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, 
prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek 
nerostných surovin a podobně 

Změnou se nemění. 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného 
využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně 
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury 
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

V kapitole 1f.2 se pod Přípustné využití doplňuje odrážka 6: 
„6.  doprovodná dopravní a technická zařízení“ 

V kapitole 1f.3 se pod Přípustné využití doplňuje odrážka 8: 
„8.  doprovodná dopravní a technická zařízení“ 

V kapitole1f.5. se text: 
„1. individuální zahradní objekty o zastavěné ploše max. 60 m2 “ 
nahrazuje textem: 
„1. individuální zahradní objekty o zastavěné ploše max. 40 m2 “ 

V kapitole 1f.5 se pod Podmínky prostorového uspořádání doplňuje věta: 
„Pro tyto plochy se stanoví maximální počet 1 nadzemní podlaží + podkroví.“ 

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit 

Změnou se nemění. 
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8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 
právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu 
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona,  

Změnou se nemění. 

9. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
Změnou se nemění. 

10. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části 
Počet listů          6 
Grafická část změny obsahuje výřezy výkresů: 

Výkres základního členění území - Mezirolí      M 1:5000  
Výkres základního členění území - Nová Role     M 1:5000  
Hlavní výkres - Mezirolí        M 1:5000 
Hlavní výkres - Nová Role       M 1:5000 
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Odůvodnění 
 
 
III. Textová část odůvodnění Změny č. 2 územního plánu Nová Role  
 
1. Postup při pořízení změny územního plánu  

Město Nová Role má platnou územně plánovací dokumentaci – Územní plán Nová Role byl vydán 
Zastupitelstvem města Nové Role dne 7.9.2016 formou opatření obecné povahy a nabyl účinnosti dne          
28.9. 2016.  Dne 11.11.2020 byla vydána Změna č. 1 Územního plánu Nová Role,  která nabyla účinnosti dne 
8.12.2020.  
Záměr pořídit Změnu č. 2 Územního plánu Nová Role (dále jen „změna ÚP“) zkráceným postupem včetně 
jejího obsahu schválilo zastupitelstvo města Nová Role na svém 9.zasedání dne 6.11.2019. 
Veřejné projednání návrhu Změny, bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla v souladu s § 52 odst. 1 
stavebního zákona vyvěšena v době od 21.6. do 22.7.2021. Zároveň byl celý návrh Změny vystaven způsobem 
umožňující dálkový přístup www.mmkv.cz (záložka magistrát → územní plánování → pořizování územních 
plánů a změn územních plánů) a  www.novarole.cz. 
Veřejné projednání se konalo dne 26.7.2021. Lhůta pro uplatnění námitek, připomínek a stanovisek byla 
stanovena dle § 55b odst. 2 a to do 7 dnů ode dne veřejného projednání  a uplynula dnem 2.8.2021. 
K návrhu Změny byla uplatněna 1 námitka ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona - vyhodnocení 
viz kap. 15. 
Dne 2.9.2021 požádal pořizovatel nadřízený orgán územního plánování o posouzení návrhu Z2 z hlediska 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  
Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování, Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru 
regionálního rozvoje, pod č.j. KK/2042/RR/20 bylo doručeno dne 30.9.2021. Stanovisko neobsahuje 
upozornění na nedostatky z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 
V souladu s § 53 odst. 4 stavebního zákona byl pořizovatelem přezkoumán soulad návrhu Z2 s Politikou 
územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací 1,2, 3, 4 a 5, se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje ve 
znění Aktualizace č. 1, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a s požadavky 
zvláštních předpisů a neshledal žádný rozpor. 
Dne 31.3.2022 byl návrh Z2 pořizovatelem předložen Zastupitelstva města k vydání. Z2 byla vydána dne 
20.4.2022 usnesením č. ZMě/152/4/22. Následně zatupitolstvo oznámilo vydání Z2 veřejnou vyhláškou, která 
byla vyvěšena na uřední desce Městského úřadu Nová Role ve dnech 12. – 27.10.2022 a na uřední desce 
Magistrátu města Karlovy Vary ve dnech 13.-30.10.2022. Zároveň byl celý návrh Změny č. 2  vč. Úplného 
znění po Změně č. 2 vystaven způsobem umožňující dálkový přístup www.mmkv.cz (záložka magistrát → 
územní plánování → pořizování územních plánů a změn územních plánů) a  www.novarole.cz. 

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

 Změna není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 
(poslední aktualizace – č.4 byla schválená dne 12.07.2021 a nabyla účinnosti dne 01.09. 2021). Změnou 
řešená území respektuje kritéria, podmínky a úkoly vyplývající z Politiky územního rozvoje České 
republiky. Jednotlivé dílčí úpravy neovlivňují výše uvedený dokument. 

 Pro řešenou změnu nevyplývají z Politiky územního rozvoje žádné požadavky. Změna nemá vliv a nadále 
chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně  urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví. Změna zachovává ráz jedinečné urbanistické struktury území,  struktury osídlení 
a jedinečné kulturní krajiny. Změna respektuje podmínky ochrany přírody, ZPF, nezasahuje regionální a 
nadregionální ÚSES. Změna zachovává sídelní strukturu území.  

 Řešené území leží v Rozvojové oblasti Karlovy Vary OB12 vymezené PÚR ČR. 

 Řešené území leží ve Specifické oblasti SOB9 vymezené PÚR ČR, ve které se projevuje aktuální problém 
ohrožení území suchem. 
V rámci územně plánovací činnosti je v této oblasti úkolem:  
– vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích 

retenčních a akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik a zachování 
odolné stabilní vyvážené pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem ploch lesů, mezí, luk, 
vodních ploch a vodních toků (zejména neregulované vodní toky s doprovodnou zelení), cestní sítě (s 
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doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm. velké plochy orné půdy rozčleněné mezemi, cestní sítí, 
vsakovacími travními pruhy)  

– vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu ostatních 
vodních prvků v krajině  

– vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, tj. dbát 
na dostatek ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a zasakování vody  

– vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm. zatravněním a 
zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí, zasakovacích pásů a 
příkopů  

– vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení 
požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek, zejm. pro infrastrukturu 
k zajištění dodávek vody z oblastí s příznivější vodohospodářskou situací a s ohledem na místní 
podmínky pro budování nových zejm. povrchových zdrojů vody 

 Změna územního plánu respektuje „Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje“ (dále jen „ZÚR KK“). 
Tato územně plánovací dokumentace byla vydána dne 16.09.2010 zastupitelstvem Karlovarského kraje 
usnesením č. ZK 223/09/10, účinnosti nabyla dne 16.10.2010. Jednotlivé dílčí úpravy neovlivňují výše 
uvedený dokument. Změnou nejsou dotčeny vazby na základní síť regionální technické a dopravní 
infrastruktury a krajinné vazby, ani limity využití území nadmístního významu, včetně vymezení 
regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability. 

 Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje byla vydána zastupitelstvem Karlovarského 
kraje dne 21.06.2018, usnesením č. ZK 241/06/18, s nabytím účinnosti dne 13.  července 2018. 

 Změna č.2 ÚP Nová Role respektuje veřejně prospěšné stavby ze ZÚR KK.  
 Změna č.2 ÚP Nová Role ani její dílčí části nemají vliv na podmínky pro rozhodování o změnách v území 

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

Karlovarsko - sever (B.4). 
 Změnou nejsou dotčeny vazby na základní síť regionální technické a dopravní infrastruktury, krajinné 

vazby ani limity využití území nadmístního významu včetně vymezení regionálních a nadregionálních 
územních systémů ekologické stability. 

 Změna nemá vliv na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů.  

 Význam a funkce obce ve struktuře osídlení se změnou nezmění. 
 
 
3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území  

 Změna není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. 

 
 
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů  

 Změna č.2 Územního plánu Nová Role je zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů. 

 
 
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  

 Změna č. 2 ÚP Nová Role byla zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.  

 Při projednání návrhu Změny nebylo třeba řešit rozpory. 
 Návrh Změny ÚP je v souladu s veřejnými zájmy chráněnými zvláštními předpisy. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 
DOTČENÉ ORGÁNY: 

Orgán, organizace  
číslo jednací  
datum doručení 

Obsah stanoviska 
 

Vyhodnocení  
 

Hasičský záchranný sbor 
Karlovarského kraje  

HSKV-1437-2/2021-PCNP ze 
dne 12.7.2021, doručeno dne 
13.7.2021 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 55b odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený návrh změny č. 2 
Územního plánu Nová Role, zpracovaný Ing. arch. Miroslavem Míkou v květnu 2021, spis. zn. SÚ/1722/19/Gie, č. j. 
7871/SÚ/21, a k výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné stanovisko.  
HZS Karlovarského kraje posouzením návrhu Změny č. 2 Územního plánu Nová Role dospěl k závěru, že předložená územně 
plánovací dokumentace splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.  
Odůvodnění:  
HZS Karlovarského kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:  
 Vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, § 20 - Požadavky civilní ochrany k územnímu 
plánu obce. 

- bez připomínek 

 

Krajská hygienická stanice 
Karlovarského kraje 

stanovisko bylo vyžádáno - připomínky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

Krajská veterinární správa pro 
Karlovarský kraj 

stanovisko bylo vyžádáno - připomínky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství  

KK/1783/DS/21 ze dne 
7.7.2021, doručeno dne 8.7.2021 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 17.6.2021 žádost o vyjádření k 
veřejnému projednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Nová Role ve smyslu ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán ve věcech silnic II. a III. třídy 
ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
nemá k veřejnému projednání o návrhu Změny č. 2 Územního plánu Nová Role připomínky. 

- bez připomínek 

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

stanovisko bylo vyžádáno - připomínky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství  

KK/2924/ZZ/21-KK-56662/21 
ze dne 26.7.2021, doručeno dne 
27.7.2021 

 

Ochrana přírody a krajiny (Ing. Benešová M./426) 
Bez připomínek. 
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Benešová M./426) 
K návrhu Změny č. 2 Územního plánu Nová Role pro veřejné projednání nemáme připomínky. K pořízení návrhu Změny 
č. 2 Územního plánu Nová Role vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 
příslušný orgán dle § 22 písm. b) a d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k předmětným částem 
Změny č. 2 stanovisko zn. KK/651/ZZ/19 ze dne 20.02.2019 s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 
požadavky na vyhodnocení vlivů předmětné změny Územního plánu Nová Role na životní prostředí a k předmětným částem 
Změny č. 2 stanovisko zn. KK/2308/ZZ/20 ze dne 22.05.2020 s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí 

ochrana přírody a krajiny  
- bez připomínek 

posuzování vlivů na životní 
prostředí 
- bez připomínek 

zákon č. 224/2015 Sb., o 
prevenci závažných havárií  
- bez připomínek 
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požadavky na vyhodnocení vlivů předmětné změny Územního plánu Nová Role na životní prostředí. Tato stanoviska zůstávají 
nadále v platnosti. 
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295) 
Bez připomínek. 
Ochrana lesního půdního fondu a státní správa lesního hospodářství (Ing. Poláková/415) 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů uplatňuje stanovisko 
k územní dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
Předložená dokumentace k návrhu Změny č. 2 Územního plánu města Nová Role s výše uvedeným umisťováním staveb 
nepočítá. Bez připomínek. 
Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. Vavříková/502) 
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, k návrhu změny č. 1 Územního plánu Nová Role pro veřejné projednání 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel od Magistrátu 
města Karlovy Vary, úřadu územního plánování a stavebního úřadu oznámení spis. Zn.: SÚ/1722/19/Gie, č.j. 7871/SÚ/21 ze 
dne 16.06.2021 o návrhu změny č. 2 Územního plánu Nová Role (dále jen „ÚP Nová Role“). 
Krajský úřad jako orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) příslušný dle § 13 odst. 
1 písm. b) a § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) návrh změny č. 
2 ÚP Nová Role pro veřejné projednání (které se má konat dne 26.07.2021) posoudil podle zákona a s ohledem na postup k 
zajištění ochrany ZPF při zpracování územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení 
postupů k zajištění ochrany ZPF. Rovněž bylo přihlédnuto ve vzájemných souvislostech k Metodickému pokynu odboru lesa a 
půdy MŽP ze dne 01.10.1996 č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona, Metodickému doporučení z července 
2011 k „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“ ve 
věstníku MŽP č. 8-9/září 2011. 
Posouzení vycházelo z návrhu změny č. 2 ÚP Nová Role (zpracovatel Ing. arch. Miroslav Míka, datum: květen 2021) a údajů 
katastru nemovitostí. 
Návrh Změny č. 2 představuje: 
lokalita 2/1 - se týká pozemků - část 692/3, 692/5, 1610/5, 1610/15 v k.ú. Nová Role 
- plochy zeleně - soukromá a vyhrazená (ZS) a plochy veřejných prostranství (PV) 
- do plochy pro rekreaci - zahrádkové osady (RZ) 
- zábor 0,07 ha TTP – zemědělská půda v V. třídě ochrany (celkově má lokalita výměru 0,09 ha) 
lokalita 2/2 - se týká pozemků - část 148/2, 148/11, 148/5, 148/10 v k.ú. Mezirolí 
- z plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
- do plochy pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (individuální) (BI) 
- zábor 1,11 ha TTP ve III. třídě ochrany 
- na této lokalitě byly provedené meliorace 
lokalita 2/3 - se týká pozemků část 512, 743/62 v k.ú. Mezirolí 
- z plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS), plochy smíšené nezastavěného území (NS) a plochy lesní -hospodářské a 
zvláštního určení (NL) 
- do plochy pro bydlení v rodinných domech -venkovské (BV) 
- zábor 0,04 ha zahrady ve IV. třídě ochrany (celkově má lokalita výměru 0,05 ha) 
lokalita 2/4 (a,b,c) - se týká pozemků část 121/2, 121/3, 121/6, 121/7, 121/8, 121/9 v k.ú. Nová 
Role 
- z plochy zeleně -přírodního charakteru (ZP)  
- do plochy pro bydlení v rodinných domech -venkovské (BV) 

ochrana les. půd. fondu a 
stát. správa les. hospodářství 
- bez připomínek 

ochrana zemědělského 
půdního fondu 
- aktualizace hranice 

zastavěného území – 
souhlas 

- lokalita Z2/1 – souhlas 
- lokalita Z2/2 – požádáno o 

přehodnocení stanoviska↓ 
- lokalita Z2/3 – požádáno o 

přehodnocení stanoviska↓ 
- lokalita Z2/4 – souhlas 

geologie a hornictví 
- bez připomínek 

odpadové hospodářství  
- příslušným dotčeným 

orgánem je Magistrát 
města Karlovy Vary, 
odbor životního prostředí 
– stanovisko bylo 
vyžádáno – připomínky 
nebyly uplatněny - viz bod 
č. 9 

ochrana ovzduší  
- bez připomínek 

vodní hospodářství 
- příslušným dotčeným 

orgánem je Magistrát 
města Karlovy Vary, úřad 
územního plánování a 
stavební úřad – stanovisko 
bylo vyžádáno - 
připomínky nebyly 
uplatněny -  viz bod č. 8 
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- z plochy pro bydlení v rodinných domech -venkovské (BV) 
- do plochy zeleně - přírodního charakteru (ZP) 
- zábor 0,08 ha TTP v V. třídě ochrany 
- v minulosti bylo vydané územní rozhodnutí č.j. 883/2014/NR/Koh 
V rámci změny č. 2 byla provedena aktualizace zastavěného území ke dni 05.05.2021 - původně stanovené hranice byly 
upraveny. 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF obsahuje tuto tabulku: 

 
 
V souladu s ustanovením § 17a písm. a) a § 5 odst. 2 zákona uplatňuje krajský úřad k návrhu Změny č. 2 ÚP Nová Role dle § 
5 odst. 2 zákona následující stanovisko: 
Krajský úřad upozorňuje, že součty ve sloupcích: 
 celkový zábor (ha); 
 celkový zábor ZPF (ha), 
 trvalé travní porosty a zábor ZPF podle tříd ochrany III třídy (ha) 
nejsou provedeny správně. Místo 1,3 má být 1,33 ha, místo 1,27 má být 1,3 ha, místo 1,23 má být 1,26 ha a místo 1,08 má být 
1,11 ha. 
V předložené dokumentaci je uvedeno, že v k.ú. Mezirolí je v současnosti využito 22 % ploch odsouhlasených pro způsob 
využití bydlení. Z tohoto údaje vyplývá, že není možné odsouhlasit další 1,11 ha, což je lokalita označená Z2/2 v k.ú. Mezirolí 
pro bydlení neboť požadavek je v rozporu s § 4 zákona, kdy se zcela určitě nejedná o nezbytný případ, kdy neexistují plochy na 
území obce, kde by záměr (výstavba rodinných domů) nemohl být realizován. Jinak řečeno na 78% ploch určených pro bydlení 
v platném Územním plánu Nová Role - v k.ú. Mezirolí lze záměr výstavby rodinných domů realizovat. 
Na ploše Z2/3 (týká pozemků část 512, 743/62 v k.ú. Mezirolí) o výměře 0,04 ha jsou již realizovány stavby, což je patrné z 
ortofotomapy a katastru nemovitostí. Tato informace není v dokumentaci uvedena. Jedná se tedy o narovnání reálného stavu s 
územím plánem. Z tohoto důvodu krajský úřad požaduje tuto skutečnost do dokumentace uvést. 
Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona k ploše Z2/1 v k.ú. Nová Role (plochy pro rekreaci – zahrádkové osady), tj. 0,07 ha v V. třídě 
ochrany a k ploše Z2/4 v k.ú. Nová Role (plocha pro bydlení v rodinných domech – venkovské) o výměře 0,08 ha v V. třídě 
ochrany, kdy většina této zemědělské půdy byla v minulosti Magistrátem města Karlovy Vary jakožto orgánem ochrany ZPF 
trvale odňata dle § 9 odst. 6 zákona ze ZPF za účelem výstavby rodinných domů – etapa 2B, závazným stanoviskem č.j. 
1414/OŽP/14 ze dne 07.04.2014, o celkové výměře 0,7725 m2 (pro část pozemků č. 121/3 část, 121/2-část a 121/6 část v k.ú. 
Nová Role) vydá krajský úřad samostatně, až po předložení opravy chybných údajů v tabulkové části dokumentace (str. 10). 
Taktéž bude potvrzen návrh aktualizované hranice zastavěného území ke dni 05.05.2021. 
Upozornění: Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF se vydává podle části IV. zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu. V případě změny rozsahu záboru zemědělské půdy (rozšíření na pozemcích ZPF) je nutné dopracovat Vyhodnocení 
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předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a znovu požádat krajský úřad o doplnění stanoviska. 
Odpadové hospodářství (Bc. Mrázová/720) 
Dle ust. § 146 odst. (1) písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vydává stanovisko k územním plánům a regulačním 
plánům z hlediska odpadového hospodářství obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města 
Karlovy Vary, odbor životního prostředí. 
Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297) 
Bez připomínek. 
Vodní hospodářství (Ing. Smolík/293) 
Vodoprávním úřadem příslušným k uplatnění stanoviska k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Nová Role je v souladu s ust. § 
106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad. 
 
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů k žádosti o nové stanovisko k upravené Změně č. 2 územního plánu města Nová Role. 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) 
obdržel žádost o vydání nového stanoviska k upravenému návrhu Změny č. 2 územního plánu Nová Role (dále i „ÚP Nová 
Role“) od Statutárního města Karlovy Vary, Odboru územního plánování a stavebního úřadu, (dále jen „Magistrát města 
Karlovy Vary“) č. j. 15285/SÚ/21 ze dne 22.11.2021. 
Dokumentaci k ÚP Nová Role, zpracoval Ing. arch. Miroslav Míka CSc., IČO: 10337075, datum zpracování - květen 2021 
(přepracováno a odesláno krajskému úřadu v listopadu 2021). 
K doplnění žádosti pořizovatelem došlo na základě stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), 
č. j. KK/4948/ZZ/21; ev. č. KK-56705/21 ze dne 26.07.2021. 
Krajský úřad jako orgán státní správy na úseku ochrany ZPF příslušný dle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) posoudil přepracovaný ÚP Nová Role z předmětné dokumentace 
podle zákona a podle vyhlášky č. 271/2019 (dále jen „vyhláška“). Rovněž bylo přihlédnuto ve vzájemných souvislostech k 
Metodickému pokynu odboru lesa a půdy MŽP ze dne 01.10.1996 č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona 
(dále jen „metodický pokyn“). 
Z dopisu orgánu ochrany ZPF nižšího stupně – Magistrátu města Karlovy Vary, č. j. 3264/OŽP/21 ze dne 14.07.2021 vyplývá, 
že k návrhu ÚP Nová Role neuplatňuje žádné požadavky. 
Navrhovaný zábor v původní žádosti z května 2021 ÚP Nová Role se týkal následujících lokalit: 
lokalita 2/1 - se týká pozemků - část 692/3, 692/5, 1610/5, 1610/15 v k. ú. Nová Role 
- plochy zeleně - soukromá a vyhrazená (ZS) a plochy veřejných prostranství (PV) 
- do plochy pro rekreaci - zahrádkové osady (RZ) 
- zábor 0,07 ha TTP – zemědělská půda v V. třídě ochrany (celkově má lokalita výměru 0,09 ha) 
lokalita 2/2 - se týká pozemků - část 148/2, 148/11, 148/5, 148/10 v k. ú. Mezirolí 
- z plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
- do plochy pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (individuální) (BI) 
- zábor 1,11 ha TTP ve III. třídě ochrany 
- na této lokalitě byly provedené meliorace 
lokalita 2/3 - se týká pozemků část 512, 743/62 v k. ú. Mezirolí 
- z plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS), plochy smíšené nezastavěného území 
(NS) a plochy lesní - hospodářské a zvláštního určení (NL) 
- do plochy pro bydlení v rodinných domech -venkovské (BV) 
- zábor 0,04 ha zahrady ve IV. třídě ochrany (celkově má lokalita výměru 0,05 ha)  
lokalita 2/4 (a,b,c) - se týká pozemků část 121/2, 121/3, 121/6, 121/7, 121/8, 121/9 v k.ú. Nová Role 
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KK/6005/ZZ/21-KK-97168/21 
ze dne 20.12..2021, doručeno 
dne 20.12.2021 

 

- z plochy zeleně - přírodního charakteru (ZP) 
- do plochy pro bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) 
- z plochy pro bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) 
- do plochy zeleně - přírodního charakteru (ZP) 
- zábor 0,08 ha TTP v V. třídě ochrany 
- v minulosti bylo vydané územní rozhodnutí č. j. 883/2014/NR/Koh 
Krajský úřad ve stanovisku k ÚP Nová Role; č. j. KK/4948/ZZ/21 poznamenal, že s navrhovaným záborem ÚP Nová Role z 
května 2021 nelze souhlasit z následujících důvodů: 
1. V současnosti je pro funkční využití bydlení využito jen 22% odsouhlasených ploch v územním plánu Nové Role, tím pádem 
není splněna podmínka ze zákona o nutnosti odnětí půdy ze ZPF a byla by tak porušena zásada dle §4 odst. 1 zákona o 
nezbytnosti jejího odnětí. 
2. Na ploše Z2/3 (týká se pozemků část 512, 743/62 v k. ú. Mezirolí) o výměře 0,04 ha jsou již realizovány stavby, což je patrné 
z ortofotomapy a katastru nemovitostí. Tato informace není           v dokumentaci uvedena. Jedná se tedy o narovnání reálného 
stavu s územním plánem. Z tohoto důvod krajský úřad požaduje tuto skutečnost do dokumentace uvést. 
3. Oprava chybných součtů v tabulce Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF. 
V souladu s § 17a písm. a) zákona, uplatňuje krajský úřad k žádosti o nové stanovisko upraveného ÚP Nová Role, podle § 5 
odst. 2 zákona, následující stanovisko: 
Dne 23.11.2021 krajský úřad obdržel žádost o nové stanovisko k ÚP Nová Role č. j. 15285/SÚ/21 ze dne 22.11.2021 od 
Magistrátu města Karlovy Vary. Na základě stanoviska krajského úřadu č. j. KK/2924/ZZ/21 ze dne 26.07.2021 pořizovatel 
doplnil a opravil dokumentaci o požadované informace, a to o existenci staveb v předmětné ploše Z2/3 a tím narovnání reálného 
stavu se stavem popsaným v platném ÚP Nové Role. Zároveň opravil matematické nepřesnosti v tabulkové části, konkrétně 
součtu záborů. 
Žádost o odnětí ze ZPF byla na základě předchozího stanoviska krajského úřadu nově doplněna o plochu Z2/5 o celkové rozloze 
3,27 ha (z toho 3,01 ha ZPF), která má sloužit jako kompenzace za požadované plochy. Plocha je platným ÚP Nová Role 
označena jako plocha zemědělská (NZ). 
Žadatel odůvodnil účel zamýšleného odnětí takto, cit.: 
„… Řeší změnu typu funkční plochy z plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (individuální) (BI) a 
plochy veřejných prostranství (PV) na NZ. Na základě projednání s dotčenými orgány a požadavku na navrácení pozemků zpět 
do ZPF byla doplněna změna 2/5. Urbanistická koncepce navržená změnou řeší kompenzaci ZPF - zrušení zastavitelné plochy 
Z1.1 a navrácení řešené plochy mezi plochy zemědělského půdního fondu. Změna se týká pozemků p.č. část 869/1, 996/1, 
996/14, 996/27, 996/28, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1002/4, 1545/1, 1545/11, 1545/12, 1548/2, v k.ú. Nová Role“. 
Další předmětnou plochou, na jejíž nesoulad s reálným stavem upozornil krajský úřad je plocha Z2/3 o celkové velikosti 0,05 
ha (z toho 0,04 ha ZPF). Plocha je platným územním plánem Nové Role označena jako plocha pro bydlení v rodinných 
domech - venkovské (BV). 
Žadatel odůvodnil účel zamýšleného odnětí takto, cit.: 
„… Řeší změnu typu funkční plochy z plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS), plochy smíšené 
nezastavěného území (NS) a plochy lesní – hospodářské a zvláštního určení (NL) na BV. Urbanistická koncepce navržená 
změnou řeší návaznost na již vymezené plochy funkčně zařazené jako plochy pro bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) - 
tím se zde umožní sloučit řešené plochy s okolními. Tímto řešením je vymezena nová zastavitelná plocha Z2/3, která je ovšem 
obklopena stávající zástavbou. Změna se týká části pozemku p.č. 512, 743/62, v k.ú. Mezirolí.“ 
 
 
 
 
 

ochrana zemědělského 
půdního fondu 
- lokalita Z2/2 – souhlas 
- lokalita Z2/3 – souhlas 
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Sumarizace všech navrhovaných ploch je pro přehlednost znázorněna v následujících tabulkách: 

 
 

 
 
Navrhovaná plocha Z2/5, která má sloužit jako kompenzace, se nachází na II. třídě ochrany půdy, 
což je dle metodického pokynu půda, která se vyznačuje nadprůměrnou produkční schopností a ve vztahu k ochraně ZPF jde o 
půdu vysoce chráněnou, jen podmíněně odnímatelnou a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelnou. 
Požadovaný zábor se nachází z větší části na půdě se III. třídou ochrany, která je metodickým pokynem definována jako půda s 
převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelná i pro 
výstavby a z menší části na půdě s IV. třídou ochrany, která je metodickým pokynem definována jako půda s převážně 
podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro 
výstavbu. 
Celkový navrhovaný zábor ZPF je o velikosti 1,29 ha, zatímco plocha navržena k navrácení do ZPF má 3,01 ha. 
Na základě výše zmíněného krajský úřad došel k závěru, že ačkoliv dle § 4 odst. 1 zákona musí dojít k záboru ZPF pouze v 
nezbytném případě, skutečnost navrácení plochy Z2/5 II. třídy ochrany zpět do ZPF svým významem převyšuje 
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navrhovaný zábor ploch ze ZPF III. a IV. třídy. Z tohoto důvodu krajský úřad se žádostí o nové stanovisko a nově navrženou 
kompenzací za požadovaný zábor souhlasí. 
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle části IV. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Upozornění: V případě 
změny rozsahu záboru zemědělské půdy (rozšíření ploch na pozemcích ZPF) je nutné dopracovat vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na ZPF v územním plánu a požádat o stanovisko krajský úřad, orgán ochrany ZPF. 

