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ÚVOD 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Role (dále též „Zpráva“) je vyhotovena na základě ustanovení § 55 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

Obsahové náležitosti Zprávy jsou dány ustanovením § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (dále 
též „vyhláška“). 

Pořizovatel před zahájením prací na návrhu Zprávy ve spolupráci s určeným zastupitelem vzal v úvahu nové 
souvislosti v území, a na základě poskytnutých podkladů (opatření stavebního úřadu v Nové Roli), terénních průzkumů 
a údajů z katastru nemovitostí vyhodnotil využití zastavitelných ploch.  
Výsledný návrh byl zpracován v souladu s výše uvedenými právními předpisy. Zároveň byl prověřen soulad s Politikou 
územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 (dále též „PÚR“), Zásadami územního rozvoje Karlovarského 
kraje ve znění Aktualizace č. 1 (dále též „ZÚR“) a zapracovány byly také nové skutečnosti převzatých z průběžně 
aktualizovaných Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností, týkajících se daného území 
v návaznosti na širší vztahy. 

 
a) VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ ROLE VČETNĚ VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ 

KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN, A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ,  

Územní plán Nová Role (dále také „ÚP“) byl pořízen postupem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění platném k datu vydání ÚP.  

Územní plán Nová Role byl Zastupitelstvem města Nová Role vydán dne 7.9.2016 usnesením č. 17/04-2) formou 
opatření obecné povahy a nabyl účinnosti dne 28.9.2016.  

V uplynulém období byla  pořízena Změna č. 1 Územního plánu Nová Role, která byla vydána dne 11.11.2020 
usnesením č. 15/05 a nabyla účinnosti dne 8.12.2020 (dále též Změna č. 1).  
Po vydání Změny č. 1 Územního plánu Nová Role bylo vyhotoveno úplné znění zahrnující Změnu č. 1. 

Územně plánovací dokumentace je k nahlédnutí dálkovým přístupem zde:  

https://www.novarole.cz/mesto/uzemni-plan-mesta/ 

https://mmkv.cz/cs/mesto-nova-role 

Územní plán řeší celé správní území obce, které sestává ze 3 katastrů – Jimlíkov, Mezirolí a  Nová Role.   

Celková výměra řešeného území je 1 353,31 ha, z toho je: 
– zemědělský půdní fond 667,8 ha (49,3 % výměry) 
– lesní půda 378,5 ha (27,9 %) 
– vodní plochy 64,5 ha (4,77 %) 
– zastavěné plochy 32,5 ha a ostatní plochy 210 ha (celkem 17,9 %) 

V současnosti v obci žije celkem 4 132 obyvatel. (údaj k datu 31.12.2019) 

a1) Vyhodnocení uplatňování Územního plánu Nová Role 

1. zastavěné území  

Zastavěné území bylo ÚP vymezeno k datu 1.1.2016. Změnou č. 1  bylo aktualizováno ke dni 2.2.2020.  

Hranice zastavěného území bude změnou územního plánu aktualizována. 

2. základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot  

Stanovená koncepce rozvoje území obce respektuje současný způsob zástavby. Územní plán Nová Role 
stanovuje podmínky na provedení změn v území, zejména s ohledem na ochranu stávajících historických, kulturních, 
urbanistických a přírodních hodnot území. 
Územní plán navazuje na stávající urbanistickou strukturu sídel, respektuje dlouholeté cíle rozvoje a vytváří 
předpoklady k dalšímu harmonickému komplexnímu rozvoji území. 
Územní plán dále navrhuje nezbytně nutné aktivity veřejné infrastruktury v řešeném území. 

https://www.novarole.cz/mesto/uzemni-plan-mesta/
https://mmkv.cz/cs/mesto-nova-role
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Základní koncepce zůstane zachována, v průběhu uplatňování nevyplynula potřeba změny. 

 
3. urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně  

Urbanistická koncepce vyhovuje současným požadavkům na rozvoj obce a není nutné ji měnit. Nové zastavitelné 
plochy jsou vymezeny vně zastavěného území. Plochy přestavby vymezuje územní plán v zastavěném území obce.  
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 . 
Dle údajů poskytnutých stavebním úřadem v Nové Roli je celkově za období 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.  