 
 

Magistrát města Karlovy Vary, 
odbor dopravy 

stanovisko bylo vyžádáno - připomínky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

Magistrát města Karlovy Vary, 
ÚÚPaSÚ – vodoprávní úřad 

stanovisko bylo vyžádáno - připomínky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

Magistrát města Karlovy Vary, 
odbor životního prostředí 

stanovisko bylo vyžádáno - připomínky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

Magistrát města Karlovy Vary, 
odd. památkové péče 

stanovisko bylo vyžádáno - připomínky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

Ministerstvo dopravy 

MD-24096/2021-910/2 ze dne 
29.7.2021, doručeno dne 
29.7.2021 

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu 
své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje 
svěřených odvětví.  
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 
odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., 
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,  
k návrhu změny č. 2 územního plánu Nová Role, projednávaném ve zkráceném postupu pořizování, vydává stanovisko 
podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
(dále jen „stavební zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  
Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 2 územního plánu Nová Role a požadavky 
neuplatňujeme.  
Z hlediska letecké dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 2 územního plánu Nová Role za následujících 
podmínek:  
1) Požadujeme doplnit ochranné pásmo s výškovým omezením staveb veřejného mezinárodního letiště Karlovy Vary a 
respektovat jej v plném rozsahu.  
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy souhlasíme s projednávaným návrhem 
změny č. 2 územního plánu Nová Role a požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi sledované zájmy.  
Z hlediska vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 2 územního plánu Nová Role a požadavky 
neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 
Ad Letecká doprava)  
Ad1) Část změny č. 2 územního plánu Nová Role zasahuje do ochranného pásma (dále jen „OP“) s výškovým omezením staveb 
veřejného mezinárodního letiště Karlovy Vary. OP byla vyhlášena Úřadem pro civilní letectví dne 7.10.2016 pod č.j. 8914-16-
701. Vzhledem k tomu, že změna č. 2 výše uvedenou informaci neeviduje, je ve výroku stanoviska uplatněna předmětná 
podmínka. 

drážní doprava 
- bez připomínek 

letecká doprava 
- OP s výškovým omezením 

staveb veřejného 
mezinárodního letiště 
Karlovy Vary bude 
doplněno do textové i 
grafické části 

doprava na pozemních 
komunikacích  
- bez připomínek 

vodní doprava 
- bez připomínek 

 

Ministerstvo obrany – sekce 
ekonomická a majetková 

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany,  v souladu se 
zmocněním v §6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 

- požadavek bude do návrhu 
zapracován 
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MO, oddělení ochrany 
územních zájmů Praha 

126015/2021-1150-OÚZ-PHA ze 
dne 30.7.2021, doručeno dne 
30.7.2021 

a     stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), jako věcně a místně příslušné ve 
smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, a v souladu s Rozkazem    ministra obrany č.39/2011-Zabezpečenívýkonu působnosti 
MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu §55b odst. 2  stavebního zákona a dle 
§ 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona. 
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:  
- vymezené území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva  obrany (koridor RR směrů)-zájmové území pro 
nadzemní stavby (dle ustanovení§175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno 
respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V 
tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n. t. jen na základě stanoviska Ministerstva 
obrany (dle ustanovení §175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – jev 82a. V případě kolize 
může být výstavba omezena. 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu  změny č. 2 
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části -koordinačního výkresu. Na 
celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle 
ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)  
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: 
-výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 
-výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
-výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
-výstavba vedení VN a VVN  
-výstavba větrných elektráren 
-výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně   anténních systémů a 
opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 
-výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
-výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
-výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu změny č. 2 
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního 
výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska 
povolování vyjmenovaných druhů staveb“. 
Odůvodnění:  
Ministerstvo obrany  v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 
odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen 
„ÚPD“)vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 
Ministerstvo obrany  žádá pořizovatele o vypořádání uplatněné připomínky ve smyslu dopracování vymezených území 
Ministerstva obrany  do příslušných částí ÚPD. Jedná se o deklaraci stávajících strategicky důležitých limitů v území v části 
Odůvodnění, která je uplatněna ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a neovlivňuje urbanistickou koncepci 
předložené ÚPD obce. 

K navrženým dílčím změnám změny č. 2 územního plánu Nová Role nemáme připomínek, navrhované funkční využití dílčích 
změn nenaruší veřejný zájem na zajištění obrany a bezpečnosti státu. 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve smyslu 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb.,  o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a podle ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, jsme posoudili předloženou územně plánovací dokumentaci. K upravenému návrhu změny č. 2 Nová Role 

- bez připomínek  
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MPO534390/2021 ze dne 
23.8.2021, doručeno dne 
31.8.2021 

nemáme připomínky. 

Odůvodnění: 
K úpravám provedeným po společném jednání nemáme připomínky, netýkají se zájmů chráněných v procesu územního 
plánování podle ustanovení § 1. odst. 1 horního zákona. 

Ministerstvo zdravotnictví - 
ČIL 

stanovisko bylo vyžádáno - připomínky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

Ministerstvo životního 
prostředí, odbor výkonu 
státní správy IV 

MZP/2021/530/1241 
ZN/MZP/2021/530/73 ze dne 

29.6.2021, doručeno dne 
1.7.2021 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV obdrželo dne 18.6.2021 od Magistrátu města Karlovy Vary (v 
souladu s § 55b odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) oznámení o zahájení řízení o změně č. 
2 Územního plánu Nová Role pořizovaného zkráceným postupem s žádostí o stanovisko. Zákonné zmocnění Ministerstva 
životního prostředí vyjadřovat se k ÚPD vyplývá z požadavků § 55b odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., z požadavků § 
15 odst. 2 horního zákona č. 44/1988, konkrétně z těch jeho částí, které se vztahují k ochraně a využití nerostného bohatství a § 
13 odst. 3 zákona č. 62/1988 o geologických pracích. Oprávněnost těchto požadavků a povinnost orgánů územního plánování a 
zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné územně plánovací dokumentaci je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona č. 
44/1988 a § 13 odst. 1 zákona č. 62/1988 o geologických pracích. K výše uvedenému návrhu Změny č. 2 ministerstvo sděluje, 
že nemá z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a ochrany horninového prostředí připomínek, neboť se v 
řešeném území nenacházejí sesuvy, poddolovaná území, CHLÚ, výhradní ložiska ani dobývací prostory. 
Ministerstvo současně sděluje, že toto stanovisko nenahrazuje ostatní správní akty ministerstva, stejně jako ostatních dotčených 
orgánů státní správy, vydávané dle příslušných právních předpisů. 

- bez připomínek 

Obvodní báňský úřad pro 
území Karlovarského 
kraje 

SBS/ 28372/2021/OBÚ-08 ze 
dne 8.7.2021, doručeno dne 
12.7.2021 

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského obdržel dne 18.6.2021 Vaše oznámení o konání výše uvedeného jednání 
dne 26.7.2021. Dle § 15 odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „horní zákon“), uplatňují Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a obvodní báňské úřady 
stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. 
Dle § 15 odst. 1 horního zákona jsou orgány územního plánování a zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni při 
územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim 
Ministerstvem životního prostředí České republiky; přitom postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat řešení, 
která jsou z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. 
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, jako dotčený orgán dle ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona, tímto 
vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon“), souhlasné stanovisko k veřejnému projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Nová Role dle § 52 a 55b 
stavebního zákona. 
Odůvodnění 
Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení změny územního plánu vyhodnotil předložený návrh Změny č. 2 
Územního plánu Nová Role ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 horního zákona z hlediska ochrany a využití nerostného 
bohatství. Plochy navržených změn leží mimo ložiska nerostů. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem 
souhlasí. 

- bez připomínek 

Státní energetická inspekce stanovisko bylo vyžádáno - připomínky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro Karlovarský kraj 

SPU 270533/2021/129/Kal ze 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, jako věcně a místně příslušný 
správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 
19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 139/2002 
Sb.") a v souvislosti s ust. § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil ve 

- požadavky budou 
zapracovány 
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dne 26.7.2021, doručeno dne 
29.7.2021 

veřejném projednání návrh Změny č. 2 Územního plánu Nová Role.  
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky zákona č. 139/2002 Sb. vydává Státní pozemkový úřad ve smyslu ust. 
§ 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko: 
Státní pozemkový úřad ve veřejném projednání s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Nová Role souhlasí.  
Odůvodnění: V žádném katastrálním území města Nová Role v současné době neprobíhají pozemkové úpravy.  
Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k 
vodohospodářským melioracím) sděluje, že v zájmovém území územního plánu dle zadání Změny č. 2 Územního plánu Nová 
Role obce Nová Role (k.ú. Nová Role, k.ú. Mezirolí, k.ú. Jimlíkov) se nachází stavby vodního díla - hlavní odvodňovací 
zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ), umístěné dle vyznačení v 
přiložené situaci.  

Jedná se o tyto stavby HOZ: 

 
Tyto stavby vodních děl HOZ jsou v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona        č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Na uvedených vodních dílech je zajišťována běžná údržba (např. odstranění splavené ornice, sečení porostů a odstraňování 
náletů dřevin z průtočného profilu HOZ).  
Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél trubních úseků HOZ nezastavěný manipulační pruh o 
šířce 4 m od osy potrubí na obě strany, u otevřených úseků HOZ nezastavěný manipulační pruh o šířce 3,5 m na obou stranách 
(měřeno od vrchní hrany). Do HOZ nesmí být vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. V případě provádění výsadeb okolo 
otevřené HOZ požadujeme výsadbu pouze po jedné straně ve vzdálenosti 1m od vrchní hrany.  
Z výše uvedených důvodů požadujeme zakreslení HOZ do koordinačního výkresu územního plánu samostatně jako technická 
infrastruktura. Pro bližší informace o HOZ je možné kontaktovat zástupce SPÚ odbor vodohospodářských staveb Ing. Markétu 
Pejzlovou, e-mail: m.pejzlova@spucr.cz  
Dle nám dostupných podkladů se v zájmovém území nachází také stavby vodního díla – podrobné odvodňovací zařízení (POZ) 
– drenážní síť, které jsou však příslušenstvím jednotlivých pozemků. Údaje o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací 
analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných 
změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace 
proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých 
pozemcích. Údaje jsou zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace a také na Portálu 
farmáře http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/  

Název  k.ú.  evidence HOZ  popis  pořízení  
Nová Role, Mezirolí  Bez výskytu HOZ. Pouze POZ  
HMZ Počerny II.  Jimlíkov  Evidovaný pod č. ID 

3040000137-11201000.  
Trubní kanál v celkové 
délce 138 m.  

Pořízený v roce 
1990.  

HMZ Počerny II.  Jimlíkov  Evidovaný pod č. ID 
3040000138-11201000.  

Trubní kanál v celkové 
délce 100 m.  

Pořízený v roce 
1990.  

HMZ Počerny II.  Jimlíkov  Evidovaný pod č. ID 
3040000136-11201000.  

Trubní kanál v celkové 
délce 219 m.  

Pořízený v roce 
1990  

HMZ Počerny II. K9  Jimlíkov  Evidovaný pod č. ID 
3040000139-11201000.  

Trubní kanál v celkové 
délce 310 m.  

Pořízený v roce 
1990.  
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Informace o POZ doporučujeme uvést v textové i grafické části Územního plánu jako plochy meliorací – odvodněné plochy.  

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, oddělení správy majetku, který je příslušný hospodařit s 
nemovitostmi ve vlastnictví České republiky zapsanými na LV 10002, dle zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění, nemá k 
návrhu Změny č. 2 Územního plánu Nová Role žádné podněty a připomínky. 

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

stanovisko bylo vyžádáno - připomínky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

SOUSEDNÍ OBCE: 

Město Nejdek vyjádření bylo vyžádáno - připomínky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

Obec Božičany vyjádření bylo vyžádáno - připomínky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

Obec Děpoltovice vyjádření bylo vyžádáno - připomínky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

Obec  Mírová vyjádření bylo vyžádáno - připomínky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

Obec Smolné Pece  vyjádření bylo vyžádáno - připomínky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

Statutární město Karlovy Vary  vyjádření bylo vyžádáno - připomínky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: 

Krajský úřad Karlovarského 
kraje, odbor regionálního 
rozvoje 

KK/2042/RR/21 ze dne 
30.9.2021, doručeno dne 
30.9.2021 

Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování dle § 55b odst. 4 stavebního zákona – návrh Změny č. 2 
Územního plánu Nová Role 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také „krajský úřad“), obdržel dne 6. 9. 2021 žádost o 
stanovisko k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Nová Role (dále jen „Změna ÚP“) dle § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
Žádost zaslal Magistrát města Karlovy Vary (dále jen „pořizovatel“), který vykonává činnost dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“). K žádosti byla přiložena stanoviska dotčených orgánů uplatněná k návrhu Změny ÚP dle § 55b odst. 2 stavebního 
zákona a dokumentace návrhu Změny ÚP z května 2021. 
Základní údaje o Změně ÚP: 
Záměr na pořízení Změny ÚP zkráceným postupem včetně jejího obsahu v souladu s § 55b stavebního zákona schválilo 
Zastupitelstvo města Nová Role na svém 9. zasedání dne 6. 11. 2019. Návrh Změny ÚP zpracoval Ing. arch. Miroslav Míka, 
autorizovaný architekt. 
Veřejné projednání návrhu Změny ÚP se konalo dne 26. 7. 2021. 
Změna spočívá v provedení aktualizace zastavěného území ke dni 5. 5. 2021 v celém správním území obce, ve změně typu 
funkční plochy z plochy zeleně – soukromá a vyhrazená a plochy veřejných prostranství na plochu pro rekreaci – zahrádkovou 
osadu (Změna 2/1), ve změně typu funkční plochy z plochy smíšené nezastavěného území na plochu pro bydlení v rodinných 

Připomínky uplatněné na 
základě § 178 odst. 1 a 2 
správního řádu a na základě 
§ 171 stavebního zákona – 
ustanovení o státním dozoru 
ve věcech územního 
plánování: 

- aktualizace č. 4 PÚR 
ČR bude v návrhu 
Změny ÚP zohledněna  
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domech – městské a příměstské (individuální) (Změna 2/2), ve změně typu funkční plochy z plochy dopravní infrastruktury – 
silniční, plochy smíšené nezastavěného území a plochy lesní – hospodářské a zvláštního určení na plochy pro bydlení v 
rodinných domech – venkovské (Změna 2/3), ve změně typu funkční plochy z plochy zeleně – přírodního charakteru na plochu 
pro bydlení v rodinných domech – venkovské a ve změně typu funkční plochy z plochy pro bydlení v rodinných domech – 
venkovské na plochu zeleně – přírodního charakteru (Změna 2/4), a v aktualizaci lhůt pro pořízení územních studií. 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní orgán územního plánování 
příslušný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dle 
§ 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s § 55b odst. 4 stavebního zákona vydává k návrhu Změny ÚP stanovisko: 
1) Posouzení souladu návrhu Změny ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy: 
Vzhledem k tomu, že návrh Změny ÚP se týká ploch, které se nacházejí uvnitř území města Nová Role, a nemá tedy přímou 
návaznost na území sousedních obcí, nemá návrh žádný vliv na území z hlediska zajištění koordinace jeho využívání s 
ohledem na širší územní vztahy. 
2) Posouzení souladu návrhu Změny ÚP s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 
(dále jen „PÚR ČR“): 
Z PÚR ČR pro správní území města Nová Role vyplývá: 
- stanovení republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
- vymezení rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary, 
- SOB8 Specifická oblast Sokolovsko, 
- SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. 
Návrh Změny ÚP není v rozporu s PÚR ČR. 
3) Posouzení souladu návrhu Změny ÚP se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, 
ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „ZÚR KK“): 
- stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
- vymezení rozvojové oblasti republikového významu OB12 Karlovy Vary, 
- vymezení ploch a koridorů ÚSES nadregionální a regionální úrovně: 
 NK3(MB) – nadregionální biokoridor Studenec – Jezeří, 
 RC1158 – regionální biocentrum Rybníky u Nové Role, 
 RC1159 – regionální biocentrum Rolavská role, 
 RK1002 – regionální biokoridor Rolavské role – Rybníky u Nové Role, 
 RK1003 – regionální biokoridor Rolavské role – Ostrovské rybníky, 
 RK20007 – regionální biokoridor Fojtovský vrch – Rolavské role, 
 RK20008 – regionální biokoridor Rolavské role – K41, 
- upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje, 
- vymezení oblasti vlastních krajin Krušnohoří (A) s vlastní krajinou Krušné hory – západ (A.2) a oblasti vlastních krajin 
Podkrušnohoří a Chebska (B) s vlastní krajinou Karlovarsko - sever (B.4), 
- vymezení veřejně prospěšných staveb: 
 D35 – II/209 Nová Role, jihovýchodní obchvat, 
 D36 – III/2204 Děpoltovice, přeložka, 
 D86 – II/220 Mezirolí, přeložka, 
- požadavek na řešení v ÚPD – vytvářet územní podmínky, včetně vymezování ploch pro zajištění povodňové ochrany na území 
města Nová Role. 
Návrh Změny ÚP není v rozporu se ZÚR KK. 
Vzhledem k tomu, že stanovisko neobsahuje upozornění na nedostatky z hlediska zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, lze v řízení o Změně ÚP pokračovat. 
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Připomínky uplatněné na základě § 178 odst. 1 a 2 správního řádu a na základě § 171 stavebního zákona – ustanovení o státním 
dozoru ve věcech územního plánování: 
V případě PÚR ČR upozorňuje krajský úřad na skutečnost, že od 1. 9. 2021 je v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona pro 
pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro 
rozhodování v území závazná Aktualizace č. 4 PÚR ČR, která se týká i území Karlovarského kraje. Krajský úřad požaduje její 
obsah v návrhu Změny ÚP zohlednit a vyhodnotit její soulad s navrhovanou změnou (např. v části odůvodnění bod 2. 
Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem). 
Krajský úřad dále připomíná, že Změna ÚP a úplné znění po vydání Změny ÚP bude dle § 20a odst. 1 stavebního zákona 
vyhotovena rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě. Dle § 165 
odst. 1 stavebního zákona se úplné znění po vydání Změny ÚP poskytuje krajskému úřadu rovněž v elektronické verzi ve 
strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě. V souvislosti s tím odkazuje na metodickou informaci 
krajského úřadu „Elektronická verze ve strojově čitelném formátu a předávání územně plánovací dokumentace a úplného znění 
Krajskému úřadu Karlovarského kraje“, která upravuje rozsah, formu a způsob předání dokumentace krajskému úřadu. 
Metodickou informaci naleznete na webové stránce Karlovarského kraje pod odkazem: 
http://www.krkarlovarsky.cz/region/uzem_plan/Documents/20_06_01_Doporuceni_pro_predavani_SCF_na_KUKK.pdf  

OPRÁVNĚNÝ INVESTOR – NÁMITKY DLE § 52 ODST. 2 

GasNet  - námitky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

České dráhy, a.s.  - námitky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

ČEZ Distribuce a.s.  - námitky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

Povodí Ohře , s.p. 

POH/30062/2021-2/032100 ze 
dne 27.7.2021, doručeno dne 
28.7.2021 

Vašemu oznámení veřejného projednání Změny č. 2 Územního plánu Nová Role (dále jen Změna č. 2 ÚP), které jsme obdrželi 
dne 18.června 2021, Vám sdělujeme následující připomínky:  
1. Plocha Z2/1 – plocha rekreace - zahrádkové osady je ve změně č. 2 ÚP navržena jako nová zastavitelná plocha. Dle 
dostupných mapových podkladů je zřejmé, že je tato plocha již částečně zastavěná. Plocha se nachází částečně ve stanoveném 
záplavovém území (SZÚ) vodního toku Rolava a v aktivní zóně záplavového území (AZZÚ).  
Dle Politiky územního rozvoje ČR je možné vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve zcela výjimečných a 
zvlášť odůvodněných případech.  
Dle § 67 vodního zákona, se v AZZÚ nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se 
upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s 
vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových 
vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v 
záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele ve znění pozdějších 
předpisů za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to 
neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Dále je v AZZÚ zakázáno těžit 
nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, 
skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, 
kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení, to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před 
stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně 
odstranit.  

Podání bylo vyhodnoceno jako 
námitka dle § 52 odst. 2 
stavebního zákona - Námitky 
proti návrhu územního plánu 
mohou podat pouze vlastníci 
pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný 
investor a zástupce veřejnosti. 
Námitce se vyhovuje 
částečně. 
Odůvodnění: 
Ad 1) Plocha Z/1 bude upravena 
dle požadavku, tj. část plochy 
bude vymezena jako zastavitelná 
plocha RZ – plocha rekreace – 
zahrádkové osada, část dotčená 
aktivní zónou záplavového 
území bude vymezena jako 
plocha bez možnosti umístění 
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Umístění části plochy Z2/1 do AZZÚ je nepřijatelné a umístění do SZÚ mimo AZZÚ není v souladu s uvedenou Politikou 
územního rozvoje ČR.  
Dle výše uvedeného požadujeme plochu Z2/1 rozdělit na část zastavěnou a zastavitelnou, přičemž zastavitelná část bude 
vymezena mimo SZÚ.  
2. Na ploše Z2/2 se nachází koryto vodního toku PBP přítoku 02 (IDVT 10228838), které je ve správě Povodí Ohře, státní 
podnik.  
V tomto území nedoporučujeme umisťování trvalých staveb. V případě, že bude na těchto plochách realizována výstavba, je 
nutné s námi všechny budoucí stavby předem předjednat, zejména s ohledem na odtokové poměry. Upozorňujeme, že je nutné 
zachovat alespoň 6 m volný pruh podél koryta vodního toku.  
Nad rámec změny č. 2 územního plánu upozorňujeme, že jsme dne 19. března 2021 vydali stanovisko ke Zprávě o uplatňování 
Územního plánu Nová role za období 2016 – 2020, ze kterého vyplývají podněty a  připomínky k platnému ÚP, které 
požadujeme zapracovat do příští změny/ návrhu ÚP. Stanovisko zasíláme jako Přílohu č. 1.  
Předmětem vyjádření je změna č. 2 územního plánu Nová Role. Předmětem změny č. 2 jsou 4 plochy (Z2/1, Z2/2, Z2/3, 
Z2/4). Plocha Z2/1 je navržena jako plocha pro rekreaci – zahrádkové osady (RD), plocha Z2/2 je navržena jako plocha pro 
bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI), plochy Z2/3 a Z2/4 jsou navrženy jako plochy pro bydlení v 
rodinných domech – venkovské (BV). Dále bylo aktualizováno zastavěné území. Ke Zprávě o uplatňování Nová Role za období 
2016 – 2020 jsme vydali stanovisko dne 19. března 2021 (POH/13845/2021-2/032100).  
Odkanalizování: V sídlech bude zachován systém jednotné a oddílné kanalizace. Rozvojové plochy budou napojovány na 
stávající systém kanalizace.  
Záplavové území: Ve vymezeném území je stanoveno záplavové území vodních toků Rolava (IDVT 10100121) a Vlčí potok 
(IDVT 10100840).  
Povodňová rizika: Povodňová rizika nejsou v území vymezena.  
Vodní útvar podzemních vod: 21200 - Sokolovská pánev, 61110 - Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor.  
Vodní útvary povrchových vod tekoucích: OHL_0340 - Chodovský potok od pramene po ústí do Ohře, OHL_0370 - Rolava od 
toku Nejdecký potok po ústí do Ohře, OHL_0470 - Vitický potok od pramene po ústí do Ohře. 

staveb. Ve skutečnosti je v ploše 
již umístěna zahrádkářská chata, 
která však nezasahuje do aktivní 
zóny záplavového území. 
V této části se námitce 
vyhovuje. 
Ad 2) Požadavku se nevyhovuje. 
Jedná o podrobnost nad rámec 
územního plánu. Územní plán 
není nástrojem realizačním, tzn., 
že se podle něj nestaví, ale 
koncepčním. Podle § 43 odst. 1 
stavebního zákona stanovuje 
územní plán základní koncepci 
rozvoje území obce, ochrany 
jeho hodnot, jeho plošného a 
prostorového uspořádání, tzv. 
„urbanistickou koncepci“, 
uspořádání krajiny a koncepci 
veřejné infrastruktury, dále 
vymezuje zejména zastavěné 
území a zastavitelné plochy a 
stanovuje podmínky pro využití 
těchto ploch. 
Tyto požadavky je nutné uplatnit 
v rámci územního řízení, ve 
vztahu ke konkrétním stavbám a 
využití pozemku, kdy bude 
konkrétní záměr posouzen 
z hlediska souladu s územním 
plánem, s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména 
s charakterem území, s 
požadavky na ochranu 
architektonických a 
urbanistických hodnot v území, 
s požadavky stavebního zákona 
a jeho prováděcích právních 
předpisů, zejména s obecnými 
požadavky na využívání území, 
s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů. 
Připomínky uplatněné ke Zprávě 
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o uplatňování Územního plánu 
Nová role za období 2016 – 
2020 budou zapracovány do 
změny, která vyplynula z jejího 
projednání. Nejsou předmětem 
této změny, neboť v rámci 
zahájení projednávání o návrhu 
změny č. 2 nebyly tyto 
požadavky známy. 

T-Mobile Czech Republic a.s.  - námitky nebyly ve 
stanovené lhůtě uplatněny 

 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ – NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
DOTČENÉ ORGÁNY: 

Orgán, organizace  
Číslo jednací  
datum doručení 

Obsah stanoviska 
 

Vyhodnocení 
 

1. Hasičský záchranný sbor 
Karlovarského kraje  

stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly 
uplatněny 

2. Krajská hygienická stanice 
Karlovarského kraje 

KHSKV 17358/21/HOK/Nov ze 
dne 17.1.2022, doručeno dne 
17.1.2022 

Pořizovatel: Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary  
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary (dále jen 
„KHS KK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 4 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výzvy pořizovatele ze dne 23.12.2021 ve věci výše uvedeného 
návrhu změny č. 2 územního plánu a k němu připojenému rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci veřejného projednání, 
vydává toto: ZÁVAZNÉ STANOVISKO  
KHS KK po posouzení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženým 
vyhodnocením námitky uplatněné v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu Nová Role souhlasí.  
Odůvodnění:  
Vyhodnocení námitky uplatněné v rámci veřejného projednávání (viz příloha žádosti), dle pořizovatele územního plánu, nejsou v 
rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví, a proto KHS KK s vyhodnocením námitky souhlasí. 

bez připomínek 

 

3. Krajská veterinární správa 
pro Karlovarský kraj 

stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly 
uplatněny 

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

KK/162/DS/22 ze dne 18.1.2022, 

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 22.12.2021 žádost o stanovisko k návrhu 
rozhodnutí o námitkách Změny č. 2 Územního plánu Nová Role ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný orgán ve věcech silnic II. a III. třídy ve 
smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá 
k návrhu rozhodnutí o námitkách Změny č. 2 Územního plánu Nová Role připomínky. 

připomínky nebyly 
uplatněny 
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doručeno dne 24.1.2022      

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

stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly 
uplatněny 

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

/K/6138/ZZ/21//KK-59408/22 
ze dne 20.1.2022,  doručeno 
dne 20.1.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana přírody a krajiny (Ing. Benešová M./426) 
Bez připomínek. 
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Benešová M./426) 
K Návrhu rozhodnutí o námitkách ke Změně č. 2 Územního plánu Nová Role nemáme připomínky. K pořízení návrhu Změny 
č. 2 Územního plánu Nová Role vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný 
orgán dle § 22 písm. b) a d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k předmětným částem Změny č. 2 stanovisko 
zn. KK/651/ZZ/19 ze dne 20.02.2019 s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení 
vlivů předmětné změny Územního plánu Nová Role na životní prostředí a k předmětným částem Změny č. 2 stanovisko zn. 
KK/2308/ZZ/20 ze dne 22.05.2020 s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení 
vlivů předmětné změny Územního plánu Nová Role na životní prostředí. Tato stanoviska zůstávají nadále v platnosti. 
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295) 
Bez připomínek. 
Ochrana lesního půdního fondu a státní správa lesního hospodářství (Zettlová/307) 
Z předloženého návrhu rozhodnutí o námitkách pro „změnu č. 2 Územního plánu Nová Role“ nevyplývají žádná dotčení pozemku 
určených k plnění lesa (PUPFL) ve smyslu ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (dokumentace neumisťuje rekreační ani sportovní stavby na PUPFL). Bez připomínek. 
Ochrana zemědělského půdního fondu (P. Výborný/601698541) 
Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, k 
návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Nová Role 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel výzvu č. j. 
16950/SÚ/21 ze dne 22. 12. 2021 Magistrátu města Karlovy Vary, úřadu územního plánování a stavebního úřadu, k uplatnění 
stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Nová Role (dále jen „Změna č. 2 
ÚP Nová Role“). 
Krajský úřad jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), posoudil předložený návrh 
rozhodnutí o námitkách podle zákona a s ohledem na postup k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) při 
zpracování a projednávání územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění 
ochrany ZPF. Rovněž bylo přihlédnuto ve vzájemných souvislostech k Metodickému pokynu odboru lesa a půdy MŽP ze dne 
01.10.1996 č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona. 
Posouzení vycházelo z návrhu vyhodnocení námitek uplatněných k návrhu Změny č. 2 ÚP Nová Role, zhotovitel Marcela 
Giertlová, datum 08.11.2021, a dále ze stanovisek krajského úřadu č.j. KK/2924/ZZ/21 ze dne 26. 7. 2021 a č.j. KK/6005/ZZ/21 ze 
dne 20. 12. 2001. 
V souladu s ustanovením § 17a písm. a) zákona, uplatňuje krajský úřad k návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu 
Změny č. 2 ÚP Nová Role dle § 5 odst. 2 zákona, následující stanovisko: 
Na základě skutečnosti, že námitku podala pouze organizace Povodí Ohře, s.p., a v rámci této námitky není řešen nový zábor 
zemědělské půdy nad rámec již odsouhlasených ploch ve výše uvedených stanoviscích, nemá krajský úřad k předloženému 
vyhodnocení námitek uplatněných k návrhu Změny č. 2 ÚP Nová Role žádné připomínky. 

 
bez připomínek 
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Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona se vydává podle části IV. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 
Geologie a hornictví (Ing. Raška/217) 
Bez připomínek. 
Odpadové hospodářství (Bc. Mrázová/720) 
Dle ust. § 146 odst. (1) písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vydává stanovisko k územním plánům a regulačním plánům z 
hlediska odpadového hospodářství obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Karlovy Vary, odbor 
životního prostředí. 
Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297) 
Bez připomínek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor dopravy 

stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly 
uplatněny 

8. Magistrát města Karlovy 
Vary, ÚÚPaSÚ – 
vodoprávní úřad 

stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly 
uplatněny 

9. Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor životního 
prostředí 

stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly 
uplatněny 

10. Magistrát města Karlovy 
Vary, odbor památkové 
péče 

stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly 
uplatněny 

11. Ministerstvo dopravy stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly 
uplatněny 

12. Ministerstvo obrany – 
sekce ekonomická a 
majetková, odbor ochrany 
územních zájmů  

stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly 
uplatněny  

13. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly 
uplatněny 

14. Ministerstvo zdravotnictví stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly 
uplatněny 

15. Ministerstvo životního 
prostředí, odbor výkonu 
státní správy IV 

stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly 
uplatněny 

16. Obvodní báňský úřad pro 
území Karlovarského kraje 

  bez připomínek  

17. Státní pozemkový úřad  bez připomínek 
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18. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

stanovisko bylo vyžádáno  připomínky nebyly 
uplatněny 

19. Státní energetická 
inspekce 

stanovisko bylo vyžádáno připomínky nebyly 
uplatněny 

NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: 

20. Krajský úřad 
Karlovarského kraje, 
odbor regionálního rozvoje 

2780/RR/22 ze dne 4.1.2022, 
doručeno dne 4.1.2022 

Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování dle § 53 odst. 1 stavebního 
zákona - návrh Změny č. 2 Územního plánu Nová Role 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také „krajský úřad“), obdržel dne 23. 12. 2021 žádost o 
stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitce k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Nová Role (dále jen „Změna ÚP“) při veřejném 
projednání dne 26. 7. 2021. 
Žádost zaslal Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad (dále jen „pořizovatel“), který pořizuje 
Změnu ÚP dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
K žádosti byl předložen návrh rozhodnutí o námitce. Připomínky nebyly uplatněny. 
Základní údaje o pořizované Změně ÚP: 
Záměr na pořízení Změny ÚP zkráceným postupem včetně jejího obsahu byl schválen v souladu s § 55b stavebního zákona 
Zastupitelstvem města Nová Role na svém 9. zasedání dne 6. 11. 2019. Návrh Změny ÚP zpracoval Ing. arch. Miroslav Míka, 
autorizovaný architekt. Veřejné projednání návrhu Změny ÚP se konalo dne 26. 7. 2021. Krajský úřad k tomuto návrhu vydal na 
žádost pořizovatele stanovisko nadřízeného orgánu č. j. KK/2042/RR/21 ze dne 30. 9.2021 se závěrem, že v řízení o Změně ÚP lze 
pokračovat. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky tohoto projednání a zpracoval návrh rozhodnutí o námitce 
obdržené k návrhu Změny ÚP. Námitku podal oprávněný investor Povodí Ohře, s. p. Pořizovatel o námitce rozhodl tak, že jí 
částečně vyhověl, a své rozhodnutí řádně odůvodnil. 
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní orgán územního plánování příslušný 
dle § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona 
a v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona vydává k návrhu rozhodnutí o námitce uplatněné k návrhu Změny ÚP 
stanovisko: 
K návrhu rozhodnutí o námitce uplatněné k návrhu Změny ÚP nemáme připomínek. 
Odůvodnění: 
1) Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitce uplatněné k návrhu Změny ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy: 
Návrh rozhodnutí o námitce uplatněné k návrhu Změny ÚP z výše uvedeného hlediska nekoliduje s územně plánovací 
dokumentací sousedních obcí. 
2) Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitce uplatněné k návrhu Změny ÚP s Politikou územního rozvoje České republiky, ve 
znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen „PÚR ČR“): 
Návrh rozhodnutí o námitce uplatněné k návrhu Změny ÚP není v rozporu s PÚR ČR. 
3) Posouzení souladu návrhu rozhodnutí o námitce uplatněné k návrhu Změny ÚP s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „ZÚR KK“): 
Návrh rozhodnutí o námitce uplatněné k návrhu Změny ÚP není v rozporu se ZÚR KK. 

bez připomínek 
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Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování dle § 55b odst. 4 stavebního zákona  
Stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje zn. KK/2042/RR/21 ve zkráceném 
znění:  

1) Posouzení souladu návrhu Změny ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy: 
Vzhledem k tomu, že návrh Změny ÚP se týká ploch, které se nacházejí uvnitř území města Nová Role, a nemá tedy 
přímou návaznost na území sousedních obcí, nemá návrh žádný vliv na území z hlediska zajištění koordinace 
jeho využívání s ohledem na širší územní vztahy. 

2) Posouzení souladu návrhu Změny ÚP s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 
1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen „PÚR ČR“): 
Z PÚR ČR pro správní území města Nová Role vyplývá: 

- stanovení republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
- vymezení rozvojové oblasti OB12 Karlovy Vary, 
- SOB8 Specifická oblast Sokolovsko, 
- SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. 

Návrh Změny ÚP není v rozporu s PÚR ČR. 
3) Posouzení souladu návrhu Změny ÚP se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění 

Aktualizace č. 1 (dále jen „ZÚR KK“): 
- stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
- vymezení rozvojové oblasti republikového významu OB12 Karlovy Vary, 
- vymezení ploch a koridorů ÚSES nadregionální a regionální úrovně: 
 NK3(MB) – nadregionální biokoridor Studenec – Jezeří, 
 RC1158 – regionální biocentrum Rybníky u Nové Role, 
 RC1159 – regionální biocentrum Rolavská role, 
 RK1002 – regionální biokoridor Rolavské role – Rybníky u Nové Role, 
 RK1003 – regionální biokoridor Rolavské role – Ostrovské rybníky, 
 RK20007 – regionální biokoridor Fojtovský vrch – Rolavské role, 
 RK20008 – regionální biokoridor Rolavské role – K41, 

- upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
území kraje, 
- vymezení oblasti vlastních krajin Krušnohoří (A) s vlastní krajinou Krušné hory – západ (A.2) a oblasti 
vlastních krajin Podkrušnohoří a Chebska (B) s vlastní krajinou Karlovarsko - sever (B.4), 
- vymezení veřejně prospěšných staveb: 
 D35 – II/209 Nová Role, jihovýchodní obchvat, 
 D36 – III/2204 Děpoltovice, přeložka, 
 D86 – II/220 Mezirolí, přeložka, 

- požadavek na řešení v ÚPD – vytvářet územní podmínky, včetně vymezování ploch pro zajištění povodňové 
ochrany na území města Nová Role. 

Návrh Změny ÚP není v rozporu se ZÚR KK. 
 

Vzhledem k tomu, že stanovisko neobsahuje upozornění na nedostatky z hlediska zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, lze v řízení o Změně ÚP pokračovat. 
 
Připomínky uplatněné na základě § 178 odst. 1 a 2 správního řádu a na základě § 171 stavebního zákona – 
ustanovení o státním dozoru ve věcech územního plánování: 
V případě PÚR ČR upozorňuje krajský úřad na skutečnost, že od 1. 9. 2021 je v souladu s § 31 odst. 4 stavebního 
zákona pro pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, 
regulačních plánů a pro rozhodování v území závazná 
Aktualizace č. 4 PÚR ČR, která se týká i území Karlovarského kraje. Krajský úřad požaduje její obsah v návrhu 
Změny ÚP zohlednit a vyhodnotit její soulad s navrhovanou změnou (např. v části odůvodnění bod 2. Vyhodnocení 
souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem). 
Krajský úřad dále připomíná, že Změna ÚP a úplné znění po vydání Změny ÚP bude dle § 20a odst. 1 stavebního 
zákona vyhotovena rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové 
formě. Dle § 165 odst. 1 stavebního zákona se úplné znění po vydání Změny ÚP poskytuje krajskému úřadu rovněž 
v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě. V souvislosti s tím 
odkazuje na metodickou informaci krajského úřadu „Elektronická verze ve strojově čitelném formátu a předávání 
územně plánovací dokumentace a úplného znění Krajskému úřadu Karlovarského kraje“, která upravuje rozsah, 
formu a způsob předání dokumentace krajskému úřadu. 
Metodickou informaci naleznete na webové stránce Karlovarského kraje pod odkazem: 
http://www.krkarlovarsky.cz/region/uzem_plan/Documents/20_06_01_Doporuceni_pro_predavani_SCF_na_KUKK
.pdf 
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6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

 Navrženou změnou nedochází ke změně koncepce platného územního plánu. V území řešeném změnou se 
nenachází evropsky významná lokalita či ptačí oblast, území NATURA 2000. Řešené části změny jsou 
malého rozsahu. Předmětná změna umožní přirozený vývoj v řešené části obce. 

 S ohledem na charakter navržené změny byl dotčenými orgány vyloučen vliv na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti a dotčené orgány neměly požadavky na vyhodnocení vlivů změny na životní 
prostředí a posouzení vlivu na udržitelný rozvoj území ani na zpracování variantního řešení.  

 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad dle § 22 
písmene b) a d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydal stanovisko č.j. KK/651/ZZ/19  ze dne 
20.2.2019  a č.j.  KK2308/ZZ/20 ze dne 22.5.2020, ve kterých nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí. 

 Změna č.2 nemění požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající kvality, v souladu s 
emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek, jak jsou stanovené v 
platném územním plánu. 

 
7. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona  

 Vzhledem ke skutečnosti, že dotčeným orgánem nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů změny 
územního plánu na udržitelný rozvoj území, nebylo k výše uvedenému uplatněno ani stanovisko podle § 50 
odst. 5 stavebního zákona, v platném znění.  

 
8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením 
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly  

 Vzhledem ke skutečnosti, že dotčeným orgánem nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů změny 
územního plánu na udržitelný rozvoj území, nebylo k výše uvedenému uplatněno ani stanovisko podle § 50 
odst. 5 stavebního zákona, v platném znění.  

 
9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení  

 V rámci změny č.2 byla provedena aktualizace zastavěného území ke dni 5.5.2021 v celém správním 
území obce - původně stanovené hranice byly upraveny dle aktuálního stavu. 

 Změnou 2/1 - jsou navrženy plochy pro rekreaci – zahrádkové osady (RZ) a plochy zeleně - soukromá 
a vyhrazená (ZS) - změna řeší pouze změnu typu funkční plochy z plochy zeleně - soukromá a vyhrazená 
(ZS) a plochy veřejných prostranství (PV) na RZ a ZS. Urbanistická koncepce navržená změnou řeší 
návaznost na již vymezené plochy zahrádkové osady - tím se zde umožní sloučit řešené plochy s okolními. 
Tímto řešením je vymezena nová zastavitelná plocha Z2/1, která ovšem navazuje za zastavěné území ze 
dvou stran. Změna se týká části pozemku p.č. 692/3, 692/5, 1610/5, 1610/15, v k.ú. Nová Role.  

 Změnou 2/2 - jsou navrženy plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
(individuální) (BI) - změna řeší změnu typu funkční plochy z plochy smíšené nezastavěného území (NS) 
na BI. Urbanistická koncepce navržená změnou řeší návaznost na již vymezené plochy funkčně zařazené 
jako plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (individuální) (BI) - tím se zde umožní 
sloučit řešené plochy s okolními. Území změny je na severovýchodě připojeno k zastavitelné ploše Z34 a 
na jihozápadě je připojeno k zastavitelné ploše Z33. Území řeší „Územní studie Mezirolí u rybníčku parc. 
č. 148/2 a 148/11 v k.ú. Mezirolí“. Studie řeší napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, včetně 
propojení oddělených částí změny přes vodní plochu. Změna se týká části pozemku p.č. 148/2, 148/11, 
148/5, 148/10,  v k.ú. Mezirolí. 

 Změnou 2/3 - jsou navrženy plochy pro bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) - změna řeší 
změnu typu funkční plochy z plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS), plochy smíšené nezastavěného 
území (NS) a plochy lesní – hospodářské a zvláštního určení (NL) na BV. Urbanistická koncepce navržená 
změnou řeší návaznost na již vymezené plochy funkčně zařazené jako plochy pro bydlení v rodinných 
domech - venkovské (BV) - tím se zde umožní sloučit řešené plochy s okolními. Tímto řešením je 
vymezena nová zastavitelná plocha Z2/3, která je ovšem obklopena stávající zástavbou. Změna se týká 
části pozemku p.č. 512, 743/62, v k.ú. Mezirolí. 

 Změnou 2/4 (ve výkresové části rozdělena na a, b, c)  - jsou navrženy plochy pro bydlení v rodinných 
domech - venkovské (BV) - změna řeší změnu typu funkční plochy z plochy zeleně – přírodního 
charakteru (ZP) na BV a dále jsou navrženy plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP) - změna řeší 
změnu typu funkční plochy z plochy pro bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) na ZP. Tato změna 
je řešena z důvodu úpravy trasy místního ÚSES - LK 5 - který prochází navrženým územím pro bydlení. 
Tato drobná úprava je řešena v zastavitelné ploše Z18. Změna se týká části pozemku p.č. 121/2, 121/3, 
121/6, 121/7, 121/8, 121/9, v k.ú. Nová Role. 
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 Změnou 2/5 - jsou navrženy plochy zemědělské (NZ) - změna řeší změnu typu funkční plochy z plochy 
pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (individuální) (BI) a plochy veřejných prostranství 
(PV) na NZ. Na základě projednání s dotčenými orgány a požadavku na navrácení pozemků zpět do ZPF 
byla doplněna změna 2/5. Urbanistická koncepce navržená změnou řeší kompenzaci ZPF - zrušení 
zastavitelné plochy Z1.1 a navrácení řešené plochy mezi plochy zemědělského půdního fondu. Změna se 
týká pozemků p.č. část 869/1, 996/1, 996/14, 996/27, 996/28, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1002/4, 1545/1, 
1545/11, 1545/12, 1548/2, v k.ú. Nová Role. 

 V rámci změny č.2 byla provedena úprava textové části - byly aktualizovány lhůty pro pořízení územních 
studií. 

 V rámci řešené změny byla provedena aktualizace limitů využití území - jsou znázorněny pouze v řešených 
částech změn, celý rozsah bude zobrazen v úplném znění (koordinační výkres) - např. ochranné pásmo s 
výškovým omezením staveb veřejného mezinárodního letiště Karlovy Vary, zájmové území Ministerstva 
obrany, ochranné pásmo telekomunikačních zařízení, hlavní odvodňovací zařízení atd. 

 
10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch  

 Návrh změny umožňuje doplnění zastavěného území. Je řešeno vhodné a účelné využití zastavěného území 
a zastavitelných ploch dle obecných požadavkům na urbanistickou strukturu. 

 Návrhem změny územního plánu budou zajištěny potřebné plochy převážně pro bydlení a zajistí stabilizaci 
sídlel. Důsledky navrženého řešení nejsou v rozporu s ochranou přírody a krajinného rázu. 

 Rozvoj je v posledních letech pozitivně ovlivněn blízkostí Karlových Varů a z toho vyplývajícího zájmu o 
bydlení. 

 Plochy řešených změn jsou v III. - V. třídě ochrany zemědělského půdního fondu a navazují na zastavěné 
území, nebo zastavitelné plochy 

 Nové významnější rozšíření zastavitelné plochy je řešeno pouze změnou 2/2.  
 Od nabytí účinnosti UP došlo ve všech třech katastrech správního území obce k relativně značnému využití 

vymezených zastavitelných ploch.  
 V řadě lokalit probíhá příprava záměrů. Jedná se zejména o plochy pro bydlení v rodinných domech, a to 

jak v Jimlíkově (Z75), tak i v Mezirolí (Z25) a Nové Roli (Z17,18). V některých lokalitách, zejména v sídle 
Mezirolí, je již připravena technická a dopravní infrastruktura k okamžitému využití. Lze očekávat, že tyto 
lokality budou využity v průběhu příštího období uplatňování územního plánu, tj. v období příštích 4 let.  

 V souvislosti s vytvářením pracovních příležitostí v novém strojírenském komplexu za stávající 
porcelánkou je potřeba reagovat na poptávku po bydlení. Potvrzuje se dlouhodobě očekávaná prognóza, že 
v okolí krajského města se začínají intenzívně využívat vhodnější lokality, ke kterým bezesporu sídlo 
Mezirolí i město Nová Role patří.  

 Závěrem se dá konstatovat, že v současné době jsou nové zastavitelné plochy dostatečně využívány a to 
zejména s ohledem na konkrétní připravované projekty města a vlastníků pozemků. 

 Změnou 2/5 je navržena kompenzace zemědělské půdy.  
 
 
11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů  

 Změna nemá vliv na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů.  
 