Přehled využití ploch s rozdílným způsobem využití (zastavitelné plochy a plochy přestaveb): 

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 

Z76 SV 0,2174 0,0000 0,00 0,2174   

Z77 SV 0,1884 0,0000 0,00 0,1884   

Z78 DS 0,1211 0,0000 0,00 0,1211   

Z79 BV 1,1012 0,1946 17,67 0,9066   

Z80 SV 0,6590 0,0000 0,00 0,6590   

Z81 RZ 0,4452 0,0000 0,00 0,4452   

Z82 TI 0,0946 0,0000 0,00 0,0946   

Z83 VD 0,1733 0,0000 0,00 0,1733   

Z84 
BV 0,2698 0,0000 0,00 0,2698   

W 0,0319 0,0000 0,00 0,0319   

P15 SV 0,7292 0,7292 100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch  

Tabulka č. 2 – k.ú. Mezirolí 

lokalita 
č. 

způsob 
využití 

plocha               
ha 

využito            
ha 

využito             
% 

zbývá 
využít ha 

vyhodnocení, poznámka 

Z22 RI 1,7914  0,0073  0,40 1,7841   

Z23 VZ 0,2174 
       

0,2174     
100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch   

Z24 SV 0,3633  0,0000  0,00 0,3633   

Z25 BV 1,3109 0,0000 0,00 1,3109 ÚS Mezirolí Z25-BV 2/2018 

Z26 VD 0,6229  0,0000  0,00 0,6229   

Z27 VD 1,8973 0,4151 21,90 1,4822   

Z28 SV 2,8444  0,0000  0,00 2,8444 podmínka zpracování ÚS  

Z29 BV 2,6713  0,0000  0,00 2,6713 podmínka zpracování ÚS  
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Z30 SV 0,5833  0,0000  0,00 0,5833 podmínka zpracování ÚS  

Z31 VD 0,7550  0,0000  0,00 0,7550   

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  

Z36 OV 0,5831  0,0000  0,00 0,5831 opravit index OS na OV – kap. 1.c5 

Z37 OV 2,5322  0,0000  0,00 2,5322 opravit index OS na OV – kap. 1c.5 

Z38 ZV 2,0455 2,0455 100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch   

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   

DS 0,2198 0,1439 65,47 0,0759   

Z47 

BV 0,4575 0,1925 42,08 0,2650   

    DS 0,0874 0,0435 100,00 0,0439 převést do stabilizovaných ploch  

    ZS 0,0068 0,0068 100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch   

Z48 VZ 0,7098 0,0000 0,00 0,7098   

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   

Z67 SV 0,2909 0,0972 33,41 0,1937   

Z68 BV 0,5372 0,0000 0,00 0,5372   

Z69 
BV 2,8339 1,0960 38,67 1,7379   

ZS 0,6076 0,6076 100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch  
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Z70 BV 0,3021 0,1114 36,88 0,1907   

Z85 RI 0,6041 0,0000 0,00 0,6041   

Z86 BV 1,0837 1,0837 100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch   

P10 
 

SV 1,5202 0,0000 0,00 1,5202 podmínka zpracování ÚS  
  

    ZS 0,0854 0,0000 0,00 0,0854 

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   

Z03 VL 4,5053 4,5053 100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch   

Z04 
 

SM 0,7194 0,8450 11,75 0,6349   

DS 0,1319 0,0000 0,00 0,1319   

Z05 RZ 0,8052 0,0000 0,00 0,8052   

Z06 OS, NP 1,1189 0,0000 0,00 1,1189   

Z07 OM 0,4132 0,4132 100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch   

Z09 RZ 0,5531 0,0000 0,00 0,5531   

Z10 RZ 0,8705 0,0000 0,00 0,8705 
vypustit podmínku využití plochy pro  
zřízení společného sociálního zařízení  