 
12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v 
rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem, 
popřípadě vyhodnocení souladu  

 se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu 
podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,  s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v 

případě postupu podle § 51 odst. 3 
 stavebního zákona,  s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 

odst. 3 stavebního 
 zákona,  s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu 

v případě 
 postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona  
 Návrh řešení změny č.2 územního plánu je zpracován v rozsahu stanovených požadavků obsažených 

v rozhodnutí Zastupitelstva města Nová Role o obsahu Změny územního plánu.    
 Schválený Obsah změny č.2 Územního plánu Nová Role byl splněn. 
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 Z důvodu uvedení platného územního plánu do souladu s vydaným územním rozhodnutím je řešena změna 
2/4. Změna 2/4 řeší drobnou úpravu zastavitelného území Z18 - úpravu trasy ÚSES - LK5. Je řešena na  
základě vydaného rozhodnutí o umístění stavby „Nová Role - výstavba rodinných domů - p.p.č 121/3, 
2 etapa“, číslo jednací 883/2014/NR/Koh. 

 Vzhledem k záboru ZPF a na základě projednání, byla řešena kompenzace zemědělského půdního fondu 
(změna 2/5) 

 
 
13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 
odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení  

 Změna územního plánu neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které by nebyly řešeny v ZÚR KK. 
 
 
14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkce lesa  

 
Vyhodnocení důsledků navrhované změny č.1-4 na zemědělský půdní fond dle vyhlášky č. 271/2019 Sb. 

Zemědělská půda je hodnocena na základě „bonitovaných půdně ekologických jednotek„ - BPEJ (455 v 
ČR) při rovnocennosti všech hodnocených složek. 
 

Změn
a  

číslo 

Lokality ZPF Katastr.  

území 

Výměra (ha) 

Celkem ZPF 

2/1 nová lokalita Z2/1 (část ostatní plochy) Nová Role 0,08 0,06 

2/2 nová lokalita Z2/2 Mezirolí 1,11 1,11 

2/3 nová lokalita Z2/3 (část ostatní plochy) Mezirolí 0,05 0,04 

2/4 nová lokalita Z2/4 Nová Role 0,08 0,08 

2/5 kompenzace ZPF - změna funkce  Nová Role -3,27 -3,01 
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TABULKA "VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND"  

Číslo 
změny 

 

Název 
katastr. 
území 

 Číslo 
lokality 

ZPF 
 

Způsob využití plochy 
 

Celkový  
zábor  
(ha)  

Celkový  
zábor  
ZPF  
(ha)  

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

ochrany (ha) 

Poznámka 
Orná  
půda 

Chmelnice Vinice Zahrady 
Ovocné  

sady 

Trvalé  
travní  

porosty 
I. II. III. IV. V. 

2/1 
Nová 
Role 

Z2/1 
Plochy pro rekreaci – 

zahrádkové osady 
0,08 0,06          0,06       0,06 

Část ostatní a vodní 
plocha  

2/2 Mezirolí Z2/2 
Plochy pro bydlení v rodinných 
domech – městské a příměstské 

(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 

Změna využití (v 
původní lokalitě Z18) 

ZÁBOR ZPF CELKEM 1,32 1,29      0,04  1,25     1,11 0,04 0,14   

 

TABULKA "VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND" - KOMPENZACE 

Číslo 
změny 

 

Název 
katastr. 
území 

 Číslo 
lokality 

ZPF 
původní 

/ 
nové  

Způsob využití plochy 
původní 

/ 
nové 

Celkový  
zábor  
(ha)  

Celkový  
zábor  
ZPF  
(ha)  

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

ochrany (ha) 

Poznámka 
Orná  
půda 

Chmelnice Vinice Zahrady 
Ovocné  

sady 

Trvalé  
travní  

porosty 
I. II. III. IV. V. 

2/5 
Nová 
Role 

Z1.1 

plochy pro bydlení v rodinných 
domech – městské a příměstské 

(individuální) a plochy veřejných 
prostranství  

3,27 
0 

3,01 
0 

3,01 
0            

3,01 
0 

    

Z2/5 plochy zemědělské 3,27 3,01 3,01             3,01     

KOMPENZACE ZPF CELKEM 3,27 3,01 3,01           3,01      
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Ke kompenzaci je navrženo celkem 3,27 ha (z toho ZPF 3,01ha). Kompenzace je řešena z důvodu požadavku 
na navrácení již vymezených ploch zpět do zemědělského půdního fondu, jako náhrada za nové zábory změn. 
Lokalita Z2/5 - řeší změnu využití navržené plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské 
(individuální) (BI) a plochy veřejných prostranství (PV) na plochy zemědělské (NZ). Ke snížení dojde díky 
navrácení původní lokality Z1.1 zpět na plochy zemědělské a tudíž zrušením jejich zastavitelnosti. Toto 
zmenšení je realizováno v jedné z nejkvalitnějších zemědělských půd v třídě ochrany II. jako kompenzace. 
 
Odůvodnění z hlediska ochrany ZPF 
Od nabytí účinnosti ÚP došlo ve všech třech katastrech správního území obce k relativně značnému využití 
vymezených zastavitelných ploch.  
Významným počinem je využití velké plochy Z03 - VL, na které se vybudovala 1. etapa strojírenského 
výrobního závodu. Dále stojí za zmínku, že téměř veškeré pozemky v Mezirolí, určené k výstavbě RD, mají své 
konkrétní individuální vlastníky a mnoho z nich má rozpracované různé stupně dokumentací  k budoucí 
výstavbě. Výčet plně využitých a zastavěných 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 řadě lokalit probíhá příprava záměrů. Jedná se zejména o plochy pro bydlení v rodinných domech, a to jak 
v Jimlíkově (Z75), tak i v Mezirolí (Z25) a Nové Roli (Z17,18). V některých lokalitách, zejména v sídle 
Mezirolí, je již připravena technická a dopravní infrastruktura k okamžitému využití. Lze očekávat, že tyto 
lokality budou využity v průběhu příštího období uplatňování územního plánu, tj. v období příštích 4 let. 
Dle údajů poskytnutých stavebním úřadem v Nové Roli je celkově za období minulých 4 let  realizována 
výstavba 64 rodinných domů (z toho 5 v Jimlíkově, 49 v Mezirolí a 10 v Nové Roli), 8 staveb rodinné rekreace 
(z toho 1 v Mezirolí a 7 v Nové Roli), byly zasíťovány 2 lokality pro rodinné domy v Mezirolí a  2 v Nové Roli, 
dále byla realizována výstavba firemního parkoviště v Mezirolí, provozovny – výrobny sýrů v Mezirolí a 
dalších 3 provozoven v Nové Roli.  
V souvislosti s vytvářením pracovních příležitostí v novém strojírenském komplexu za stávající porcelánkou je 
potřeba reagovat na poptávku po bydlení. Potvrzuje se dlouhodobě očekávaná prognóza, že v okolí krajského 
města se začínají intenzívně využívat vhodnější lokality, ke kterým bezesporu sídlo Mezirolí i město Nová Role 
patří. Vzhledem k nedostatku připravených lokalit ve spádovém území Karlových Varů a k neukončenému 
vydání územního plánu navržená změna řeší aktuální situaci v nabídce ploch pro bydlení. 
Závěrem se dá konstatovat, že v současné době jsou nové zastavitelné plochy dostatečně využívány a to 
zejména s ohledem na konkrétní připravované projekty města a vlastníků pozemků. 

 
Lokalita 2/1 (zábor celkem 0,08ha) je využit pro rozvoj ploch pro rekreaci – zahrádkové osady, zábor trvalého 
travního porostu = 0,06ha ve V.třídě ochrany, jedná se o drobnou novou zastavitelnou plochu, která 
bezprostředně navazuje na současně zastavěné území a přístupovou komunikaci. Dle Metodického pokynu 
odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 1.10.1996 (č.j. 
OOLP/1067/96) jsou půdy zařazené do V. třídy ochrany většinou pro zemědělské účely postradatelné a u těchto 
půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. 
 
Lokalita 2/2 (zábor celkem 1,11ha) je využit pro rozvoj ploch pro bydlení v rodinných domech – městské a 
příměstské (individuální), zábor trvalého travního porostu = 1,11ha ve III.třídě ochrany, jedná se o novou 
zastavitelnou plochu, která bezprostředně navazuje na platné zastavitelné plochy. Změna je vyvolána zájmem 
občanů města o možnost výstavby rodinných domů. V současné době je v řešeném území vzhledem k blízkosti 
Karlových Varů značný zájem o volné pozemky pro bydlení. V řešeném území je nedostatek vhodných 
pozemků pro bydlení, protože u nevyužitých ploch se ve většině případů jedná o soukromé majitele. Vlastnictví 
pozemků vhodných k výstavbě v rukou města je omezený. V Mezirolí v současné době dochází k intenzivní 
zástavbě volných pozemků. Území změny 2/2 řeší „Územní studie Mezirolí u rybníčku parc. č. 148/2 a 148/11 
v k.ú. Mezirolí“. Studie prokazuje vhodnost využití pozemků pro výstavbu zejména s ohledem na jejich 
obklopení zastavitelnými plochami a jejich obtížným využitím pro zemědělství. Studie řeší ekonomicky 
výhodné napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, včetně propojení schválené lokality Z 33 a Z34, 
čímž se umožní využití i těchto lokalit. Stávající sousední zastavitelné plochy umožňují napojení na veřejný 
vodovod a kanalizaci bez nutnosti zasahovat do ploch přírodních včetně ÚSES. Urbanistická koncepce 
navržená změnou řeší návaznost na již vymezené plochy funkčně zařazené jako plochy bydlení - tím se zde 
umožní sloučit řešené plochy s okolními. Tímto řešením v území nevzniká nová solitérní plocha a návaznost na 
sousední území umožní přirozený rozvoj. Svým charakterem a umístěním je daná lokalita zemědělsky téměř 
nevyužitelná. Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České 
republiky ze dne 1.10.1996 (č.j. OOLP/1067/96) mají půdy zařazené do III. třídy ochrany průměrnou produkční 
schopnost a je možno prostřednictvím územního plánování využít tyto půdy pro eventuální výstavbu.  
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Lokalita 2/3 (zábor celkem 0,05ha) je využit pro rozvoj ploch pro bydlení v rodinných domech - venkovské, 
zábor zahrad = 0,04ha ve IV.třídě ochrany, jedná se o drobnou novou zastavitelnou plochu, která bezprostředně 
navazuje na současně zastavěné území a přístupovou komunikaci. Změna umožní využití celého pozemku, 
který již dnes na části slouží pro bydlení. Jedná se o zbytkovou plochu, která je k tomuto účelu již dlouhodobě 
využívána. Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České 
republiky ze dne 1.10.1996 (č.j. OOLP/1067/96) mají půdy zařazené do IV. třídy ochrany zemědělské půdy 
převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou 
ochranou, využitelné i pro výstavbu.  
 
Lokalita 2/4 (zábor celkem 0,08ha) je využit pro rozvoj ploch pro bydlení v rodinných domech - venkovské, 
zábor trvalého travního porostu = 0,08ha v V.třídě ochrany - je součástí platného územního plánu, jedná se o 
plochu v platném zastavitelném území Z18, které bezprostředně navazuje na současně zastavěné území. 
V platném územím plánu byla tato plocha určena pro plochy zeleně přírodního charakteru (část lokality Z18). 
Změna je vyvolána drobnou úpravou (posunutím) trasy lokálního biokoridoru LK 5 dle v katastru vymezených 
pozemků. Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České 
republiky ze dne 1.10.1996 (č.j. OOLP/1067/96) jsou půdy zařazené do V. třídy ochrany většinou pro 
zemědělské účely postradatelné a u těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. 
 
Změna 2/4 je řešena z důvodu drobné úpravy trasy místního ÚSES - LK 5 - který prochází navrženým územím 
pro bydlení. Tato drobná úprava je řešena v zastavitelné ploše Z18. 

 
Meliorované plochy: 
Na ploše navrhované změny 2/2 jsou meliorované plochy.  
 
Objekty zemědělské prvovýroby: 
Na území navrhované změny nejsou objekty zemědělské prvovýroby.  
 
Stanovené dobývací prostory: 
V území řešeném změnou nejsou stanoveny dobývací prostory.  
 
Ve výkresové části změny č.2 jsou hranice zastavěného území aktualizovány ke dni 5.5..2021.  
V celém správním území obce byly původně stanovené hranice upraveny dle aktuálního stavu.  
Do zastavěného území byly nově zahrnuty pozemky, na kterých stojí objekt (případně jednoznačně k objektu 
patří). 
Jedná se o území: 

- zastavitelná plocha Z50 - p.p.č. 515/10 (včetně st.p. 506) (okolí RD) - jsou zařazeny do zastavěného území 
- viz. grafická část 

- zastavitelná plocha Z57 - p.p.č. 687/32 (včetně st.p. 527) (okolí RD) - jsou zařazeny do zastavěného území 
- viz. grafická část 

- zastavitelná plocha Z60 - p.p.č. 714/19 (včetně st.p. 513) (okolí RD) - jsou zařazeny do zastavěného území 
- viz. grafická část 

- zastavitelná plocha Z61 - p.p.č. 826/19 (včetně st.p. 510) (okolí RD) - jsou zařazeny do zastavěného území 
- viz. grafická část 

- zastavitelná plocha Z69 - p.p.č. 743/87 (včetně st.p. 505) (okolí RD) a p.p.č. 743/62 (včetně st.p. 511) 
(okolí RD) - jsou zařazeny do zastavěného území - viz. grafická část 

V souladu s ustanovením § 58 odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(Stavební zákon), v platném znění, se zastavěné území vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho 
změnou. 

 

Rozbor využití ploch pro bydlení: 

Tabulka č. 1 – k.ú. Jimlíkov 

lokalita 
č. 

způsob 
využití 

plocha               
ha 

využito            
ha 

využito             
% 

zbývá 
využít 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 č. 2 – k.ú. Mezirolí 
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lokalita 
č. 

způsob 
využití 

plocha               
ha 

využito            
ha 

využito             
% 

zbývá 
využít 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 převést do stabilizovaných ploch   
Z46 BV 1,0311 0,3398 32,96 0,6913   
Z47 BV 0,4575 0,1925 42,08 0,2650   
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 převést 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 převést 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 převést do stabilizovaných ploch   

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

 
Tabulka č. 3 – k.ú. Nová Role 

lokalita 
č. 

způsob využití 
plocha               

ha 
využito            

ha 
využito             

% 
zbývá 

využít 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 převést do stabilizovaných ploch  
Z16 BI 0,5774 0,4661 80,72 0,1113   
Z17 BV 1,5264 1,5264 100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch  
Z18 BV 3,2966 3,2966 100,00 0,0000 převést 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 převést 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 č. 4 celé řešeném území: 

lokalita č. 
způsob 
využití 

plocha               
ha 

využito            
ha 

využito             
% 

zbývá 
využít 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  
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V celém řešeném území je z původního návrhu ploch pro bydlení (44,4142ha) v současné době využito 
(11,3987ha) 26% ploch. Navrhovaná změna č.2 řeší nový zábor 1,27ha, což jsou pouze 3% nových ploch. 

 

Bilance využití ploch: 
Bilance využití ploch v k.ú. Jimlíkov          k 1.11.2021 
           
lokalita č.  způsob 

využití 
číslo 

pozemku 
 plocha               

m2  
plocha               

ha 
 využito            

ha  
využito             

% 
zbývá 

využít ha 
poznámka 

Z75 BV 106/1(část) 2 161    0,2161 0,00 0,00 0,2161   
    105/10 660    0,0660 0,00 0,00 0,0660   
    130/3 13 305    1,3305 0,00 0,00 1,3305   
    133/5      852    0,0852 0,00 0,00 0,0852   

celkem lokalita Z75 16 978    1,6978 1,6978 100,00 0,0000 pro lokalitu Z75 zpracována 
ÚS, vydáno závazné 
stanovisko na zasíťování 
SÚ/1687/21/Gie 

Z76 SV 133/6 1 137    0,1137 0,1137 100,00 0,0000   
celkem lokalita Z76 1 137    0,1137 0,1137 100,00 0,0000   

Z77 SV 158/2 1 884    0,1884 0,00 0,00 0,1884   
celkem lokalita Z77 1 884    0,1884 0,00 0,00 0,1884   

Z78 BV 37/1 (část) 357    0,0357 0,00 0,00 0,0357   
    37/3 854    0,0854 0,00 0,00 0,0854   

celkem lokalita Z78 1 211    0,1211 0,00 0,00 0,1211   

Z79 BV 191/36 1 878    0,1878 0,0000 0,00 0,1878   
    12/1 63    0,0063 0,0000 0,00 0,0063   
    12/10 107    0,0107 0,0000 0,00 0,0107   
    12/11 16    0,0016 0,0000 0,00 0,0016   
    12/8 1 138    0,1138 0,0000 0,00 0,1138   
    191/33 1 175    0,1175 0,0000 0,00 0,1175   
    191/34 1 682    0,1682 0,0000 0,00 0,1682   
    191/19 940    0,0940 0,0000 0,00 0,0940   
    191/35 1 940    0,1940 0,0000 0,00 0,1940   
    75 150    0,0150 0,0150 100,00 0,0000   
    12/12 1 796    0,1796 0,1796 100,00 0,0000   
    12/16 127    0,0127 0,0000 0,00 0,0127   

celkem lokalita Z79 11 012    1,1012 0,1946 17,67 0,9066   

Z80 SV 212/7 555    0,0555 0,0000 0,00 0,0555   
    212/11 175    0,0175 0,0000 0,00 0,0175   

    212/12 5 860    0,5860 0,0000 0,00 0,5860   
celkem lokalita Z80 6 590    0,6590 0,0000 0,00 0,6590   

Z81 RZ 573/6 (část) 1 836    0,1836 0,0000 0,00 0,1836   
    337/2(část) 2 616    0,2616 0,0000 0,00 0,2616   

celkem lokalita Z81 4 452    0,4452 0,0000 0,00 0,4452   

Z82 TI 573/7(část) 946    0,0946 0,0000 0,00 0,0946   
celkem lokalita Z82 946    0,0946 0,0000 0,00 0,0946   

Z83 VD 573/7(část) 1 095    0,1095 0,0000 0,00 0,1095   
    573/24(část) 638    0,0638 0,0000 0,00 0,0638   

celkem lokalita Z83 1 733    0,1733 0,0000 0,00 0,1733   

Z84 BV 573/36 1 115    0,1115 0,0000 0,00 0,1115   
    573/24 1 583    0,1583 0,0000 0,00 0,1583   

W 573/22(část) 319    0,0319 0,0000 0,00 0,0319   
celkem lokalita Z84 3 017    0,3017 0,0000 0,00 0,3017   

P15 SV 67/14 968    0,0968 0,0968 100,00 0,0000   
  67/13 1 043    0,1043 0,1043 100,00 0,0000   

77 135    0,0135 0,0135 100,00 0,0000   
67/12 864    0,0864 0,0864 100,00 0,0000   
79 138    0,0138 0,0138 100,00 0,0000   
67/11 932    0,0932 0,0932 100,00 0,0000   
80 87    0,0087 0,0087 100,00 0,0000   
67/10 810    0,0810 0,0810 100,00 0,0000   
67/5 1 097    0,1097 0,1097 100,00 0,0000   
78 110    0,0110 0,0110 100,00 0,0000   
67/7 974    0,0974 0,0974 100,00 0,0000   
67/8 134    0,0134 0,0134 100,00 0,0000   

celkem lokalita P15 7 292    0,7292 0,7292 100,00 0,0000   
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K21 DS   4 561    0,4561 0,0000 0,00 0,4561   
  W   72 229    7,2229 0,0000 0,00 7,2229   

NZ   112 938    11,2938 0,0000 0,00 11,2938   
NL   19 155    1,9155 0,0000 0,00 1,9155   
NS   50 562    5,0562 0,0000 0,00 5,0562   

celkem lokalita K21 259 445    25,9445 0,0000 0,00 25,9445   

K22 NT   382 969    38,2969 38,2969 100,00 0,0000   
celkem lokalita K22  382 969    38,2969 38,2969 100,00 0,0000   

 

způsob využití  plocha                  
ha  

využito              
ha 

využito                
% 

 zbývá využít      
ha  

plochy pro  bydlení BV  3,1899 1,8924 59,3247 1,2975 
plochy pro smíšené bydlení SV 1,6903 0,8429 49,8669 0,8474 
plochy rekreace RZ 0,4452 0,0000 0,0000 0,4452 
plochy výroby VZ, VD 0,1733 0,0000 0,0000 0,1733 
plochy TI 0,0946 0,0000 0,0000 0,0946 
plochy NT 38,2969 38,2969 100,0000 0,0000 
plochy dopravy DS 0,4561 0,0000 0,0000 0,4561 
plochy vodní W 7,2548 0,0000 0,0000 7,2548 
plochy zemědělské NZ 11,2938 0,0000 0,0000 11,2938 
plochy lesní NL 1,9155 0,0000 0,0000 1,9155 
plochy smíšené nezastavěného území NS 5,0562 0,0000 0,0000 5,0562 
celkem 44,3463 41,0322 92,5268 3,3141 

 
 

Bilance využití ploch v k.ú. Mezirolí        k 1.11.2021 
           

lokalita č.  způsob 
využití 

číslo 
pozemku 

 plocha              
m2  

plocha               
ha 

využito            
ha 

využito             
% 

zbývá 
využít ha 

poznámka 

Z22 RI 478 73    0,0073 0,0073 100,00 0,0000   
  579/12 3 199    0,3199 0,0000 0,00 0,3199   

579/3 (část) 2 694    0,2694 0,0000 0,00 0,2694   
579/7 (část) 777    0,0777 0,0000 0,00 0,0777   
579/8 7 125    0,7125 0,0000 0,00 0,7125   
589/3 2 392    0,2392 0,0000 0,00 0,2392   
589/4 666    0,0666 0,0000 0,00 0,0666   
589/6 988    0,0988 0,0000 0,00 0,0988   

celkem lokalita Z22 17 914    1,7914 0,0073 0,40 1,7841   

Z23 VZ 564/1 2 174    0,2174 0,2174 100,00 0,0000   
celkem lokalita Z23 2 174    0,2174 0,2174 100,00 0,0000   

Z24 SV 164/1 1 703    0,1703 0,0000 0,00 0,1703   
  164/2 565    0,0565 0,0000 0,00 0,0565   

164/3 1 365    0,1365 0,0000 0,00 0,1365   
celkem lokalita Z24 3 633    0,3633 0,0000 0,00 0,3633   

Z25 BV 897/1 (část) 3 890    0,3890 0,0000 0,00 0,3890 zpracovaná ÚS Mezirolí 
Z25-BV, 12.2.2018 

  899 (část) 2 614    0,2614 0,0000 0,00 0,2614   
903/6 6 605    0,6605 0,0000 0,00 0,6605   

celkem lokalita Z25 13 109    1,3109 0,0000 0,00 1,3109   

Z26 VD 872/7 6 229    0,6229 0,0000 0,00 0,6229   

celkem lokalita Z26 6 229    0,6229 0,0000 0,00 0,6229   

Z27 VD 872/9 (část) 568    0,0568 0,0000 0,00 0,0568   

  872/1 (část) 11 245    1,1245 0,0000 0,00 1,1245   

872/15 4 151    0,4151 0,4151 100,00 0,0000   

872/14 328    0,0328 0,0000 0,00 0,0328   

872/13 1 049    0,1049 0,0000 0,00 0,1049   

872/6 438    0,0438 0,0000 0,00 0,0438   
872/19 1 194    0,1194 0,0000 0,00 0,1194   

celkem lokalita Z27 18 973    1,8973 0,4151 21,88 1,4822   
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Z28 SV 872/4(část) 27 141    2,7141 0,0000 0,00 2,7141 podmínka zpracování ÚS  

  861/3 (část) 1 303    0,1303 0,0000 0,00 0,1303   

celkem lokalita Z28 28 444    2,8444 0,0000 0,00 2,8444   

Z29 BV 861/3(část) 1 348    0,1348 0,0000 0,00 0,1348 podmínka zpracování ÚS  

  861/1 25 365    2,5365 0,0000 0,00 2,5365   

celkem lokalita Z29 26 713    2,6713 0,0000 0,00 2,6713   

Z30 SV 861/5(část) 5 833    0,5833 0,0000 0,00 0,5833 podmínka zpracování ÚS  

celkem lokalita Z30 5 833    0,5833 0,0000 0,00 0,5833   

Z31 VD 862/3 3 819    0,3819 0,0000 0,00 0,3819   

  862/4 1 987    0,1987 0,0000 0,00 0,1987   

861/5(část) 1 744    0,1744 0,0000 0,00 0,1744   

celkem lokalita Z31 7 550    0,7550 0,0000 0,00 0,7550   

Z32 BV 141/5 (část) 19 238    1,9238 0,0000 0,00 1,9238   

    141/6 338    0,0338 0,0000 0,00 0,0338   

    147/1 1 230    0,1230 0,0000 0,00 0,1230   

    148/2 (část) 1 631    0,1631 0,0000 0,00 0,1631   

    148/24 813    0,0813 0,0000 0,00 0,0813   

    148/27 1 052    0,1052 0,0000 0,00 0,1052   

    148/9 (část) 129    0,0129 0,0000 0,00 0,0129   

celkem lokalita Z32 24 431    2,4431 0,0000 0,00 2,4431   

Z33 BI 148/2 (část) 9 518    0,9518 0,0000 0,00 0,9518   

celkem lokalita 33   9 518    0,9518 0,0000 0,00 0,9518   

Z34 BI 148/11(část) 5 123    0,5123 0,0000 0,00 0,5123 podmínka zpracování ÚS  

celkem lokalita 34   5 123    0,5123 0,0000 0,00 0,5123   

Z35 BV 148/1(část) 1 858    0,1858 0,0000 0,00 0,1858 zpracováno zadání ÚS  

  148/21 6 195    0,6195 0,0000 0,00 0,6195   
148/22 1 285    0,1285 0,0000 0,00 0,1285   

celkem lokalita Z35   9 338    0,9338 0,0000 0,00 0,9338   

Z36 OV 148/53 5 831    0,5831 0,0000 0,00 0,5831   

celkem lokalita Z36   5 831    0,5831 0,0000 0,00 0,5831   

Z37 OV 148/1 (část) 11 144    1,1144 0,0000 0,00 1,1144   
  148/3 11 286    1,1286 0,0000 0,00 1,1286   

76/1 (část) 2 892    0,2892 0,0000 0,00 0,2892   
celkem lokalita Z37   25 322    2,5322 0,0000 0,00 2,5322   

Z38 ZV 148/1(část) 20 455    2,0455 2,0455 100,00 0,0000   
celkem lokalita Z38   20 455    2,0455 2,0455 100,00 0,0000   

Z40 BV 76/2 665    0,0665 0,0000 0,00 0,0665   
  76/5 1 571    0,1571 0,0000 0,00 0,1571   

celkem lokalita Z40   2 236    0,2236 0,0000 0,00 0,2236   

Z41 BV 76/3 244    0,0244 0,0000 0,00 0,0244   

  1013/4 402    0,0402 0,0000 0,00 0,0402   

1026/1 283    0,0283 0,0000 0,00 0,0283   

celkem lokalita Z41   929    0,0929 0,0000 0,00 0,0929   

Z42 BV 268/2 192    0,0192 0,0000 0,00 0,0192   

  268/1 574    0,0574 0,0000 0,00 0,0574   
291/1 (část) 7 601    0,7601 0,0000 0,00 0,7601   
291/2 754    0,0754 0,0000 0,00 0,0754   

celkem lokalita Z42   9 121    0,9121 0,0000 0,00 0,9121   

Z43 BV 291/9 (část) 3 644    0,3644 0,3644 100,00 0,0000 závazné stanovisko sp.zn. 
SÚ/11995/21/Fil ze dne 
4.10.2021 

celkem lokalita Z43   3 644    0,3644 0,3644 100,00 0,0000   

    Z45     BV 328/5 885    0,0885 0,0885 100,00 0,0000   
celkem lokalita Z45   885    0,0885 0,0885 100,00 0,0000   
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Z46 BV 328/12 725    0,0725 0,0725 100,00 0,0000   

  431/21 1 256    0,1256 0,1256 100,00 0,0000 vydán společný souhlas č.j. 
277/2021/NR-2 ze dne 
16.2.2021 

431/23 1 663    0,1663 0,0000 0,00 0,1663   
431/24 1 126    0,1126 0,1126 100,00 0,0000 vydán společný souhlas č.j. 