Z11 RZ 1,3269 0,0000 0,00 1,3269   

Z12 BI 0,9876 0,0000 0,00 0,9876 podmínka zpracování ÚS 

Z13 
BI 0,4835 0,0000 0,00 0,4835  

ZV 0,0403 0,0000 0,00 0,0403  

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  

ZS 0,0791 0,0791 100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch  

Z18 

BV 3,2966 3,2966 100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch  

DS 0,0181 0,0181 100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch  

ZP 0,1110 0,1110 100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch  

Z19 OH 0,3612 0,0000 0,00 0,3612   

Z20 
 

BI 2,7144 0,2148 7,91 2,4996 podmínka zpracování ÚS 

DS 0,0363 0,0000 0,00 0,0363   

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   

P02 OM 0,1181 0,0000 0,00 0,0000   

P03 BI 0,3457 0,0000 0,00 0,3457 podmínka zpracování ÚS 

P04 
SM 1,4723 0,0000 0,00 1,4723   

DS 0,0296 0,0000 0,00 0,0296   

P05 BH 1,3941 0,0000 0,00 1,3941 podmínka zpracování ÚS 

P06 OM 0,2295 0,2295 100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch   
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Změnou č. 1 byly využité zastavitelné plochy Z03, Z15, Z16, Z23, Z38, Z45, Z58 a Z65 a plochy přestavby P01, P06 a 
P15 přesunuty mezi plochy stabilizované a zároveň byly zahrnuty do zastavěného území vymezeného k datu 
2.2.2020. 
 
Změnou ÚP budou plochy změn, na kterých byla realizována další výstavba, převedeny do stabilizovaných ploch. 
 
4. koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování  

Koncepce veřejné infrastruktury obsahuje koncepci dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a 
veřejných prostranství.  
Během uplatňování ÚP nabyla účinnosti Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, která stanovila 
nové požadavky. Tyto požadavky jsou do územního plánu Změnou č. 1 promítnuty.   

Plochy dopravní infrastruktury a jejich dosavadní využití 

Tabulka č. 4 – k.ú. Jimlíkov 

lokalita 
č. 

způsob 
využití 

plocha               
ha 

využito            
ha 

využito             
% 

zbývá využít 
ha 

vyhodnocení, poznámka 

K21 DS 0,4561 0,0000 0,00 0,4561   

Tabulka č. 5 – k.ú. Mezirolí 

lokalita 
č. 

způsob 
využití 

plocha               
ha 

využito            
ha 

využito             
% 

zbývá využít 
ha 

vyhodnocení, poznámka 

CD D86 DS 2,8154 0,0000 0,00 2,8154 původní ozn. K15 

K17 DS 0,4039 0,4039 100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch  

CD19 DS 0,2686 0,0000 0,00 0,2686 původní ozn. K19 

Tabulka č. 6 – k.ú. Nová Role 

lokalita 
č. 

způsob 
využití 

plocha               
ha 

využito            
ha 

využito             
% 

zbývá využít 
ha 

vyhodnocení, poznámka 

K02 DS 0,1969 0,1969 100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch  

K03 DS 0,3922 0,3922 100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch  

CD05  DS 0,5854 0,0000 0,00 0,5854 původní ozn. K05 

CD06 DS 1,0046 0,0000 0,00 1,0046 původní ozn. K06 

K07 DS 0,1041 0,1041 100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch  

CD08 DS 0,3854 0,0000 0,00 0,3854 původní ozn. K08  

CD D35 DS 3,9553 0,0000 0,00 3,9553 původní ozn. K09 

CD D36 DS 0,4265 0,0000 0,00 0,4265 původní ozn. K09 

CD10 DS 0,0383 0,0000 0,00 0,0383 původní ozn. K10  

K11 DS 0,0894 0,0894 100,00 0,0000 převést do stabilizovaných ploch   

CD23 DS 0,5874 0,0000 0,00 0,5874 původní ozn. K23 

CD24 DS 0,5228 0,0000 0,00 0,5228 původní ozn. K24 

 
Změnou č. 1 byly plochy K01, K02, K03, K07, K11, K16, K17 převedeny do stabilizovaných ploch. 
Plochy K05, K06, K08, K10, K19, K23 a K24 byly Změnou č. 1 formálně převedeny do ploch koridorů dopravní 
infrastruktury a jsou označeny indexem CD. 
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Technická infrastruktura  

Tabulka č. 7 – k.ú. Mezirolí 

označení TI popis vyhodnocení, poznámka 

VT1  propojovací vodovodní řad LT 200 z VDJ Odeř požadavek trvá 

 

Koncepce DI a TI zůstane zachována, v průběhu uplatňování nevyplynula potřeba změny. 
 