836/2021/NR-2 ze dne 
6.5.2021 

431/25 1 072    0,1072 0,0000 0,00 0,1072   
470 124    0,0124 0,0124 100,00 0,0000   
433/1 310    0,0310 0,0310 100,00 0,0000   
431/8 369    0,0369 0,0369 100,00 0,0000   
431/7 737  0,0737 0,0737 100,00 0,0000   
491 109    0,0109 0,0109 100,00 0,0000   
432/2 60    0,0060 0,0060 100,00 0,0000   
431/15 783    0,0783 0,0783 100,00 0,0000   
460 181    0,0181 0,0181 100,00 0,0000   
431/20 1 213    0,1213 0,1213 100,00 0,0000 vydán společný souhlas č.j. 

933/2021/NR-2 ze dne 
19.5.2021 

432/1 583    0,0583 0,0000 0,00 0,0583   
Z46 BV 10 311    1,0311 0,6993 67,82 0,3318   

Z46 DS 431/17 214    0,0214 0,0000 0,00 0,0214   

  431/1 1 560    0,1560 0,1015 65,06 0,0545   
431/3 (část) 424    0,0424 0,0424 100,00 0,0000   
Z46 DS 2 198    0,2198 0,1439 65,47 0,0759   

celkem lokalita Z46   12509,00 1,2509 0,8432 67,41 0,41   

Z47 BV 436 1 310    0,1310 0,0000 0,00 0,1310   
  431/11 1 340    0,1340 0,1340 100,00 0,0000 společný souhlas č.j. 

2314/2020/NR-2 ze dne 
20.11.2020 

431/14 430    0,0430 0,0430 100,00 0,0000   
431/4 1 228    0,1228 0,1228 100,00 0,0000   
458 247    0,0247 0,0247 100,00 0,0000   
459 20    0,0020 0,0020 100,00 0,0000   
Z47 BV 4 575 0,4575 0,3265 71,37 0,1310   

Z47     DS 431/3 (část) 435    0,0435 0,0435 100,00 0,0000   
  431/13 439    0,0439 0,0000 0,00 0,0439   

Z47 DS 874 0,0874 0,0435 100,00 0,0439   

Z47     ZS 431/5 68    0,0068 0,0068 100,00 0,0000   
  Z47 ZS 68    0,0068 0,0068 100,00 0,0000   

celkem lokalita Z47   5 517    0,5517 0,3768 68,30 0,1749   

Z48 VZ 459/1(část) 7 098    0,7098 0,0000 0,00 0,7098   

celkem lokalita Z48   7 098    0,7098 0,0000 0,00 0,7098   

Z49 BV 1016/2 126    0,0126 0,0126 100,00 0,0000   

  500/10 879    0,0879 0,0000 0,00 0,0879   

500/12 1 030    0,1030 0,1030 100,00 0,0000   

500/13 126    0,0126 0,0126 100,00 0,0000   

celkem lokalita Z49   2 161    0,2161 0,1282 59,30 0,0879   

Z50 BV 515/2 (část) 1 047    0,1047 0,0000 0,00 0,1047   

  515/10 922    0,0922 0,0922 100,00 0,0000   

515/7 (část) 131    0,0131 0,0000 0,00 0,0131   

celkem lokalita Z50   2 100    0,2100 0,0922 43,90 0,1178   

Z51 BV 563 941    0,0941 0,0000 0,00 0,0941   

  615/1 2 274    0,2274 0,2274 100,00 0,0000 závazné stanovisko sp.zn. 
SÚ/2551/21/Gie ze dne 
12.3.2021 

615/3 1 427    0,1427 0,1427 100,00 0,0000 závazné stanovisko sp.zn. 
SÚ/9984/20/Gie ze dne 
27.8.2020 

celkem lokalita Z51   4 642    0,4642 0,3701 79,73 0,0941   
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Z52 BV 598/9 (část) 1 112    0,1112 0 0 0,1112   
celkem lokalita Z52   1 112    0,1112 0,0000 0,00 0,1112   

Z53 BV 598/4 844    0,0844 0,0844 100,00 0,0000   
  598/6 277    0,0277 0,0000 0,00 0,0277   

598/17 329    0,0329 0,0329 100,00 0,0000   
500 94    0,0094 0,0094 100,00 0,0000   
598/9 (část) 408    0,0408 0,0000 0,00 0,0408   

celkem lokalita Z53   1 952    0,1952 0,1267 64,91 0,0685   

Z54 BV 598/8 168    0,0168 0,0000 0,00 0,0168   
  598/5 5 643    0,5643 0,0000 0,00 0,5643   

celkem lokalita Z54   5 811    0,5811 0,0000 0,00 0,5811   

Z55 BV 672/8 2 440    0,2440 0,0000 0,00 0,2440   
  638/8 300    0,0300 0,0000 0,00 0,0300   

celkem lokalita Z55   2 740    0,2740 0,0000 0,00 0,2740   

Z56 BV 672/12 943    0,0943 0,0000 0,00 0,0943   
    672/13 950    0,0950 0,0950 100,00 0,0000   
    672/11 963    0,0963 0,0000 0,00 0,0963   
    672/15 776    0,0776 0,0776 100,00 0,0000   
    476 105    0,0105 0,0105 100,00 0,0000   
    477 29    0,0029 0,0029 100,00 0,0000   
celkem lokalita Z56   3 766    0,3766 0,1860 49,39 0,1906   

Z57 BV 672/14 609    0,0609 0,0609 100,00 0,0000   
  672/26 1 007    0,1007 0,0000 0,00 0,1007   

672/17 892    0,0892 0,0892 100,00 0,0000   
672/29 326    0,0326 0,0326 100,00 0,0000   
475 120    0,0120 0,0120 100,00 0,0000   
672/10 325    0,0325 0,0325 100,00 0,0000   
495 121    0,0121 0,0121 100,00 0,0000   
672/19 536    0,0536 0,0536 100,00 0,0000   
472 73    0,0073 0,0073 100,00 0,0000   
468 131    0,0131 0,0131 100,00 0,0000   
687/27 660    0,0660 0,0660 100,00 0,0000   
687/28 782    0,0782 0,0782 100,00 0,0000   
687/29 820    0,0820 0,0000 0,00 0,0820   
687/30 904    0,0904 0,0904 100,00 0,0000 závazné stanovisko 

SÚ/11989/21/Gie ze dne 
24.9.2021 

687/31 915    0,0915 0,0000 0,00 0,0915   
687/32 747    0,0747 0,0747 100,00 0,0000   

celkem lokalita Z57   8 968    0,8968 0,6226 69,42 0,2742   

Z58 BV 148/55 1 257    0,1257 0,1257 100,00 0,0000   
celkem lokalita Z58   1 257    0,1257 0,1257 100,00 0,0000   

Z59 BV 141/7 (část) 995    0,0995 0,0000 0,00 0,0995   
celkem lokalita Z59   995    0,0995 0,0000 0,00 0,0995   

Z60 BV 714/17 931    0,0931 0,0000 0,00 0,0931   
  714/18 442    0,0442 0,0000 0,00 0,0442   

714/19 1 159    0,1159 0,1159 100,00 0,0000   
480 83   0,0083 0,0083 100,00 0,0000   
481 42    0,0042 0,0042 100,00 0,0000   
714/20 450    0,0450 0,0000 0,00 0,0450   
714/13 640    0,0640 0,0000 0,00 0,0640   
714/12 1 240    0,1240 0,0000 0,00 0,1240   
714/11 571    0,0571 0,0000 0,00 0,0571   
714/41 571    0,0571 0,0000 0,00 0,0571   
714/42 571    0,0571 0,0000 0,00 0,0571   
714/10 571    0,0571 0,0000 0,00 0,0571   
714/9 321    0,0321 0,0000 0,00 0,0321   
714/8 775    0,0775 0,0000 0,00 0,0775   
714/2 300    0,0300 0,0300 100,00 0,0000 závazné stanovisko sp.zn. 

SÚ/9953/21/Gie ze dne 
5.8.2021 

714/7 600    0,0600 0,0600 100,00 0,0000 závazné stanovisko sp.zn. 
SÚ/14475/20/Gie ze dne 
1.12.2020 
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714/39 763    0,0763 0,0763 100,00 0,0000 závazné stanovisko sp.zn. 
SÚ/9953/21/Gie ze dne 
5.8.2021 

714/22 746    0,0746 0,0746 100,00 0,0000 závazné stanovisko sp.zn. 
SÚ/12949/20/Gie ze dne 
13.10.2021 

715/5 1 000    0,1000 0,0000 0,00 0,1000   
715/1 1 202    0,1202 0,0000 0,00 0,1202   
715/4 2 500    0,2500 0,0000 0,00 0,2500   
714/23 690    0,0690 0,0690 100,00 0,0000   
461 178    0,0178 0,0178 100,00 0,0000   
714/24 1 080    0,1080 0,0000 0,00 0,1080   
714/25 819    0,0819 0,0000 0,00 0,0819   
714/91 763    0,0763 0,0000 0,00 0,0763   
714/90 657    0,0657 0,0657 100,00 0,0000   
714/28 833    0,0833 0,0833 0,00 0,0000   
714/29 642    0,0642 0,0642 100,00 0,0000   
456 127    0,0127 0,0127 100,00 0,0000   
714/30 718    0,0718 0,0718 100,00 0,0000   
454 139    0,0139 0,0139 100,00 0,0000   
714/31 899    0,0899 0,0000 0,00 0,0899   
714/32 1 527    0,1527 0,1527 0,00 0,0000 společný souhlas č.j. 

1895/2020/NR-2 ze dne 
16.10.2020 

714/33 720    0,0720 0,0720 100,00 0,0000   
455 195    0,0195 0,0195 100,00 0,0000   
714/35 712    0,0712 0,0712 100,00 0,0000   
497 156    0,0156 0,0156 100,00 0,0000   
714/36 722    0,0722 0,0722 100,00 0,0000   
457 129    0,0129 0,0129 100,00 0,0000   
714/34 658    0,0658 0,0658 100,00 0,0000   
449 100    0,0100 0,0100 100,00 0,0000   
714/37 444    0,0444 0,0444 100,00 0,0000   
714/86 191    0,0191 0,0191 100,00 0,0000   
714/85 65    0,0065 0,0065 100,00 0,0000   

celkem lokalita Z60   28 642    2,8642 1,3296 46,42 1,5346   

Z61 BV 826/1 1 959    0,1959 0,0000 0,00 0,1959   
  826/19 1 756    0,1756 0,0000 0,00 0,1756   

celkem lokalita Z61 3 715    0,3715 0,0000 0,00 0,3715   

Z62 BV 813/10 1 322    0,1322 0,0000 0,00 0,1322   
  813/11 2 544    0,2544 0,0000 0,00 0,2544   

celkem lokalita Z62   3 866    0,3866 0,0000 0,00 0,3866   

Z63 BV 949/1 6 020    0,6020 0,0000 0,00 0,6020   
celkem lokalita Z63   6 020    0,6020 0,0000 0,00 0,6020   

Z65 BV 743/33 2 633    0,2633 0,2633 100,00 0,0000   
    452 349    0,0349 0,0349 100,00 0,0000   
    488 65    0,0065 0,0065 100,00 0,0000   
    743/32 425    0,0425 0,0425 100,00 0,0000   
    489 66    0,0066 0,0066 100,00 0,0000   

celkem lokalita Z65   3 538    0,3538 0,3538 100,00 0,0000   

Z66 BV 638/9 1 257    0,1257 0,0000 0,00 0,1257   
  638/5 (část) 267    0,0267 0,0000 0,00 0,0267   

celkem lokalita Z66   1 524    0,1524 0,0000 0,00 0,1524   

Z67 SV 743/36 1 009    0,1009 0,0000 0,00 0,1009   
  743/37 972    0,0972 0,0972 100,00 0,0000   

743/35 928    0,0928 0,0000 0,00 0,0928   
celkem lokalita Z67   2 909    0,2909 0,0972 33,41 0,1937   

Z68 BV 743/10 999    0,0999 0,0000 0,00 0,0999   

  743/12 1 776    0,1776 0,0000 0,00 0,1776   

743/2 2 162    0,2162 0,0000 0,00 0,2162   

743/80 435    0,0435 0,0000 0,00 0,0435   

celkem lokalita Z68   5 372    0,5372 0,0000 0,00 0,5372   
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Z69 BV 664 (část) 125    0,0125 0,0000 0,00 0,0125   
  743/45(část) 935    0,0935 0,0000 0,00 0,0935   

743/49(část) 1 127    0,1127 0,1127 100,00 0,0000   
743/54 1 919    0,1919 0,0000 0,00 0,1919   
743/23 1 489    0,1489 0,0000 0,00 0,1489   
743/82 1 076    0,1076 0,0000 0,00 0,1076   
743/55 865    0,0865 0,0865 100,00 0,0000   
743/66 60    0,0060 0,0060 100,00 0,0000   
743/67 7    0,0007 0,0007 100,00 0,0000   
743/68 6    0,0006 0,0006 100,00 0,0000   
493 195    0,0195 0,0195 100,00 0,0000   
743/48 1 528    0,1528 0,1528 100,00 0,0000   
743/70 9    0,0009 0,0009 100,00 0,0000   
743/69 42    0,0042 0,0042 100,00 0,0000   
743/47 1 191    0,1191 0,0000 0,00 0,1191   
743/73 13    0,0013 0,0000 0,00 0,0013   
743/72 24    0,0024 0,0000 0,00 0,0024   
743/71 4    0,0004 0,0000 0,00 0,0004   
743/46 1 997    0,1997 0,0000 0,00 0,1997   
743/45 2 098    0,2098 0,0000 0,00 0,2098   
743/75 6    0,0006 0,0000 0,00 0,0006   
743/44 956   0,0956 0,0956 100,00 0,0000   
494 152    0,0152 0,0152 100,00 0,0000   
743/43 1 637    0,1637 0,0000 0,00 0,1637   
743/76 231    0,0231 0,0150 64,94 0,0081   
743/77 366    0,0366 0,0366 100,00 0,0000   
743/62 2 002    0,2002 0,2002 100,00 0,0000   
499 196    0,0196 0,0196 100,00 0,0000   
743/61 1 214    0,1214 0,1214 100,00 0,0000   
490 213    0,0213 0,0213 100,00 0,0000   
743/60 1 016    0,1016 0,1016 100,00 0,0000   
743/57 1 259    0,1259 0,0000 0,00 0,1259   
743/56 1 556    0,1556 0,0000 0,00 0,1556   
743/87 856    0,0856 0,0856 100,00 0,0000   
743/53 1 969    0,1969 0,0000 0,00 0,1969   
Z69 BV 28 339 2,8339 1,0960 38,67 1,7379   

Z69 ZS 743/47(část) 34    0,0034 0,0034 100,00 0,0000   
  743/57(část) 89    0,0089 0,0089 100,00 0,0000   

743/51(část) 1 700    0,1700 0,1700 100,00 0,0000   
750/2 3 074    0,3074 0,3074 100,00 0,0000   
743/49(část) 1 179    0,1179 0,1179 100,00 0,0000   
Z69 ZS 6 076 0,6076 0,6076 100,00 0,00   

celkem lokalita Z69   34 415    3,4415 1,7036 49,50 1,7379   

Z70 BV 638/13 1 230    0,1230 0,0000 0,00 0,1230   
  638/18 1 114    0,1114 0,1114 100,00 0,0000   

638/19 677    0,0677 0,0000 0,00 0,0677   
celkem lokalita Z70 3 021    0,3021 0,1114 36,88 0,1907   

Z85 RI 308/1 1 165    0,1165 0,0000 0,00 0,1165   
  308/19 218    0,0218 0,0000 0,00 0,0218   

308/18 322    0,0322 0,0000 0,00 0,0322   
308/17 291    0,0291 0,0000 0,00 0,0291   
308/16 179    0,0179 0,0000 0,00 0,0179   
308/6 458    0,0458 0,0000 0,00 0,0458   
308/8 595    0,0595 0,0000 0,00 0,0595   
308/9 306    0,0306 0,0000 0,00 0,0306   
308/10 93    0,0093 0,0000 0,00 0,0093   
308/11 207    0,0207 0,0000 0,00 0,0207   
308/14 267    0,0267 0,0000 0,00 0,0267   

308/12 765    0,0765 0,0000 0,00 0,0765   

308/13 512    0,0512 0,0000 0,00 0,0512   

308/7 157    0,0157 0,0000 0,00 0,0157   

308/15 82    0,0082 0,0000 0,00 0,0082   

308/22 424    0,0424 0,0000 0,00 0,0424   

celkem lokalita Z85 6 041    0,6041 0,0000 0,00 0,6041   
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Z86 BV 43/1 (část) 879    0,0879 0,0879 100,00 0,0000   
  148/20 8 129    0,8129 0,8129 100,00 0,0000   

148/60 1 780    0,1780 0,1780 100,00 0,0000   
301 49    0,0049 0,0049 100,00 0,0000   

celkem lokalita Z86   10 837    1,0837 1,0837 100,00 0,0000   

P10 SV 115 962    0,0962 0,0000 0,00 0,0962 podmínka zpracování ÚS  
  116 1 322    0,1322 0,0000 0,00 0,1322   

438/1 (část) 12 315    1,2315 0,0000 0,00 1,2315   
433 603    0,0603 0,0000 0,00 0,0603   
 SV 15 202 1,5202         

    P10     ZS 438/1 (část) 854    0,0854 0,0000 0,00 0,0854   
    ZS 854    0,0854 0,0000 0,00 0,0854   

celkem lokalita P10   15 453    1,5453 0,0000 0,00 0,0854   

K15 DS 49/1 326    0,0326 0,0000 0,00 0,0000 podmínka zpracování ÚS  
  857/1 (část) 278    0,0278 0,0000 0,00 0,0000   

861/3 (část) 1 575    0,1575 0,0000 0,00 0,0000   
872/1 (část) 2 278    0,2278 0,0000 0,00 0,0000   
872/4 (část) 2 297    0,2297 0,0000 0,00 0,0000   
872/7 (část) 963    0,0963 0,0000 0,00 0,0000   
872/9 (část) 1 637    0,1637 0,0000 0,00 0,0000   
897/1 (část) 2 532    0,2532 0,0000 0,00 0,2532   
897/2 180    0,0180 0,0000 0,00 0,0180   
899 (část) 625    0,0625 0,0000 0,00 0,0625   
938/1 (část) 91    0,0091 0,0000 0,00 0,0091   
938/2 (část) 119    0,0119 0,0000 0,00 0,0119   
938/4 (část) 52    0,0052 0,0000 0,00 0,0052   
938/7 (část) 58    0,0058 0,0000 0,00 0,0058   
939/1 (část) 14 964    1,4964 0,0000 0,00 1,4964   
939/4 (část) 2    0,0002 0,0000 0,00 0,0002   
976 (část) 57    0,0057 0,0000 0,00 0,0057   
999/2 (část) 120    0,0120 0,0000 0,00 0,0120   

celkem lokalita K15   28 154    2,8154 0,0000 0,00 2,8154   

K16 ZS 141/5 (část) 4 040    0,4040 0,4040 100,00 0,0000   

celkem lokalita K16   4 040    0,4040 0,4040 100,00 0,0000   

K17 DS 148/52 3 424    0,3424 0,0000 0,00 0,3424   

  76/4 575    0,0575 0,0000 0,00 0,0575   
83/4 40    0,0040 0,0000 0,00 0,0040   

celkem lokalita K17   4 039    0,4039 0,0000 0,00 0,4039   

K19 DS 1001/1(část) 19    0,0019 0,0000 0,00 0,0019   

    1007/2(část) 1 390    0,1390 0,0000 0,00 0,1390   
    562/1 90    0,0090 0,0000 0,00 0,0090   
    563 (část) 14    0,0014 0,0000 0,00 0,0014   
    600  706    0,0706 0,0000 0,00 0,0706   
    610/1 (část) 328    0,0328 0,0000 0,00 0,0328   
    615 (část) 32    0,0032 0,0000 0,00 0,0032   
    598/1 (část) 107    0,0107 0,0000 0,00 0,0107   

celkem lokalita K19   2 686    0,2686 0,0000 0,00 0,2686   

 
 

způsob využití  plocha                  
ha  

využito            
ha 

využito              
% 

zbývá využít      
ha 

plochy pro  bydlení BV , BI 25,0311 9,1502 36,555 15,8809 

plochy pro smíšené bydlení SV 5,0188 0,0000 0,000 5,0188 

plochy rekerace RI,  2,4143 0,0073 0,302 2,4070 

plochy občanského vybavení OV 3,1153 0,0000 0,000 3,1153 

plochy výroby VZ, VD 4,2024 0,0000 0,000 4,2024 

plochy zeleně ZS, ZV 3,1493 3,1493 100,000 0,0000 

plochy dopravy DS 3,7951 0,1427 3,760 3,6524 

celkem 46,7263 12,4422   34,277 
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Bilance využití ploch v k.ú. Nová Role      k 1.11.2021 
lokalita č.  způsob 

využití 
číslo 

pozemku 
 plocha               

m2  
plocha               

ha 
využito            

ha 
využito             

% 
zbývá 

využít ha 
poznámka 

Z01 BV 1238/1        3 833    0,3833 0,0000 0,00 0,3833   

celkem lokalita Z01 BV        3 833    0,3833 0,0000 0,00 0,3833   
Z03 VL 1109/103        1 087    0,1087 0,1087 100,00 0,0000   

  

1109/1 část      26 203    2,6203 2,6203 100,00 0,0000   
1478        6 289    0,6289 0,6289 100,00 0,0000   
1479           776    0,0776 0,0776 100,00 0,0000   
1109/106        8 148    0,8148 0,8148 100,00 0,0000   
1109/107           777    0,0777 0,0777 100,00 0,0000   

1109/101 část        1 773    0,1773 0,1773 100,00 0,0000   

celkem lokalita Z03 VL      45 053    4,5053 4,5053 100,00 0,0000   
Z04  SM 158/2        1 884    0,1884 0,0000 0,00 0,1884   

  

1110/19        3 925    0,3925 0,0000 0,00 0,3925   
1731           409    0,0409 0,0409 100,00 0,0000   
1110/4           165    0,0165 0,0000 0,00 0,0165   
580           436    0,0436 0,0436 100,00 0,0000   
1110/31           201    0,0201 0,0000 0,00 0,0201   
1110/32           174    0,0174 0,0000 0,00 0,0174   