5. koncepce uspořádání krajiny  

Koncepce uspořádání krajiny potvrzuje stávající přírodní podmínky, vyplývá ze stávající situace v krajině a 
zohledňuje nadregionální, regionální a místní systém ekologické stability. Pro zajištění prostupnosti krajiny je využita 
stávající cestní síť, kterou územní plán doplňuje novými komunikacemi.  

Plochy změn v krajině a jejich dosavadní využití 

Tabulka č. 8 – k.ú. Jimlíkov 

lokalita 
č. 

způsob 
využití 

plocha               
ha 

využito            
ha 

využito             
% 

zbývá 
využít ha 

vyhodnocení, poznámka 

K21 

W 7,2229 0,0000 0,00 7,2229 požadavek trvá  

NZ 11,2938 0,0000 0,00 11,2938 požadavek trvá 

NL 1,9155 0,0000 0,00 1,9155 požadavek trvá 

NS 5,0562 0,0000 0,00 5,0562 požadavek trvá 

K22 NT 38,2969 0,0000 0,00 38,2969 požadavek trvá 

Tabulka č. 9 – k.ú. Mezirolí 

lokalita 
č. 

způsob 
využití 

plocha               
ha 

využito            
ha 

využito             
% 

zbývá 
využít ha 

vyhodnocení, poznámka 

K16 ZS 0,4040 0,4040 100,00 0,0000  převést do stabilizovaných ploch  

Tabulka č. 10 – k.ú. Nová Role 

lokalita 
č. 

způsob 
využití 

plocha               
ha 

využito            
ha 

využito             
% 

zbývá 
využít ha 

vyhodnocení, poznámka 

K01 W 1,8801 1,8801 100,00 0,0000 
 

K04 RN 4,2270 0,0000 0,00 4,2270 podmínka zpracování ÚS 

 
Během uplatňování ÚP nabyla účinnosti Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Změna č. 1 již 
zapracovala všechny nové  požadavky, které z Aktualizace ZÚR vyplynuly.  Jedná se zejména o vymezení oblastí 
vlastní krajiny Krušné hory – Západ (A.2) a Karlovarsko – sever (B.4) 
 
Změna bude aktualizovat výčet ploch v krajině s ohledem na jejich potřebu a jejich realizaci. 

 
6. podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití  

Na základě využívání územního plánu byly zjištěny některé skutečnosti v nastavení podmínek pro využití ploch     
s rozdílným způsobem využití. Konkrétně se jedná o přípustnou podmínku max. zastavěné plochy individuálního 
zahradního  objektu v plochách rekreace – zahrádkové osady, která je stanovena na 60 m2.  Velikost přípustných  
objektů v poměru k velikosti většiny zahrádek je nadstandartní. 

U plochy Z10-RZ je stanovena specifická podmínka využití plochy  a to zřízení společného sociálního zařízení. 
Není zřejmé, co je tím myšleno. V lokalitě Z10 se  předpokládá  výstavba individuálních zahradních objektů.  
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Změnou budou prověřeny podmínky využití ploch RZ. Změna bude definovat pojem „individuální zahradní objekt“ a 
stanoví max. zastavěnou plochu tohoto objektu a jeho podlažnost. 

U plochy Z10-RZ bude vypuštěna podmínka zřízení společného sociálního zařízení nebo bude definován tento pojem. 

 
7. veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit 
 
VPS dopravní infrastruktury 

Tabulka č. 11 

označení VPS DI způsob využití plocha vyhodnocení, poznámka 

VD35 II/209 - Nová Role, jihovýchodní obchvat CD D35 požadavek trvá 

VD36 III/2204 - Děpoltovice, přeložka CD D36 požadavek trvá 

VD86 Karlovy Vary - Nejdek, Mezirolí, přeložka CD15 požadavek trvá 

CD05 
dopravní propojení hlavní silnice II. tř. II/209 v sídle Nová 
Role za železničním přejezdem s komunikací u porcelánky 

CD05 
 

požadavek trvá 

VD4 VPS č. VD4 
dopravní propojení páteřní místní komunikace u nádraží       
v Nové Roli s komunikací za areálem porcelánky 

CD06 požadavek trvá 

VD5 VPS č. VD5 
dopravní propojení obchvatu Nové Role hlavní silnice II. tř. – 
II/181 (II/209) s rozvojovými lokalitami ve východní části 
urbanizovaného území 

CD08 požadavek trvá 

VD6 VPS č. VD6 nová trasa místní komunikace v severní části Mezirolí CD17 zrealizováno 

VD7 VPS č. VD7 

1. část místní komunikace připravené k napojení na budoucí 
dopravní propojení krajské silnice II. tř. II/220 s 
komunikacemi Mezirolí v jihovýchodní části urbanizovaného 
území 

CD19 požadavek trvá 

VD8 VPS č. VD8 koridor pro novou cyklostezku z Nové Role do Nejdku CD23 požadavek trvá 

VD9 VPS č. VD9 koridor pro novou cyklostezku MTB z Nové Role do Nejdku CD24 požadavek trvá 

 

VPS technické infrastruktury 

 Tabulka č. 12 

označení VPS TI způsob využití vyhodnocení, poznámka 

VT1 VPS č.VT1 propojovací vodovodní řad LT 200 z VDJ Odeř požadavek trvá 

VT 2 VPS č. VT2 kanalizační výtlak Pe 90 z Děpoltovic zrealizováno 

 
Změna č. 1 prověřila VPS a VPO, u nichž důvod vymezení pominul, a tyto byly vyřazeny. Jedná se o VPS VD6, která 
je zrealizovaná, dále o VPS VT2 rovněž provedenou. 

Změna bude aktualizovat výčet veřejně prospěšných staveb s ohledem na jejich potřebu a jejich realizaci. 

VPO – přírodní dědictví / ÚSES 

Tabulka č. 13 

označení VPO způsob využití 

VU1 VPO č. U. 109 NK č. 3 – Studenec - Jezeří 

VU2 VPO č. U. 503 RK č. 1002 trasa RC 1159 Rolavská Role – RC 1158 Rybníky u Nové Role 

VU3 VPO č. U. 532 RK č. 20007 trasa RC 398 Fojtovský vrch – RC 1159 Rolavská Role 

VU4 VPO č. U. 533 RK č. 20008 trasa RC 1159 Rolavská Role – K41 

VU5 VPO č. U. 33 RC č. 1159 Rolavská Role 

VU6 VPO č. U. 34 RC č. 1158 Rybníky u Nové Role 

V rámci Změny č. 1  byl  aktualizován výčet veřejně prospěšných opatření. VPO uvedená v tabulce č. 13 byly 
z kapitoly 1g1.3. vypuštěny. 
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8. veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo 

Tabulka č. 14 

označení VPS způsob využití výměra č. pozemku 
právnická osoba, v jejíž 
prospěch bude uplatněno 
předkupní právo 

PO1 VPS č. PO1 
 

důležitá plocha pro občanské vybavení 
sídla Mezirolí Z36 

0,5831 148/53 Město Nová Role 

PO02 VPS č. P02 důležitá plocha pro občanské vybavení 
sídla Mezirolí Z37 

0,2892 148/1, 148/3 Město Nová Role 

 

Změna bude aktualizovat výčet veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství s ohledem na jejich potřebu a 
jejich realizaci. 
 

9. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování  

Územní plán vymezuje tyto lokality, pro které je stanovena podmínka zpracování územní studie: 

k.ú. Jimlíkov  Z75 - BV         
        
k.ú. Mezirolí  Z25 – BV,  Z28 – SV, Z29 – BV,  Z30 – SV,  Z34 – BI,  Z35 – BV, P10 – SV  
  
k.ú. Nová Role Z12 – BI, Z14 – BI, Z20 – BI, P03 – BI, P05 – BH, K04 – RN, CD05 - DS 

Lhůta pro pořízení územních studií, schválení jejich využitelnosti a zapsání do evidence územně plánovací 
činnosti je stanovena na dobu 5 let od nabytí účinnosti územního plánu. 

Změna bude aktualizovat výčet ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie, zároveň budou aktualizovány lhůty pro jejich pořízení. 

Změna uvede do souladu výčet ploch podmíněných zpracováním územní studie v textové části s výkresem 
základního členění (např. koridor CD05).  