        0,7194 0,0845 11,75 0,6349   
  DS 1110/2 část        1 319    0,1319 0,0000 0,00 0,1319   

celkem lokalita Z04 SM, DS        8 513    0,8513 0,0845 9,93 1,4017   
Z05 RZ 1087 část        8 052    0,8052 0,0000 0,00 0,8052   

celkem lokalita Z05 RZ        8 052    0,8052 0,0000 0,00 0,8052   
Z06 OS, NP 1087 část      11 189    1,1189 0,0000 0,00 1,1189   

celkem lokalita Z06 OS, NP      11 189    1,1189 0,0000 0,00 1,1189   
Z07 OM 1022/2           282    0,0282 0,0282 100,00 0,0000   

    1022/1        2 306    0,2306 0,2306 100,00 0,0000   
    1005/2        1 544    0,1544 0,1544 100,00 0,0000   

celkem lokalita Z07 OM        4 132    0,4132 0,4132 100,00 0,0000   
Z09 RZ 870/6 část        5 531    0,5531 0,0000 0,00 0,5531   

celkem lokalita Z09 RZ        5 531    0,5531 0,0000 0,00 0,5531   
Z10 RZ 827        8 705    0,8705 0,0000 0,00 0,8705   

celkem lokalita Z10 RZ        8 705    0,8705 0,0000 0,00 0,8705   
Z11 RZ 817/30        1 158    0,1158 0,0000 0,00 0,1158   

  

817/34        1 211    0,1211 0,0000 0,00 0,1211   
817/35        1 201    0,1201 0,0000 0,00 0,1201   
817/36        1 175    0,1175 0,0000 0,00 0,1175   

817/8 část        5 719    0,5719 0,0000 0,00 0,5719   
816/1           103    0,0103 0,0000 0,00 0,0103   

816/2 část        2 702    0,2702 0,0000 0,00 0,2702   

celkem lokalita Z11 RZ      13 269    1,3269 0,0000 0,00 1,3269   
Z12 BI 870/1            118    0,0118 0,0000 0,00 0,0118 podmínka územní studie 

  

856/4  2 087    0,2087 0,0000 0,00 0,2087   
856/5 700    0,0700 0,0000 0,00 0,0700   
870/6 část   6 971    0,6971 0,0000 0,00 0,6971   

celkem lokalita Z12 BI        9 876    0,9876 0,0000 0,00 0,9876   
Z13 BI 860/15        1 296    0,1296 0,0000 0,00 0,1296   

  

860/14           968    0,0968 0,0000 0,00 0,0968   

860/13        1 403    0,1403 0,1403 100,00 0,1403   

860/5        1 168    0,1168 0,0000 0,00 0,1168   
    BI       4 835    0,4835 0,1403 29,02 0,3432   
  ZV 860/16           403    0,0403 0,0000 0,00 0,0403   

celkem lokalita Z13 BI        5 238    0,5238 0,1403 26,79 0,3835   
Z14 BI 817/3 část        8 712    0,8712 0,0000 0,00 0,8712 podmínka územní studie 

  
1532/1 část           411    0,0411 0,0000 0,00 0,0411   
860/4 část        1 131    0,1131 0,0000 0,00 0,1131   

celkem lokalita Z14 BI      10 254    1,0254 0,0000 0,00 1,0254   
Z15 BI 860/1           896    0,0896 0,0896 100,00 0,0000   

  1464           249    0,0249 0,0249 100,00 0,0000   
    860/10        1 081    0,1081 0,1081 100,00 0,0000   

celkem lokalita Z15 BI        2 226    0,2226 0,2226 100,00 0,0000   
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Z16 BI 1467           271    0,0271 0,0271 0,00 0,0271   

  

864/7 726    0,0726 0,0726 0,00 0,0726   
864/9 278    0,0278 0,0278 0,00 0,0278   
864/2 899    0,0899 0,0899 0,00 0,0899   
864/8 278    0,0278 0,0278 0,00 0,0278   
1481 101    0,0101 0,0101 0,00 0,0101   
1489 85    0,0085 0,0085 0,00 0,0085   
1488 206    0,0206 0,0206 0,00 0,0206   
864/1 835    0,0835 0,0835 0,00 0,0835   
864/6 982    0,0982 0,0982 0,00 0,0982   
864/5        1 113    0,1113 0,0000 0,00 0,1113   

celkem lokalita Z16 BI        5 774    0,5774 0,4661 80,72 0,1113   
Z17 BV 128/2 část 12 356    1,2356 1,2356 100,00 0,0000   

  
1605 část 854    0,0854 0,0854 100,00 0,0000   
124/1 část       2 054    0,2054 0,2054 100,00 0,0000   

    BV   1,5264 1,5264 100,00 0,0000   
  ZS 128/2 část 791    0,0791 0,0791 100,00 0,0791   

celkem lokalita Z17 BV, ZS 16 055    1,6055 1,6055 100,00 0,0000   
Z18 BV 121/3 část  30 798    3,0798 3,0798 100,00 0,0000   

  

121/2 část    1 446    0,1446 0,1446 100,00 0,0000   

121/5 234    0,0234 0,0234 100,00 0,0000   

121/4 488    0,0488 0,0488 100,00 0,0000   
    BV   3,2966 3,2966 100,00     
  DS 1601/2 část 181    0,0181 0,0181 100,00 0,0000   
  ZP 121/2 část   1 110    0,1110 0,1110 100,00 0,0000   

celkem lokalita Z18 BV, DS a ZP 34 257    3,4257 3,4257 100,00 0,0000   

Z19 OH 93/4 2 556    0,2556 0,0000 0,00 0,0000   

  93/1    1 056    0,1056 0,0000 0,00 0,0000   

celkem lokalita Z19 OH   3 612    0,3612 0,0000 0,00 0,3612   

Z20 BI 671/2 část  24 368    2,4368 0,0000 0,00 0,0000 podmínka územní studie  

  

671/15 218    0,0218 0,0000 0,00 0,0000   

671/5 715    0,0715 0,0715 100,00 0,0000   

671/7 284    0,0284 0,0284 100,00 0,0000   

671/8 288    0,0288 0,0288 100,00 0,0000   

671/9 723    0,0723 0,0723 100,00 0,0000   

986 17    0,0017 0,0017 100,00 0,0000   

985 17    0,0017 0,0017 100,00 0,0000   

1079 104    0,0104 0,0104 100,00 0,0000   

    661/4 239    0,0239 0,0000 0,00 0,0239   

    661/3 171    0,0171 0,0000 0,00 0,0171   

    BI   2,7144 0,2148 7,91 2,4996   
  DS 671/2 část  363    0,0363 0,0000 0,00 0,0363   

celkem lokalita Z20 BI 27 507    2,7507 0,2148 7,81 2,5359   
Z1.1. BI               

  PV               

celkem lokalita ZZ1.1  BI, PV  32 724    3,2724 0,0000 0,00 3,2724   
P01 BI 1171/33 365    0,0365 0,0365 100,00 0,0000   

  
1175/8 375    0,0375 0,0375 100,00 0,0000   
1175/23 109    0,0109 0,0109 100,00 0,0000   

celkem lokalita P 01 BI 849    0,0849 0,0849 100,00 0,0000   
P02 OM 1630/9 část   1 181    0,1181 0,0000 0,00 0,0000   

celkem lokalita P 02 OM 1 181    0,1181 0,0000 0,00 0,1181   
P03 BI 1009/3 1 586    0,1586 0,0000 0,00 0,1586 podmínka územní studie  

  

1009/1 482    0,0482 0,0000 0,00 0,0482   
835 14    0,0014 0,0000 0,00 0,0014   
1009/4 369    0,0369 0,0000 0,00 0,0369   
1009/2 319  0,0319 0,0000 0,00 0,0319   
1009/5 661    0,0661 0,0000 0,00 0,0661   
854 14    0,0014 0,0000 0,00 0,0014   
850 12    0,0012 0,0000 0,00 0,0012   

celkem lokalita P03 BI 3 457    0,3457 0,0000 0,00 0,3457   
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P04 SM 817/3 část 14 479    1,4479 0,0000 0,00 1,4479   
  817/33 244    0,0244 0,0000 0,00 0,0244   

        1,4723         
  DS 817/3 část 296    0,0296 0,0000 0,00 0,0296   

celkem lokalita P04 SM, DS 15 019    1,5019 0,0000 0,00 1,5019   
P05 BH 867/1    4 143    0,4143 0,0000 0,00 0,4143 podmínka územní studie  

  

867/24 241    0,0241 0,0000 0,00 0,0241   
867/25 265    0,0265 0,0000 0,00 0,0265   
867/26 464    0,0464 0,0000 0,00 0,0464   
867/27 196    0,0196 0,0000 0,00 0,0196   
867/28 218    0,0218 0,0000 0,00 0,0218   
867/29 188    0,0188 0,0000 0,00 0,0188   
867/30 182    0,0182 0,0000 0,00 0,0182   
867/31 190    0,0190 0,0000 0,00 0,0190   
867/32 166    0,0166 0,0000 0,00 0,0166   
867/33 169    0,0169 0,0000 0,00 0,0169   
867/34 184    0,0184 0,0000 0,00 0,0184   
867/35 317    0,0317 0,0000 0,00 0,0317   
867/36 171    0,0171 0,0000 0,00 0,0171   
867/37 174    0,0174 0,0000 0,00 0,0174   
867/38 188    0,0188 0,0000 0,00 0,0188   
867/39 182    0,0182 0,0000 0,00 0,0182   
867/40 165  0,0165 0,0000 0,00 0,0165   
867/41 214    0,0214 0,0000 0,00 0,0214   
867/42 203    0,0203 0,0000 0,00 0,0203   
867/43 205    0,0205 0,0000 0,00 0,0205   
867/44 195    0,0195 0,0000 0,00 0,0195   
867/45 225    0,0225 0,0000 0,00 0,0225   
867/46 432    0,0432 0,0000 0,00 0,0432   
867/47 262    0,0262 0,0000 0,00 0,0262   
1007/22 194    0,0194 0,0000 0,00 0,0194   
1007/2 203    0,0203 0,0000 0,00 0,0203   
1007/3 198    0,0198 0,0000 0,00 0,0198   
1007/4 263    0,0263 0,0000 0,00 0,0263   
1007/5 190    0,0190 0,0000 0,00 0,0190   
1007/6 178    0,0178 0,0000 0,00 0,0178   
1007/7 175    0,0175 0,0000 0,00 0,0175   
1007/8 191    0,0191 0,0000 0,00 0,0191   
1007/9 175    0,0175 0,0000 0,00 0,0175   
1007/10 179   0,0179 0,0000 0,00 0,0179   
1007/11 186    0,0186 0,0000 0,00 0,0186   
1007/12 340    0,0340 0,0000 0,00 0,0340   
1007/13 196    0,0196 0,0000 0,00 0,0196   
867/15 226    0,0226 0,0000 0,00 0,0226   
867/16 239    0,0239 0,0000 0,00 0,0239   
867/17 233    0,0233 0,0000 0,00 0,0233   
867/18 227    0,0227 0,0000 0,00 0,0227   
867/19 248    0,0248 0,0000 0,00 0,0248   
867/20 267    0,0267 0,0000 0,00 0,0267   
867/21 294    0,0294 0,0000 0,00 0,0294   

celkem lokalita P05 BH 13 941    1,3941 0,0000 0,00 1,3941   
P06 OM 180 2 140    0,2140 0,2140 100,00 0,0000   

  
1049/26 107    0,0107 0,0107 100,00 0,0000   
1396 48    0,0048 0,0048 100,00 0,0000   

celkem lokalita P06 OM 2 295    0,2295 0,2295 100,00 0,0000   
K01 W 1268/1 18 801    1,8801 1,8801 100,00 0,0000   

celkem lokalita K01 W 18 801    1,8801 1,8801 100,00 0,0000   
K02 DS 1215/13   1 969    0,1969 0,1969 100,00 0,0000   

celkem lokalita K02 DS   1 969    0,1969 0,1969 100,00 0,0000   
K03 DS 1109/100   1 410  0,1410 0,1410 100,00 0,0000   

  

1109/103část 337    0,0337 0,0337 100,00 0,0000   
1109/1 část 1 290    0,1290 0,1290 100,00 0,0000   

1109/102 885    0,0885 0,0885 100,00 0,0000   

celkem lokalita K03 DS 3 922    0,3922 0,3922 100,00 0,0000   
K04 RN 1087 část  42 270    4,2270 0,0000 0,00 4,2270 podmínka územní studie 

celkem lokalita K04 RN 42 270    4,2270 0,0000 0,00 4,2270   
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K05 DS 1049/1 část 693    0,0693 0,0000 0,00 0,0693   

  

1049/8 část    1 136    0,1136 0,0000 0,00 0,1136   
1091 část  3 724    0,3724 0,0000 0,00 0,3724   
1110/2 část  225    0,0225 0,0000 0,00 0,0225   
1556/1 část 76    0,0076 0,0000 0,00 0,0076   

celkem lokalita K05 DS   5 854    0,5854 0,0000 0,00 0,5854   
K06 DS 1110/15část  52    0,0052 0,0000 0,00 0,0000   

  

1126/1 část  218    0,0218 0,0000 0,00 0,0000   
1115/5 1 294    0,1294 0,0000 0,00 0,0000   
1262/2 317    0,0317 0,0000 0,00 0,0000   

1128/8 část 84    0,0084 0,0000 0,00 0,0000   
1180/1 část    2 232    0,2232 0,0000 0,00 0,0000   
1559/6 část     2 224    0,2224 0,0000 0,00 0,0000   
1180/11část 72    0,0072 0,0000 0,00 0,0000   
1574 část 102    0,0102 0,0000 0,00 0,0000   
1614/1 část 2 119    0,2119 0,0000 0,00 0,0000   

1630/2 35    0,0035 0,0000 0,00 0,0000   
1630/3 část  283    0,0283 0,0000 0,00 0,0000   
1630/4 část  542    0,0542 0,0000 0,00 0,0000   

699 část 6    0,0006 0,0000 0,00 0,0000   
1630/5 466    0,0466 0,0000 0,00 0,0000   

celkem lokalita K06 DS 10 046    1,0046 0,0000 0,00 0,0000   
K07 DS 121/6 část  696    0,0696 0,0696 49,57 0,0000   

  1601/2 část  345    0,0345 0,0345 100,00 0,0000   

celkem lokalita K07 DS 1 041    0,1041 0,1041 100,00 0,0000   
K08 DS 1533/2 část 74    0,0074 0,0000 0,00 0,0074   

  

1540/2 část 24 0,0024 0,0000 0,00 0,0024   
692/1 část 487 0,0487 0,0000 0,00 0,0487   
692/2 část 198 0,0198 0,0000 0,00 0,0198   
692/3 část 1 0,0001 0,0000 0,00 0,0001   

692/4 640 0,0640 0,0000 0,00 0,0640   
815/3 333 0,0333 0,0000 0,00 0,0333   

815/4 část 76 0,0076 0,0000 0,00 0,0076   
828 část 41 0,0041 0,0000 0,00 0,0041   
828 část 3 0,0003 0,0000 0,00 0,0003   

829/1 část 162 0,0162 0,0000 0,00 0,0162   
829/2 část 33 0,0033 0,0000 0,00 0,0033   

830 část 668 0,0668 0,0000 0,00 0,0668   
867/1 část 57 0,0057 0,0000 0,00 0,0057   
867/48 část 14 0,0014 0,0000 0,00 0,0014   

867/49 228 0,0228 0,0000 0,00 0,0228   
867/50 část 90 0,0090 0,0000 0,00 0,0090   
870/1 část 725 0,0725 0,0000 0,00 0,0725   

celkem lokalita K08 DS 3 854    0,3854 0,0000 0,00 0,3854   
K09 DS 1519/2 část 63 0,0063 0,0000 0,00 0,0063   

  

1522 51 0,0051 0,0000 0,00 0,0051   
1523 část 88 0,0088 0,0000 0,00 0,0088   

1530/1 část 113 0,0113 0,0000 0,00 0,0113   
1532/2 část 120 0,0120 0,0000 0,00 0,0120   
1533/3 část 108 0,0108 0,0000 0,00 0,0108   

1539 část 181 0,0181 0,0000 493,92 0,0181   
1548/2 část 120 0,0120 0,0000 745,00 0,0120   
1594/3 část 22 0,0022 0,0000 0,00 0,0022   

1595 část 108 0,0108 0,0000 0,00 0,0108   
1596 část 62 0,0062 0,0000 0,00 0,0062   

257/1 část 1 426 0,1426 0,0000 0,00 0,1426   
259 část 2 731 0,2731 0,0000 0,00 0,2731   

264/1 část 452 0,0452 0,0000 0,00 0,0452   
270 část 3 461 0,3461 0,0000 0,00 0,3461   

298/1 část 30 0,0030 0,0000 0,00 0,0030   
298/6 část 1 357 0,1357 0,0000 0,00 0,1357   
298/7 část 2 155 0,2155 0,0000 0,00 0,2155   
314/5 část 291 0,0291 0,0000 0,00 0,0291   
352/1 část 4 0,0004 0,0000 0,00 0,0004   
404/4 část 103 0,0103 0,0000 0,00 0,0103   

410 část 756 0,0756 0,0000 0,00 0,0756   
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468/6 část 2 340 0,2340 0,0000 0,00 0,2340   
615/1 část 190 0,0190 0,0000 0,00 0,0190   

620 část 1 118 0,1118 0,0000 0,00 0,1118   
647/4 část 168 0,0168 0,0000 0,00 0,0168   
647/5 část 2 419 0,2419 0,0000 0,00 0,2419   
650/4 část 672 0,0672 0,0000 0,00 0,0672   
671/11 část 645 0,0645 0,0000 0,00 0,0645   
671/3 část 699 0,0699 0,0000 0,00 0,0699   
687/6 část 842 0,0842 0,0000 0,00 0,0842   
689/3 část 1 432 0,1432 0,0000 0,00 0,1432   
692/1 část 3 439 0,3439 0,0000 0,00 0,3439   

697 část 683 0,0683 0,0000 0,00 0,0683   
816/2 část 1 007 0,1007 0,0000 0,00 0,1007   
817/8 část 1 623 0,1623 0,0000 0,00 0,1623   
832/1 část 1 571 0,1571 0,0000 0,00 0,1571   
855/8 část 42 0,0042 0,0000 0,00 0,0042   

869/1 část 2 280 0,2280 0,0000 0,00 0,2280   
869/3 část 2 124 0,2124 0,0000 0,00 0,2124   
996/12 část 748 0,0748 0,0000 0,00 0,0748   

996/2 část 401 0,0401 0,0000 0,00 0,0401   
996/20 část 35 0,0035 0,0000 0,00 0,0035   
996/7 část 4 788 0,4788 0,0000 0,00 0,4788   

celkem lokalita K09 DS 43 068 4,3068 0,0000 0,00 4,3068   
K10 DS 434/1 část 383 0,0383 0,0000 0,00 0,0383   

celkem lokalita K10 DS 383 0,0383 0,0000 0,00 0,0383   
K11 DS 1106/2 894 0,0894 0,0894 100,00 0,0000   

celkem lokalita K11 DS 894 0,0894 0,0894 100,00 0,0000   
K23 DS   5 874 0,5874 0,0000 0,00 0,5874   

celkem lokalita K23 DS 5 874 0,5874 0,0000 0,00 0,5874   
K24 DS   5 228 0,5228 0,0000 0,00 0,5228   

celkem lokalita K24 DS 5 228 0,5228 0,0000 0,00 0,5228   

 
způsob využití - plochy zastavitelné a plochy přestavby 

 plocha               
ha  

využito            
ha 

 využíto          
%  

 zbývá využít  
ha  

plochy pro  bydlení BV, BI , BH 15,3267 5,9517 38,8322 9,3750 

plochy pro smíšené bydlení SV, SM 2,1917 0,0845 3,8555 2,1072 

plochy rekerace  RZ 3,5557 0,0000 0,0000 3,5557 

plochy občanského vybavení  OM, OS, OH 2,2409 0,6427 28,6804 1,5982 

plochy výroby VL 4,5053 4,5053 100,0000 0,0000 

plochy zeleně ZS, ZV, ZP 0,2304 0,1901 82,5087 0,0403 

plochy dopravy DS 8,2323 0,8007 9,7263 7,4316 

plochy vodní W 1,8801 0,0000 0,0000 1,8801 

plochy RN 4,2270 0,0000 0,0000 4,2270 

celkem 17,5184 6,0362 34,4563 11,4822 
 

ÚP Nová Role      

bilance využití ploch - souhrn    k 1.11.2021 
       
způsob využití - plochy zastavitelné a plochy přestavby  plocha                    

ha  
využito          

ha 
 využíto                   

%  
 zbývá využít              

ha  
plochy pro  bydlení BV, BI , BH 43,5477 16,9943 39,02 26,5534 

plochy pro smíšené bydlení SV, SM 9,0045 0,8137 9,04 8,1908 

plochy rekerace  RI, RZ 4,6238 0,0000 0,00 4,6238 

plochy občanského vybavení  OV, OM, OS, OH 5,3562 0,6427 12,00 4,7135 

plochy výroby VL, VZ, VD 8,8810 4,5053 50,73 4,3757 

plochy zeleně ZS, ZV, ZP 3,3797 3,3394 98,81 0,0403 

plochy dopravy DS 12,4835 0,8007 6,41 11,6828 

celkem 52,5522 17,8080 33,8863 34,7442 
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Závěr 
V návrhu změny č.2 byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu.  
U změny č. 2 je navrhované řešení výhodné z následujících důvodů: 

 V místě navrhované změny č. 2/1 a 2/4 ÚP se nachází V.třídě ochrany zemědělského půdního fondu. 
Navrhovaná plocha změny je řešena v třídě ochrany, která je pro zemědělské účely postradatelná.  

 V místě navrhované změny č. 2/3 ÚP se nachází IV.třídě ochrany zemědělského půdního fondu. 
Navrhovaná plocha změny je řešena v třídě ochrany, která je využitelná i pro výstavbu.  

 V místě navrhované změny č. 2/2 ÚP se nachází III.třídě ochrany zemědělského půdního fondu. 
Navrhovaná plocha změny je řešena v třídě ochrany, která je využitelná i pro eventuální výstavbu. Tato 
lokalita je hlavně svým umístěním zemědělsky téměř nevyužitelná. 

 Lokalitou 2/5 je navržena kompenzace v II.třídě ochrany. Kompenzace je řešena z důvodu požadavku na 
navrácení již vymezených ploch bydlení zpět do zemědělského půdního fondu. 

 Souhlas se záborem pro územní plán nenahrazuje souhlas při odnímání půdy ze zemědělského půdního 
fondu.  

 
Dotčené pozemky PUPFL 
Lesní pozemky nejsou změnou č.2 dotčeny. 

 
 

15. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění  

V rámci veřejného projednání byla v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona uplatněna tato námitka: 

Povodí Ohře , s.p. – č.j. POH/30062/2021-2/032100 ze dne 27.7.2021, doručeno dne 28.7.2021 
Vašemu oznámení veřejného projednání Změny č. 2 Územního plánu Nová Role (dále jen Změna č. 2 ÚP), 
které jsme obdrželi dne 18. června 2021, Vám sdělujeme následující připomínky:  
1. Plocha Z2/1 – plocha rekreace - zahrádkové osady je ve změně č. 2 ÚP navržena jako nová zastavitelná 
plocha. Dle dostupných mapových podkladů je zřejmé, že je tato plocha již částečně zastavěná. Plocha se 
nachází částečně ve stanoveném záplavovém území (SZÚ) vodního toku Rolava a v aktivní zóně záplavového 
území (AZZÚ).  
Dle Politiky územního rozvoje ČR je možné vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve 
zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.  
Dle § 67 vodního zákona, se v AZZÚ nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, 
jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi 
nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, 
odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické 
infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích 
vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele ve znění pozdějších předpisů za podmínky, že 
současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro 
údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Dále je v AZZÚ zakázáno 
těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující 
odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné 
podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení, to neplatí pro zřizování táborů 
sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě 
zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.  
Umístění části plochy Z2/1 do AZZÚ je nepřijatelné a umístění do SZÚ mimo AZZÚ není v souladu s 
uvedenou Politikou územního rozvoje ČR.  
Dle výše uvedeného požadujeme plochu Z2/1 rozdělit na část zastavěnou a zastavitelnou, přičemž zastavitelná 
část bude vymezena mimo SZÚ.  
2. Na ploše Z2/2 se nachází koryto vodního toku PBP přítoku 02 (IDVT 10228838), které je ve správě Povodí 
Ohře, státní podnik.  
V tomto území nedoporučujeme umisťování trvalých staveb. V případě, že bude na těchto plochách 
realizována výstavba, je nutné s námi všechny budoucí stavby předem předjednat, zejména s ohledem na 
odtokové poměry. Upozorňujeme, že je nutné zachovat alespoň 6 m volný pruh podél koryta vodního toku.  
Nad rámec změny č. 2 územního plánu upozorňujeme, že jsme dne 19. března 2021 vydali stanovisko ke 
Zprávě o uplatňování Územního plánu Nová role za období 2016 – 2020, ze kterého vyplývají podněty a  
připomínky k platnému ÚP, které požadujeme zapracovat do příští změny/ návrhu ÚP. Stanovisko zasíláme 
jako Přílohu č. 1.  

Předmětem vyjádření je změna č. 2 územního plánu Nová Role. Předmětem změny č. 2 jsou 4 plochy (Z2/1, 
Z2/2, Z2/3, Z2/4). Plocha Z2/1 je navržena jako plocha pro rekreaci – zahrádkové osady (RD), plocha Z2/2 je 
navržena jako plocha pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI), plochy Z2/3 a Z2/4 jsou 
navrženy jako plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Dále bylo aktualizováno zastavěné 
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území. Ke Zprávě o uplatňování Nová Role za období 2016 – 2020 jsme vydali stanovisko dne 19. března 
2021 (POH/13845/2021-2/032100).  
Odkanalizování: V sídlech bude zachován systém jednotné a oddílné kanalizace. Rozvojové plochy budou 
napojovány na stávající systém kanalizace.  
Záplavové území: Ve vymezeném území je stanoveno záplavové území vodních toků Rolava (IDVT 
10100121) a Vlčí potok (IDVT 10100840).  
Povodňová rizika: Povodňová rizika nejsou v území vymezena.  
Vodní útvar podzemních vod: 21200 - Sokolovská pánev, 61110 - Krystalinikum Smrčin a západní části 
Krušných hor.  
Vodní útvary povrchových vod tekoucích: OHL_0340 - Chodovský potok od pramene po ústí do Ohře, 

OHL_0370 - Rolava od toku Nejdecký potok po ústí do Ohře, OHL_0470 - Vitický potok od pramene po ústí 
do Ohře. 

Rozhodnutí o námitce: 
Podání bylo vyhodnoceno jako námitka dle § 52 odst. 2 stavebního zákona. Podatel je oprávněným investorem, 
který je evidován v seznamu oprávněných investorů vedený příslušným krajským úřadem dle   § 23a 
stavebního zákona. 
 
Námitce se vyhovuje částečně. 

Odůvodnění: 
Ad 1) Plocha Z/1 bude upravena dle požadavku, tj. část plochy bude vymezena jako zastavitelná plocha RZ – 
plocha rekreace – zahrádkové osada, část dotčená aktivní zónou záplavového území bude vymezena jako 
plocha bez možnosti umístění staveb. Ve skutečnosti je v ploše již umístěna zahrádkářská chata, která však 
nezasahuje do aktivní zóny záplavového území. 
V této části se námitce vyhovuje. 
Ad 2) Požadavku se nevyhovuje. Jedná o podrobnost nad rámec územního plánu. Územní plán není nástrojem 
realizačním, tzn., že se podle něj nestaví, ale koncepčním. Podle § 43 odst. 1 stavebního zákona stanovuje 
územní plán základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání, tzv. „urbanistickou koncepci“, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, dále vymezuje 
zejména zastavěné území a zastavitelné plochy a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch. 
Tyto požadavky je nutné uplatnit v rámci územního řízení, ve vztahu ke konkrétním stavbám a využití 
pozemku, kdy bude konkrétní záměr posouzen z hlediska souladu s územním plánem, s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v 
území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky 
na využívání území, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů. 
Připomínky uplatněné ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Nová role za období 2016 – 2020 budou 
zapracovány do změny, která vyplynula z jejího projednání. Nejsou předmětem této změny, neboť v rámci 
zahájení projednávání o návrhu změny č. 2 nebyly tyto požadavky známy. 
Návrh na rozhodnutí o námitce byl v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona projednán. K  navrženému 
rozhodnutí o námitce nebyly uplatněny žádné připomínky. 

 
16. Vyhodnocení připomínek  

V rámci veřejného projednání nebyly uplatněny žádné připomínky dle § 55b odst. 2 stavebního zákona. 
 
17. Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 

Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů 
staveb.  

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany: 

-výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 
-výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
-výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
-výstavba vedení VN a VVN  
-výstavba větrných elektráren 
-výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně   anténních 
systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 
-výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
-výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
-výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
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18. Srovnávací text s vyznačením změn je uveden v samostatné příloze   
Srovnávací text přiložen v rozsahu návrhu pro zpracování úplného znění: 
Doplněné texty jsou vyznačeny kurzívou s podtržením (modře), rušené kurzívou s přeškrtnutím (modře). 

 
Změnou je dotčena kapitola 1a. strana 5 :  

1a. Vymezení zastavěného území.      
Ve Z1 ÚP je hranice zastavěného území vymezena zpracovatelem v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v 

platném znění. Zastavěné území je vymezeno k datu 2. 2. 2020 a zaujímá celkovou plochu celkem 188,97 ha. 

V ÚP je hranice zastavěného území vymezena zpracovatelem v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v 
platném znění. Zastavěné území je aktualizováno ke dni 5. 5. 2021.  
 

Změnou je dotčena kapitola 1c.5 strana 9-16 :  
1c.5 Podmínky pro plochy zastavitelné. 

 Zastavitelné plochy leží převážně mimo zastavěné území, ale mohou být částečně i uvnitř. Jedná se o 
plochy změn, ve kterých dojde k nové výstavbě dosud nezastavěného území. V následujícím přehledu jsou uvedeny 
jednotlivé lokality a jejich podrobnější podmínky pro využití. 

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

1. plošně malé rozvojové území pro bydlení v Nové Roli u trati doplňuje rozvojové území tvořené zejména 
lokalitou Z02. 

 2. specifické podmínky. 

 2a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu napojenou na dopravní stavbu v ploše K06-DS. 
 2b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

2c v lokalitě vymezit dostatečné ochranné pásmo proti hluku od železniční trati v návaznosti na 
zvolený způsob ochrany. 

 2d pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 1 000 m2. 
 
Z04 – SM,DS Plocha smíšená obytná - městská (SM) a plocha dopravní infrastruktury (DS). Plocha změny je 

0,8513 ha. 

1. urbanisticky složitější rozvojová plocha v území zřetelně vymezeném okolními urbanizovanými 
plochami a železniční tratí.  

 2. specifické podmínky: 

 2a zajistit vyhovující dopravní obsluhu napojenou na přilehlé dopravní plochy. 
 2b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

2c. na straně podél stávající železniční trati vymezit dostatečné ochranné pásmo proti hluku 
v návaznosti na zvolený způsob ochrany a způsob využití lokality. 

2d. na straně podél stávající výrobní plochy porcelánky vymezit dostatečné ochranné pásmo proti 
hluku v návaznosti na zvolený způsob ochrany a způsob využití lokality. 

 2e. pro případné umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 600 m2. 
 
Z05 – RZ Plocha rekreace – zahrádkové osady (RZ). Plocha změny je 0,8052 ha. 

 1. specifické podmínky se nestanovují. 
 
Z06 – OS,NP Plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) a plocha přírodní (NP). 

Plocha změny je  1,1189 ha. 

 1. pozemkově vymezená plocha určená k rozvoji sportovního areálu města a rozvoji prvku ÚSES. 

 2. preferováno umístění zařízení určené pro sportovní účely. 

 3. počítat s vyšší mírou vzrostlé doprovodné zeleně na ploše NP. 
 
Z07 – OM Plocha pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM). Plocha je určena pro 

výstavbu komerčního zařízení občanského vybavení včetně dopravní a technické infrastruktury. Plocha 
změny je 0,4132 ha. 

1. plocha je zřetelně urbanisticky vymezena na všech stranách ZÚ, komunikací, železnicí a plochou 
zahrádek. 

 2. specifické podmínky: 

 2a zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
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Z09 – RZ Rekreace – zahrádkové osady. Plocha spolu s navrženými plochami Z10 a Z11 plní funkci 
protihlukové ochrany kolem železnice směrem k obytným plochám severně od zahrádek. Plocha změny je 
0,5531 ha. 

 1. zřetelně vymezená plocha. 

 2. specifické podmínky: 

2a v rámci budoucí parcelace vymezit vnitřní koridor v šířce 8,0 m a v něm zajistit odpovídající 
dopravní napojení jednotlivých zahrádek na dopravní systém obce. Vnitřní uspořádání obslužné 
účelové komunikace koordinovat s komunikacemi sousedních lokalit zahrádek Z10 a Z11. 

2b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu společně s lokalitami Z10 a Z11 
(vodu, elektřinu a kanalizaci). 

2c pro lokality Z09, Z10 a Z11 zajistit společnou plochu pro vybudování společného hygienického 
zázemí.  

 2d počítat s vysokým podílem kulturní zeleně. 
 
Z10 – RZ Rekreace – zahrádkové osady. Plocha spolu s navrženými plochami Z09 a Z11 plní funkci 

protihlukové ochrany kolem železnice směrem k obytným plochám severně od zahrádek. Plocha změny je 
0,8704 ha. 

 1. zřetelně vymezená plocha. 

 2. specifické podmínky: 

2a v rámci budoucí parcelace vymezit vnitřní koridor v šířce 8,0 m a v něm zajistit odpovídající 
dopravní napojení jednotlivých zahrádek na dopravní systém obce. Vnitřní uspořádání obslužné 
účelové komunikace koordinovat s komunikacemi sousedních lokalit zahrádek Z09 a Z11. 

2b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu společně s lokalitami Z09 a Z11 
(vodu, elektřinu a kanalizaci). 

2c pro lokality Z09, Z10 a Z11 zajistit společnou plochu pro vybudování společného hygienického 
zázemí.  

2d počítat s vysokým podílem kulturní zeleně. 
2c počítat s vysokým podílem kulturní zeleně. 

 

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

1. Plocha spolu s navrženými plochami Z10 a Z11 plní funkci protihlukové ochrany kolem železnice 
směrem k obytným plochám severně od zahrádek. 

 2. specifické podmínky: 

2a v rámci budoucí parcelace vymezit vnitřní koridor v šířce 8,0 m a v něm zajistit odpovídající 
dopravní napojení jednotlivých zahrádek na dopravní systém obce. Vnitřní uspořádání obslužné 
účelové komunikace koordinovat  s komunikacemi sousedních lokalit zahrádek Z10 a Z09. 

2b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu společně s lokalitami Z10 a Z09 
(vodu, elektřinu a kanalizaci). 

2c pro lokality Z09, Z10 a Z11 zajistit společnou plochu pro vybudování společného hygienického 
zázemí.  

 2d počítat s vysokým podílem kulturní zeleně. 
 

Z12 – BI  Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha změny je 0,9876 ha. 

1. plošně menší rozvojové území pro bydlení v Nové Roli navazuje na rozvíjející se soubor lokalit pro 
bydlení v RD. 

 2. nezbytná podmínka realizace:  

 --- zpracování územní studie.  
 --- nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby. 

3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti změny územního plánu. 

4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

 4a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu napojenou na dopravní stavbu v ploše K08-DS. 
 4b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 4c pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 600 m2. 
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Z13 – BI, ZV Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha funkce BI v lokalitě 
je 0,5238 ha. Plocha pro zeleň na veřejných prostranstvích (ZV). Plocha funkce ZV v lokalitě je 0,0403 ha. 

1. plošně malé rozvojové území pro bydlení v Nové Roli navazuje na rozvíjející se soubor lokalit pro 
bydlení v RD. 

 
Z14 – BI  Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha změny je 1,0254 ha. 

1. plošně menší rozvojové území pro bydlení v Nové Roli navazuje na rozvíjející se soubor lokalit pro 
bydlení v RD. 

 2. nezbytná podmínka realizace:  

 --- zpracování územní studie.  
 --- nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby. 

3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti změny územního plánu. 

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

 4a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu napojenou na dopravní stavbu v ploše K08-DS. 
 4b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 4c pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 600 m2. 
 
Z17 – BV, ZS  Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) a plochy zeleně soukromé a vyhrazené 

(ZS). Plocha funkce BV je v lokalitě 1,5264 ha, plocha funkce ZS je v lokalitě 0,0791 ha. 

1. plošně větší rozvojové území pro bydlení v Nové Roli. Spolu s plochou Z18 – BV, DS vytvoří novou 
sídelní strukturu pro bydlení v rodinných domech za řekou v atraktivní přírodní poloze sídla. 

 2. nezbytná podmínka realizace:  

 --- zpracování územní studie společné pro lokality Z17-BV,ZS a Z18-BV,DS.  
--- nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celého komplexu řešených 

ploch. 
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 

činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti změny územního plánu. 

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

 4a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu napojenou na dopravní stavbu v ploše K07-DS. 
 4b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 4c pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 

Z18 – BV, DS, ZP  Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plochy dopravní 
infrastruktury silniční (DS) a plocha zeleně přírodního charakteru (ZP). Plocha funkce BV je v lokalitě 
lokality je 3,2873 ha, plocha funkce DS je v lokalitě 0,0181 ha, plocha zeleně přírodního charakteru pro 
průchod ÚSES budoucí ZÚ je 0,1203 ha. 

1. plošně větší rozvojové území pro bydlení v Nové Roli. Spolu s plochou Z17 – BV, ZS vytvoří novou 
sídelní strukturu pro bydlení v rodinných domech za řekou v atraktivní přírodní poloze sídla. 

 2. nezbytná podmínka realizace:  

 --- zpracování územní studie společné pro lokality Z17-BV,ZS a Z18-BV,DS.  
--- nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celého komplexu řešených 

ploch. 
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 

činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti změny územního plánu. 

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

 4a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu napojenou na dopravní stavbu v ploše K07-DS. 
 4b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 4c pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 

4d v lokalitě vymezit vhodné plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
v platném znění. 
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Z19 – OH Plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH). Plocha změny je 0,3612 ha. 

1. plocha zřetelně pozemkově vymezena rozšíří stávající hřbitov o nezbytně nutné plochy pro jeho 
potřebný rozvoj. 

 
Z20 – BI, DS Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI) a plochy dopravní 

infrastruktury silniční (DS). Plocha funkce bydlení je 2,7014 ha, plocha funkce DS je 0,0363 ha. 

 1. plošně významné rozvojové území pro bydlení v RD v Nové Roli. 

 2. nezbytná podmínka realizace:  

 --- zpracování územní studie.  
 --- nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby. 

3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti změny územního plánu. 

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

 4a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu napojenou na dopravní stavbu v ploše K10-DS. 
 4b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

4c na pozemcích podél budoucího obchvatu Nové Role vymezit dostatečné ochranné pásmo proti 
hluku v návaznosti na zvolený způsob ochrany. 

 4d pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 700 m2. 
4e v lokalitě vymezit vhodné plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

v platném znění. 
 
Z22 – RI  Plochy staveb pro rodinnou rekreaci - (RI). Plocha změny je 1,7914 ha. 

1. lokalita v jihovýchodní části sídla územně sousedí s původním komplexem zemědělské usedlosti a je s 
ním funkčně propojena. 

2. plocha lokality je významně omezena nadregionálními trasami sítí technické infrastruktury včetně jejich 
ochranných a bezpečnostních pásem. 

3. lokalita v jihovýchodní polovině je navržena pro budoucí výstavbu malých rekreačních objektů rodinné 
rekreace s funkční orientací ke stávající vodní ploše s ní sousedící. Severozápadní část lokality je určena 
převážně pro sportovně rekreační plochy včetně doprovodné zeleně. 

4. pro stavební objekty je třeba zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu napojenou na komunikační 
systém obce a vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

5. zastavěná plocha včetně bezprostředně sousedících zpevněných ploch kolem budovy (terasy, okapové 
chodníky, plochy pod pergolami, mola apod.) u jednotlivých samostatně stojících rekreačních objektů 
lokality nepřesáhne 160 m2, u samostatného objektu u vodní plochy nepřesáhne 320 m2. Přístupové cesty 
po pozemku se do zastavěné plochy k budovám nezapočítávají. 

 
Z24 – SV Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha změny je 0,3542 ha. 

1. malá rozvojová plocha u krajské silnice je vymezena pro dokončení zástavby u kruhové křižovatky sídla 
s preferencí staveb komerčního využití doplněných bydlení v poloze vzdálenější od krajské komunikace. 

 2. specifické podmínky: 

 2.a zajistit vyhovující napojení na dopravní a veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2.b pro případné umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2. 
 
Z25 – BV  Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 1,3109 ha. 

1. plošně menší rozvojové území pro bydlení v Mezirolí v přímé vazbě na stávající větší lokalitu RD podél 
komunikace. 

2. nezbytná podmínka realizace:  

 --- zpracování územní studie.  
--- nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celého komplexu řešených 

ploch. 
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 

činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

 4a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu napojenou na krajskou komunikaci. 
 4b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 4c pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 700 m2. 
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4d na straně podél stávající i budoucí komunikace vymezit dostatečné ochranné pásmo proti hluku 
v návaznosti na zvolený způsob ochrany a způsob využití lokality.“ 

   2. bude respektována územní studie schválená dne 12.2.2018 (evidována dne 21.2.2018)“  

 
Z26 – VD Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD). Plocha je určena pro rozvoj 

budoucích aktivit směřujících do spektra řemeslné výroby a služeb, které nelze zejména z hlukových 
důvodů umístit do smíšeného území. Plocha změny je 0,5283 ha. 

 1. územně jasně vymezená plocha ohraničená stávající a budoucí komunikací a lesem. 

 2. specifické podmínky: 

 2.a dopravně navázat na dopravní napojení stávající čerpací stanice pohonných hmot. 
 2.b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 
Z27 – VD Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD). Plocha je určena pro rozvoj 

budoucích aktivit směřujících do spektra řemeslné výroby a služeb, které nelze zejména z hlukových 
důvodů umístit do smíšeného území. Plocha změny je 1,8973 ha. 

1. územně jasně vymezená plocha ohraničená stávající a budoucí komunikací a sousedními funkčními 
plochami. Uvnitř plochy je malý kus katastrálně označený jako lesní plocha.  

 2. specifické podmínky: 

 2.a zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
2.b  zajistit kontrolu koordinace řešení dopravní a technické infrastruktury se sousední lokalitou Z28 – 

SV. 
 
Z28 – SV Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha změny je 2,8444 ha. 

 1. urbanisticky hodnotná a významná rozvojová plocha. 

 2. nezbytná podmínka realizace:  

 --- zpracování územní studie. 
--- nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celého komplexu řešených 

ploch. 
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 

činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti změny územního plánu. 

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

4.a v lokalitě vymezit vhodné plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
v platném znění. 

4.b zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
4.c  zajistit kontrolu koordinace řešení dopravní a technické infrastruktury se sousední lokalitou Z27–VD. 

 4.d pro případné umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z29 – BV  Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 2,6713 ha. 

1. plošně větší atraktivní rozvojové území pro bydlení v Mezirolí v rozvojové části sídla mezi stávající 
krajskou komunikací a navrhovaným silničním obchvatem Mezirolí. 

 2. nezbytná podmínka realizace:  

 --- zpracování územní studie.  
--- nastavení podrobnějších regulativů pro typy domů a způsob zástavby celého komplexu řešených 

ploch. 
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 

činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti změny územního plánu. 

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

 4a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu napojenou na krajskou komunikaci. 
 4b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 4c pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 700 m2. 

4d na straně podél budoucí komunikace obchvatu vymezit dostatečné ochranné pásmo proti hluku 
v návaznosti na zvolený způsob ochrany a způsob využití lokality. 

4e v lokalitě vymezit vhodné plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
v platném znění. 
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Z30 – SV Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha změny je 0,5833 ha. 

 1. urbanisticky kvalitní rozvojová plocha. 

 2. nezbytná podmínka realizace:  

 --- zpracování územní studie. 
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 

činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti změny územního plánu. 

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

 4.a zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
4.b  zajistit kontrolu koordinace řešení dopravní a technické infrastruktury se sousedními lokalitami 

Z29 – BV a Z31  - VD. 
 4.c pro případné umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z31 – VD Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD). Plocha je určena pro rozvoj 

budoucích aktivit směřujících do spektra řemeslné výroby a služeb, které nelze zejména z hlukových 
důvodů umístit do smíšeného území. Plocha změny je 0,7550 ha. 

1. územně jasně vymezená plocha ohraničená stávající krajskou komunikací a sousedními funkčními 
plochami. 

 2. specifické podmínky: 

 2.a zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
2.b  zajistit kontrolu koordinace řešení dopravní a technické infrastruktury se sousední lokalitou Z30 – 

SV. 
 
Z32 – BV  Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 2,4431 ha. 

1. plošně větší významná rozvojová lokalita pro bydlení v Mezirolí navazující na souvislou zástavbu RD v 
sídle. Vzhledem k jasnému vymezení dopravní plochy a následnému způsobu zástavby lokality se 
vypracování ÚS nevyžaduje. 

 2. specifické podmínky: 

 2a zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
2b v lokalitě vymezit vhodné plochy veřejných prostranství dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

v platném znění. 
 
Z33 – BI Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha změny je 0,9518 ha. 

Plocha změny je 1,3342 ha. 

1. kvalitní rozvojové území pro bydlení v RD. Vzhledem k velikosti plochy, jasnému umístění vůči 
stávajícím komunikacím a možnostem napojení na technickou infrastrukturu se vypracování ÚS 
nevyžaduje. 

 
Z34 – BI  Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha změny je 0,5123 ha. 

Plocha změny je 1,6456 ha. 

1. plošně malé atraktivní rozvojové území pro bydlení v Mezirolí v rozvojové části sídla mezi stávající 
krajskou komunikací, místní komunikací a volnou zelení uvnitř urbanizovaného území sídla. 

 2. nezbytná podmínka realizace:  

 --- zpracování územní studie spolu s lokalitou Z35 - BV.  
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 

činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

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

 4b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 4c pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 

2. bude respektována územní studie schválená dne 3.2.2021 (evidována dne 19.2.2021) 
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Z35 – BV Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,9338 ha. 

1. plošně menší atraktivní rozvojové území pro bydlení v Mezirolí v rozvojové části sídla mezi stávající 
krajskou komunikací, místní komunikací a volnou zelení uvnitř urbanizovaného území sídla. 

 2. nezbytná podmínka realizace:  

 --- zpracování územní studie spolu s lokalitou Z34 - BI.  
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 

činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti změny územního plánu. 

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

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

 4b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 4c pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z36 – OV Občanské vybavení – veřejná infrastruktura. Výměra plochy je 0,5831 ha. 

 Plocha je primárně vymezena pro umístění staveb veřejné infrastruktury pro potřeby obce. 

 
Z37 – OV Občanské vybavení – veřejná infrastruktura. Výměra plochy je 2,5322 ha. 

 Plocha je primárně vymezena pro umístění staveb veřejné infrastruktury pro potřeby obce. 

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

 1. zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

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

 1. specifické podmínky se nestanovují. 

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

 1. lokalita je vymezena pro RD uspořádané podél komunikace. 

 2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 3. pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 

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

 1. plošně menší atraktivní rozvojové území pro bydlení v Mezirolí ve vazbě na rekreační část území. 

 2. podmínky využití plochy: 

 2a zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu. 
 2b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2c pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 

Z46 – BV, DS Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) a plochy dopravní infrastruktury 
silniční (DS). Plocha změny je 1,2509 ha. 

 1. atraktivní lokalita v okrajové poloze sídla je již rozparcelována a připravena k výstavbě. 

 2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

 

Z47 – BV, DS, ZS Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plochy dopravní 
infrastruktury silniční (DS) a plocha zeleně soukromé a vyhrazené (ZS). Plocha změny je 0,5517 ha. 

 1. atraktivní lokalita v okrajové poloze sídla je již rozparcelována a připravena k výstavbě. 

 2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
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Z48 – VZ Plocha pro výrobu a skladování – zemědělská výroba (VZ). Plocha změny je 0,7098 ha. 

 1. plocha pro rozšíření stávajícího areálu zemědělské výroby. Specifické podmínky se nestanovují. 

 

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

 1. lokalita doplňuje uliční zástavbu sídla téměř v koncové poloze urbanizovaného území. 

 2. Pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 3. pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 

 

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

 1. lokalita doplňuje uliční zástavbu sídla téměř v koncové poloze urbanizovaného území. 

 2. Pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 3. pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 

 

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

 1. plocha vhodná pro umístění komplexu budov venkovské usedlosti. 

 2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 3. pro umístění případných izolovaných rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 1 000 m2. 

 

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

 1. lokalita je určena pro 1 RD a doplňuje žádanou uliční venkovskou zástavbu. 

 2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

 

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

 1. lokalita je určena pro max. 2RD a doplňuje žádanou uliční venkovskou zástavbu. 

 2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

 3. pro umístění případných izolovaných rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2. 

 

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

1. lokalita je v atraktivní koncové poloze uliční venkovské zástavby a vyplňuje žádanou uliční zástavbu od 
stávajících RD ke statku na konci ulice. 

 2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

 3. pro umístění případných izolovaných rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2. 

 

Z55 – BV Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,2740 ha. 

1. atraktivní lokalita uzavírá kompaktní tvar zástavby RD v koncové jižní části sídla s kontaktem do 
volných přírodních ploch. 

 2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 3. pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 

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

 1. atraktivní lokalita ve vnitřní části sídla blízko návsi je již rozparcelována a připravena k výstavbě. 

 2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

 3. jednotlivé pozemky pro RD nebudou v lokalitě dále děleny pro výstavbu dalších RD. 
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Z57 – BV Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,8968 ha. 

 1. atraktivní lokalita ve vnitřní části sídla blízko návsi je již rozparcelována a připravena k výstavbě. 

 2. pro lokalitu je třeba dobudovat vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

 3. jednotlivé pozemky pro RD nebudou v lokalitě dále děleny pro výstavbu dalších RD. 

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

1. lokalita uliční zástavby ve vnitřní části sídla blízko návsi je určena pro 1RD, případně ke spojení se 
sousední parcelou s RD. 

 2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

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

 1. atraktivní lokalita v centrální části sídla je již rozparcelována a připravena k výstavbě. 

 2. pro lokalitu je třeba dobudovat vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

 3. jednotlivé pozemky pro RD nebudou v lokalitě dále děleny pro výstavbu dalších RD. 

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

 1. atraktivní lokalita uliční zástavby ve vnitřní části sídla je určena maximálně pro 3RD. 

 2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

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

1. atraktivní lokalita rozvolněné zástavby obklopená lesy v nově založených obytných územích je určena 
maximálně pro  2RD. 

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

1. atraktivní lokalita volné zástavby na okraji urbanizovaného území obklopená lesy je určena maximálně 
pro 3RD. 

 2. pro lokalitu je třeba dobudovat vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

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

1. atraktivní lokalita založené uliční zástavby v nově založených obytných územích je určena maximálně 
pro 1RD. 

 
Z67 – SV Plochy smíšené obytné venkovské (SV). Plocha změny je 0,2909 ha. 

1. atraktivní lokalita s charakterem větší proluky v území se založenou rozvolněnou uliční zástavbou 
v nově vzniklých obytných územích je určena pro komerční vybavení sloužící okolním RD nebo 
maximálně pro 3RD. 

Z68 – BV Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,5373 ha. 

1. atraktivní lokalita s charakterem větší proluky v území se založenou rozvolněnou uliční zástavbou 
v nově vzniklých obytných územích je určena pro maximálně 4RD. 

 
Z69 – BV, ZS Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) a plochy zeleně soukromé a vyhrazené 

(ZS). Plocha změny je 3,4415 ha. 

 1. atraktivní lokalita se založenou rozvolněnou uliční zástavbou v nově vzniklých obytných územích sídla. 

2. plošně významná lokalita pro výstavbu RD je již rozparcelována s vybudovanou dopravní a technickou 
infrastrukturou. 

 3. jednotlivé pozemky pro RD nebudou v lokalitě dále děleny pro výstavbu dalších RD. 
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Z70 – BV Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha změny je 0,3021 ha. 

1. atraktivní lokalita v okrajové poloze sídla je již rozparcelována a částečně napojena na dopravní a 
technickou infrastrukturu. 

 2. lokalita je určena pro výstavbu max. 3RD 

 3. pro lokalitu je třeba dobudovat vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

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

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

 2. nezbytná podmínka realizace:  

 --- zpracování územní studie.  
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 

činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

4a zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu a navázat odpovídající vnitřní 
dopravní komunikace. 

 4b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 4c pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 

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

 
Z76 – SV Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha změny je 0,1137 ha. 

 1. plocha při výjezdu ze sídla je zastavěna bez zápisu do KN. Plocha určena maximálně pro 1RD. 

 
Z77 – SV Plocha smíšená obytná - venkovská (SV). Plocha změny je 0,1884 ha. 

 1. vlastnicky a funkčně zřetelně vymezená plocha pro rozvoj sousedního území SV.  

 2. zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu. 

 3. pro případné umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 1 000 m2. 

 
Z78 – DS Plocha pro dopravní infrastrukturu - silniční (DS). Výměra plochy je 0,1211 ha. Plocha ve 

východní části sídla je primárně určena ke konkrétní výstavbě parkoviště pro obyvatele sídla. 

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

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

 2. specifické podmínky. 

2a zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu a navázat odpovídající vnitřní 
dopravní komunikace. 

 2b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2c pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 800 m2. 
 
Z80 – SV Plocha smíšená obytná – venkovská (SV). Plocha změny je 0,6590 ha. 

 1. polohově vhodná plocha pro rozvoj smíšených venkovských funkcí v sídle Jimlíkov.  

 2. specifické podmínky. 

2a zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu a navázat odpovídající vnitřní 
dopravní komunikaci. 

 2b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 24c pro případné umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2. 
 

Z81 – RZ Rekreace – zahrádkové osady. Plocha změny je 0,4452 ha. 

 1. jediná účelově vymezená plocha pro zahrádkářské aktivity. 

 2. specifické podmínky: 

2a v rámci budoucí parcelace vymezit vnitřní koridor v šířce min. 6,0 m a v něm zajistit odpovídající 
dopravní napojení jednotlivých zahrádek na dopravní systém obce. 

 2b zajistit vyhovující napojení na nezbytně nutné sítě veřejné technické infrastruktury. 
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Z82 – TI Plocha technické infrastruktury (TI) je vymezena pro rozšíření stávající ČOV. Plocha změny 
0,0946 ha je bez podmínek. 

 
Z83 – VD Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD). Plocha změny je 0,1733 ha. 

 1. urbanisticky vhodná plocha pro výstavbu malé provozovny. 

 2. specifické podmínky: 

 2a zajistit napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
 2b směrem do sousedního obytného území provozy méně zatěžující okolí negativními jevy. 
 
Z84 – BV, W Plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), plocha vodní a vodohospodářská (W). 

Plocha změny je 0,2205 ha. 

 1. plocha v jihovýchodní části sídla je určena ke konkrétní zástavbě maximálně 1RD. 

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

1. lokalita v severovýchodní části sídla územně sousedí se stabilizovanými plochami RI a RN, a je s nimi 
funkčně propojena. 

2. lokalita je navržena pro budoucí výstavbu malých rekreačních objektů rodinné rekreace s funkční 
orientací ke stávající vodní ploše Děpoltovického rybníka. 

3. pro budoucí objekty je třeba zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu napojenou na komunikační 
systém obce a vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

4. zastavěná plocha hlavního rekreačního objektu včetně bezprostředně sousedících zpevněných ploch 
(terasy, okapové chodníky, plochy pod pergolami, mola apod.) u jednotlivých samostatně stojících staveb 
v lokalitě nepřesáhne 120 m2. Přístupové cesty po pozemku k hlavní budově se do zastavěné plochy 120 
m2 nezapočítávají. 

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

1. lokalita je vymezena pro RD s většími pozemky a podílem zelených ploch s přímou vazbou na vodní 
plochu. 

2. pro lokalitu je třeba zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu po 
severním a východním okraji lokality. 

 3. pro umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 1 200 m2. 

 
Z1.1 - BI, PV Plochy pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, plochy veřejných prostranství. 

Výměra plochy je 3,2724 ha. 

 1. Plocha je primárně určena k výstavbě rodinných domů. 

 2. Část plochy PV je vymezena přednostně pro realizaci obslužné místní komunikace. 

 3. Další podrobnější podmínky využití plochy se nestanovují. 

 
Z2/1 - RZ    Plochy pro rekreaci – zahrádkové osady. Výměra plochy je 0,0474 ha. 

1. plocha vymezená pro zahrádkářské aktivity. 

2. další podrobnější podmínky využití plochy se nestanovují. 

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

1. plocha v jižní části sídla je určena ke konkrétní zástavbě maximálně 1RD. 

 
 

Změnou je dotčena kapitola 1c.6 strana 16-17 :  
1c.6 Podmínky pro plochy přestavby. 

P02 – OM Plocha pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM). Plocha je určena pro 
rozšíření stávající stabilizované plochy komerčního zařízení občanského vybavení včetně technické 
infrastruktury. Plocha změny je 0,1181 ha. 

 1. plocha je zřetelně urbanisticky vymezena na všech stranách plochami dopravní infrastruktury. 

 2. specifické podmínky se nestanovují. 
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P03 – BI  Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). Plocha navazuje na stávající 
území bydlení, se kterým se spojí. Plocha je vymezena pro výstavbu maximálně 4 RD. Plocha změny je 
0,3469 ha. 

 1. specifické podmínky se nestanovují. 

 
P04 – SM, DS Plocha smíšená obytná - městská (SM) a plocha dopravní infrastruktury silniční (DS). Plocha je 

určena pro rozvoj budoucích aktivit směřujících do spektra městských služeb a komerční vybavenosti. 
Plocha změny je 0,5341 ha. 

1. kvalitní plocha s možnostmi variantního řešení zástavby. Zpracování komplexní ÚS se nepožaduje, ale 
při stanovení výchozí koncepce zástavby je třeba dodržet následující specifické podmínky. 

 2. specifické podmínky: 

2a systém zastavění území skloubit se sousedními provozními funkčními areály a případně řešit ve 
variantách. 

 2b začlenit část veřejných prostorů se zelení do koncepce návrhu. 

2c zajistit vyhovující vnitřní dopravní obsluhu a napojení na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

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

 1. polohově optimální lokalita pro pokračování bytové výstavby města. 

 2. nezbytná podmínka realizace:  

 --- zpracování územní studie.  

3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti změny územního plánu. 

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

4a zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu a navázat odpovídající vnitřní 
dopravní komunikaci. 

 4b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

 
P10 – SV, ZV Plocha smíšená obytná – venkovská (SV) a plocha zeleně na veřejných prostranstvích (ZV). 

Plocha změny je  1,6056 ha. 

1. nejvýznamnější plocha pro rozvoj smíšených venkovských funkcí v centru sídla Mezirolí posiluje 
důležitou úlohu jeho středu s návsí.  

 2. nezbytná podmínka realizace:  

 --- zpracování územní studie.  

3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti změny územního plánu. 

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

4a zajistit vyhovující napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu a navázat odpovídající vnitřní 
dopravní komunikaci. 

 4b zajistit vyhovující napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 

 4c pro případné umístění rodinných domů vymezit pozemky o minimální rozloze 900 m2. 

4d podél hranice s plochou zemědělské výroby ponechat pás ochranné zeleně v šířce minimálně 
15,0 m. 

 4e vnitřní plochy zeleně navázat na plochu zeleně na veřejných prostranstvích. 
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Změnou je dotčena kapitola 1c.7 strana 17-18 :  
1c.7 Podmínky pro plochy změn v krajině. 

K04 – RN   Plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN). Plocha změny je 4,2270 ha.  

1. plocha je vymezena jako polyfunkční rekreační louka pro krátkodobou rekreaci obyvatel přilehlých 
obytných území. Plocha je určena pro přírodní travnatá hřiště různých sportů bez jakýchkoliv nároků na 
trvalé stavby a terénní úpravy. Výjimkou jsou konstrukce pro sportovní nářadí a vybavení (sítě, branky, 
posilovací nářadí, prvky vytýčení sportovních ploch apod.).  

 2. nezbytná podmínka realizace:  

 --- zpracování územní studie.  
3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 

činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

3. lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti změny územního plánu. 

 4. specifické podmínky pro zapracování do ÚS: 

4a původní přírodní charakter louky ponechat na většině plochy, vyjma údržby v podobě sečení trávy 
na plochách využívaných k rekreaci a na plochách travnatých hřišť.  

4b v ploše bude vymezena plocha víceúčelové dopravní infrastruktury pro vybudování rekreační in-
line dráhy a zajištění přístupu k rozvojové ploše Z05-RZ.  

4c v lokalitě budou vymezeny plochy pro případná hřiště a dráhy dalších rekreačně provozovaných 
sportů na travnatých nebo jiných přírodních plochách. 

 4d v lokalitě bude stanovena plocha pro veřejný táborový oheň. 
 
CD05 – DS Koridor pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD3 - dopravní propojení hlavní 

silnice II. tř. II/209 v sídle Nová Role za železničním přejezdem s komunikací u porcelánky. Plocha změny 
je 0,5854 ha. 

 
CD06 – DS Koridor pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD4 - dopravní propojení páteřní 

místní komunikace u nádraží v Nové Roli s komunikací za areálem porcelánky. Plocha změny je 1,0046 ha. 

 
CD08 – DS Koridor pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD5 - dopravní propojení 

obchvatu Nové Role hlavní silnice II. tř. – II/181 (II/209) s rozvojovými lokalitami ve východní části 
urbanizovaného území. Plocha změny je 0,3854 ha. 

 
CD D35 - DS Koridor pro stavbu dopravní infrastruktury pro silnici II/209 - VPS dle ZÚR KK č. D35 - Nová 

Role, jihovýchodní obchvat. Trasa obchvatu je zpřesněna v koridoru stanoveném ZÚR KK. Výměra 
koridoru je 3,9553 ha. 

 
CD D36 - DS Koridor pro stavbu dopravní infrastruktury pro silnici III/2204 - VPS dle ZÚR KK č. D36 - 

Děpoltovice přeložka. Trasa přeložky je zpřesněna v koridoru stanoveném ZÚR KK. Výměra koridoru je 
0,4265 ha. 

 
CD10 – DS Koridor pro dopravní stavbu - dopravní napojení lokality pro bydlení ve východní části Nové 

Role. Plocha změny je 0,0383 ha. 

 
CD D86 - DS Koridor pro stavbu dopravní infrastruktury pro silniční tah II/220 Karlovy Vary - Nejdek, VPS dle 

ZÚR KK č. D86  - Mezirolí přeložka. Trasa přeložky je zpřesněna v koridoru stanoveném ZÚR KK. 
Výměra koridoru přeložky je 2,8154 ha. 

 
CD19 – DS Koridor pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD7 – 1. část budoucího 

dopravního propojení krajské silnice II. tř. II/220 s komunikacemi Mezirolí v jihovýchodní části 
urbanizovaného území. Plocha změny je 0,2686 ha. 

 
K21 – DS, W, NZ, NL, NS Projektovaná integrovaná plocha sanace a rekultivací po těžbě kaolínu v katastru 

Jimlíkova sestávající z více funkčních ploch vymezených podle plánu sanace a rekultivací - plocha pro 
dopravní infrastrukturu DS (obslužnou komunikaci) o výměře 0,4561 ha, plocha vodní pro hydrickou část 
rekultivací (W) o výměře 7,2229 ha, plocha zemědělská pro biologickou část rekultivací (NZ) o výměře 
11,2938 ha, plocha lesní pro lesnickou část rekultivací (NL) o výměře 1,9155 ha a plocha smíšená 
nezastavěného území pro biologickou část rekultivací (NS) o výměře 5,0562 ha. Celková plocha změny je 
25,9445 ha. Skutečný rozsah sanace a rekultivace v DP Jimlíkov bude průběžně upřesňován podle postupu 
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rekultivačních prací na základě prováděcí dokumentace a může se lišit od projektovaného zákresu 
uvedeného v grafické části návrhu ÚP Nová Role. 

 
K22 – NT Plocha těžby nerostů je vymezena na ploše nového dobývacího prostoru ve východní části 

Jimlíkova. Plocha změny je 38,2969 ha. 

 
CD23 Koridor pro cyklostezku – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD8 – koridor pro novou cyklostezku z Nové 

Role do Nejdku.  Koridor je vymezený v šířce 12,0 m mimo ZÚ a stávající dopravní plochy, po kterých je 
cyklostezka vedena.  

 
CD24 Koridor pro cyklostezku MTB – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD9 – koridor pro novou cyklostezku 

MTB z Nové Role do Nejdku. Koridor je vymezený v šířce 12,0 m mimo ZÚ a stávající dopravní plochy, 
po kterých je cyklostezka vedena. 

 
Změnou je dotčena kapitola 1d.3 strana 20-21 :  
1d.3 Podrobnější podmínky pro plochy a koridory dopravní infrastruktury.  

 Pro realizaci dopravních staveb plošného charakteru (plochy dopravy v klidu, dopravní zařízení apod.) 
nejsou vymezeny samostatné plochy.  
 Pro realizaci liniových staveb navržené dopravní koncepce, které procházejí řešeným územím, jsou ÚP 
vymezeny plochy a koridory dopravní infrastruktury jako jeden z druhů změnových ploch. Dále jsou uvedeny 
podrobnější podmínky pro další přípravu, umístění a realizaci konkrétních staveb dopravní infrastruktury. 
 

CD05 – DS Místní komunikace - dopravní propojení hlavní silnice II. tř. II/209 v sídle Nová Role za 
železničním přejezdem s komunikací u porcelánky. Veřejně prospěšná stavba dle ÚP č. VD3. 

a)  nezbytnou podmínkou realizace je zpracování územní studie, která zohlední potřebná dopravní 
napojení kontaktních funkčních ploch podél komunikace. 

b) lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně 
plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

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

 

CD06 – DS Místní komunikace - dopravní propojení páteřní místní komunikace u nádraží v Nové Roli 
s komunikací za areálem porcelánky. Veřejně prospěšná stavba dle ÚP č. VD4. 

a)  nezbytnou podmínkou realizace je zpracování územní studie, která zohlední potřebná dopravní 
napojení kontaktních funkčních ploch podél komunikace. 

b) lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně 
plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

b)    lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně 
plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti změny územního plánu. 

 

CD08 – DS Místní komunikace - dopravní propojení obchvatu Nové Role hlavní silnice II. tř. – II/181 (II/209) 
s rozvojovými lokalitami ve východní části urbanizovaného území. Veřejně prospěšná stavba dle ÚP č. 
VD5 

a)  nezbytnou podmínkou realizace je zpracování územní studie, která zohlední potřebná dopravní 
napojení kontaktních funkčních ploch podél komunikace. 

b) lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně 
plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

b)    lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně 
plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti změny územního plánu. 

 

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

 a) bez specifických podmínek. 
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CD D36 - DS Koridor pro stavbu dopravní infrastruktury pro silnici III/2204 - VPS dle ZÚR KK č. D36 - 
Děpoltovice přeložka. Trasa přeložky je zpřesněna v koridoru stanoveném ZÚR KK. Výměra koridoru je 
0,4265 ha. 

 a) bez specifických podmínek. 
 

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

 a) bez specifických podmínek. 
 

CD D86 - DS Koridor pro stavbu dopravní infrastruktury pro silniční tah II/220 Karlovy Vary - Nejdek, VPS dle 
ZÚR KK č. D86  - Mezirolí přeložka. Trasa přeložky je zpřesněna v koridoru stanoveném ZÚR KK. 
Výměra koridoru přeložky je 2,8154 ha.  

a) bez specifických podmínek. 
 

CD19 – DS Místní komunikace – 1. část budoucího dopravního propojení krajské silnice II. tř. II/220 
s komunikacemi  Mezirolí v jihovýchodní části urbanizovaného území. Veřejně prospěšná stavba dle ÚP 
č. VD7. 

a)  podmínkou realizace je zpracování územní studie, která zohlední potřebná dopravní napojení 
kontaktních funkčních ploch podél komunikace. 

b) dopravní řešení 1. části komunikace je třeba zpracovat s napojením na budoucí trasu silnice na 
ploše rezervy R4 – DS do Stará Role. 

c) lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně 
plánovací činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

c)   lhůta pro pořízení územní studie, schválení její využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti se stanovuje na dobu 5 let od nabytí účinnosti změny územního plánu. 

 
K21 – DS Integrovaná plocha sanace a rekultivací po těžbě kaolínu v katastru Jimlíkova sestávající z více 

funkčních ploch vymezených podle plánu sanace a rekultivací - plocha pro dopravní infrastrukturu DS 
(obslužnou komunikaci), Výměra plochy pro dopravu je navržena 0,4561 ha. Tvar a umístění je dle 
schváleného plánu sanace a rekultivací. Jiné specifické podmínky se nestanovují. 

 
CD23 Koridor pro cyklostezku – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD8 – koridor pro novou cyklostezku z Nové 

Role do Nejdku.  

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

b) jízdní pruh je v šířce 3,0 m + krajnice 2 x 0,5 m po stranách jízdního pruhu. 
c) povrch jízdního pruhu a krajnice nesmí být asfaltový, nebo dlážděný z betonové, kamenné, 

dřevěné nebo plastové dlažby. 
 
CD24 Koridor pro cyklostezku MTB – pro veřejně prospěšnou stavbu č. VD9 – koridor pro novou cyklostezku 

z Nové Role do Nejdku.  

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

b) jízdní pruh je v šířce 3,0 m + krajnice 2 x 0,5 m po stranách jízdního pruhu. 
c) povrch jízdního pruhu a krajnice nesmí být na plochách NP asfaltový, nebo dlážděný z betonové, 

kamenné, dřevěné nebo plastové dlažby. 
 

Změnou je dotčena kapitola 1f.2 strana 28 :  
1f.2 Plochy pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (individuální) BI 

Hlavní využití - tato plocha je určena především pro rodinné bydlení v nízkopodlažní zástavbě s rodinnými domy a 
obytnými zahradami. 

Přípustné využití - v této ploše je dále přípustné umísťovat: 

1. ostatní stavby pro bydlení 

2. vestavěná zařízení administrativní, kulturní, sportovní a zdravotnická a zařízení školství splňující 
podmínky prostorového uspořádání 

3. zařízení veřejného stravování do 50 míst 

4. ostatní zařízení maloobchodu do 100 m2 prodejní plochy 
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5. zařízení drobné výroby a služeb do 5 zaměstnanců a do objemu přepravy 5 t nebo 20 m3 v jednom dni 
celkem 

6.  doprovodná dopravní a technická zařízení  

Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umísťovat: 

1. malé rekreační objekty do 50 m2 zastavěné plochy 

2. Všechny druhy výrobních, skladových nebo chovatelských činností, veškerá zábavní zařízení, které 
hlukem, prachem, exhalacemi nebo jinými vlivy negativně přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní 
zátěže okolí) zasahují pozemky souseda a ovlivňují kvalitu a hygienická kriteria prostředí. Dále jsou 
nepřípustné dopravní terminály a centra dopravních služeb apod. 

Podmínky prostorového uspořádání - Pro tyto plochy se stanoví maximální výška zastavění (hřebene) 12 metrů nad 
okolním terénem a minimální procento ozelenění - 60 %. 

 
Změnou je dotčena kapitola 1f.3 strana 28 :  
1f.3 Plochy pro bydlení v rodinných domech - venkovské BV 

Hlavní využití - tato plocha je určena především pro rodinné a rekreační bydlení venkovského charakteru ve spojení 
s užitkovým nebo rekreačním využitím zahrad – RD se zahradami, rekreační domy a chalupy.  

Přípustné využití - v této ploše je dále přípustné umísťovat: 

1. doplňkové stavby pro chov domácího zvířectva jen v rozsahu, kterým nebudou překračovány limity 
hygienických předpisů 

2. malá zařízení maloobchodu do 120 m2 prodejní plochy 

3. malá zařízení veřejného stravování do 50 míst 

4. malá zařízení veřejného ubytování do 60 lůžek 

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

6. zařízení kulturní, sportovní a zdravotnická a zařízení školství jako doplňková k hlavní funkci bydlení 

7. zařízení drobné výroby a služeb a další nerušící podnikatelská zařízení do 15 zaměstnanců a objemu 
přepravy 15 t nebo 50 m3 v jednom dni celkem 

8.  doprovodná dopravní a technická zařízení  

Nepřípustné využití - V této ploše se nepřipouští umísťovat: 

1. malé rekreační objekty do 50 m2 zastavěné plochy 

2. Všechny druhy výrobních a skladových činností, veškerá zábavní zařízení, které hlukem, prachem, 
exhalacemi nebo  jinými vlivy negativně přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) 
zasahují pozemky souseda a ovlivňují kvalitu a hygienická kriteria prostředí. Dále jsou nepřípustné 
dopravní terminály a centra dopravních služeb apod. 

Podmínky prostorového uspořádání – pro tyto plochy se stanoví maximální výška zastavění (hřebene) 12,0 m nad 
okolním terénem.  

 Pro tyto plochy se stanoví, že minimální procento ozelenění bude - 65 %. 

 Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, 
že budou posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, regulační plán, 
případně jiný způsob dokumentace). 

 

Změnou je dotčena kapitola 1f.5 strana 29 :  
1f.5 Plochy rekreace – zahrádkové osady     RZ 

Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny především individuální rekreaci v zahrádkářských komplexech. 

Přípustné využití - v těchto plochách je přípustné umísťovat: 

1. individuální zahradní objekty o zastavěné ploše max. 60 m2  

1. individuální zahradní objekty o zastavěné ploše max. 40 m2  

2. jednotlivé rekreační zahrádky  

Nepřípustné využití - V této ploše se nepřipouští umísťovat: 

1. jakékoliv stavby, objekty a zařízení pro chov domácího i ostatního zvířectva (např. drůbež všeho druhu, 
králíci, prasata, ovce, kozy, ptactvo ve voliérách atd.).  

Podmínky prostorového uspořádání - Pro tyto plochy se stanoví minimální procento ozelenění pozemku 80 %. Pro 
tyto plochy se stanoví maximální počet 1 nadzemní podlaží + podkroví. 
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18. Údaje o počtu výkresů grafické části 
 
Grafická část odůvodnění změny obsahuje výřez výkresu: 

Koordinační výkres - Mezirolí       M 1:5000 
Koordinační výkres - Nová Role       M 1:5000 
Koordinační výkres - detail změny 2/1 a 2/4      M 1:2000 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - Mezirolí    M 1:5000 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - Nová Role    M 1:5000 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail změny 2/4   M 1:2000 

 
 

 
 
 
 
 

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

………………………………….   ………………………………….  
Jiří Sýkora     Bc. Jitka Pokorná 

                      místostarosta obce                     starostka obce 
 
 