 
10. vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

Územní plán vymezuje tyto plochy územní rezervy: 

R1 – BI  - bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI)   

R2 – BV - bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 

R3 – BV - bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 

R4 – DS - pro dopravní stavbu – pro budoucí veřejně prospěšnou stavbu - dopravní propojení krajské silnice II. tř. 
II/220 s komunikacemi Mezirolí v jihovýchodní části urbanizovaného území 

 
Změnou č. 1 byla část územní rezervy R1(BI) převedena do zastavitelné plochy Z1.1 – BI, PV pro bydlení            

v rodinných domech – městské a příměstské a pro veřejné prostranství. 
 
Změna ÚP  bude aktualizovat výčet ploch územních rezerv. 

 
11. požadavky na změny 

Tabulka č. 15 

pozemek 
par.č. 

katastrální území způsob využití  
stav 

způsob využití  
   návrh 

692/3, 692/5, 1610/5 
1610/15 
 
0,893 ha 

Nová Role plochy zeleně soukromé a vyhrazené 
(ZS) 
plochy dopravní infrastruktury – 
silniční (DS) 

plochy rekreace – zahrádkové osady 
RZ 



         Zpráva o uplatňování ÚP Nová Role 

 

Strana 11 

 

 Pozemky jsou součástí zastavěného území. Bezprostředně navazují na lokalitu 
stávající zahrádkářské osady.  Z východní strany území přimyká k regionálnímu 
biokoridoru RK 20007 - RC 398 Fojtovský vrch – RC 1159 Rolavská Role. 

O pořízení změny rozhodlo Zastupitelstvo města Nová Role dne 6.11.2019 
usnesením č. 9/04, bod 2, písm. b) – předmětem Změny č. 2. 

148/2, 148/11 
 
 
3,2403 ha 

Mezirolí částečně plochy Z33 a Z34 -  bydlení 
v rodinných domech – městské a 
příměstské BI 
částečně plochy smíšené 
nezastavěného území NS 

plochy bydlení v rodinných domech 
městské a příměstské BI 

 Pozemky leží mimo zastavěné území, avšak přímo navazují na zastavitelné 
území, na plochu Z33 a Z34.  

O pořízení změny rozhodlo Zastupitelstvo města Nová Role dne 6.11.2019 
usnesením č. 9/04, bod 2, písm. c) – předmětem Změny č. 2. 

750/3, 743/85 
 
0,0330 ha 

Mezirolí plochy lesní NL 
plochy smíšené nezastavěného 
území NS 

plochy bydlení v rodinných domech – 
venkovské BV 

 Pozemky bezprostředně sousedí se zastavitelnou plochou Z69 a v zásadě jsou 
dnes součástí zahrady u rodinného domu ve výstavbě na pozemku parc. č.  
743/62. Změna způsobu využití pro bydlení nebude mít vliv na stanovenou 
urbanistickou koncepci, ani žádné nároky na dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

O pořízení změny rozhodlo Zastupitelstvo města Nová Role dne 6.11.2019 
usnesením č. 9/04, bod 2, písm. e) – předmětem Změny č. 2. 

a2) Vyhodnocení podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona)  

Od vydání územního plánu byly změněny podmínky, za kterých byl územní plán vydán: 

 Od 1.1.2018 je v platnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 Dnem 1.1.2021 vešla v účinnost další novela stavebního zákona č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon             
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

 Byla novelizována vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

 Byla novelizována vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  

 Ke dni 31.12.2020Pátá byla provedena úplná aktualizace ÚAP. Vyhodnocení ÚP Nová Role z hlediska 
požadavků vyplývající z ÚAP je uvedeno v kapitole b) této zprávy.  

 V roce 2015 byla vydána Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, která byla schválena 
usnesením vlády č. 276 ze dne 15. dubna 2015.  Aktualizace č. 2 a 3 Politiky územního rozvoje ČR byly 
schváleny dne 2. září 2019 usnesením vlády ČR č. 629 a 630. Aktualizace č. 5 byla usnesením vlády č. 833 
schválena dne 17.9.2020. 

Vyhodnocení ÚP Nová Role z hlediska požadavků vyplývající z Aktualizací PÚR je uvedeno v kapitole c1) této 
Zprávy. 

 Dne 13.7.2018 nabyla účinnosti Aktualizace  č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského Kraje.  

Vyhodnocení ÚP z hlediska požadavků vyplývající z Aktualizace č. 1 ZÚR KK je uvedeno v kapitole c2) této 
Zprávy.  

a3) Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

Při naplňování ÚP Nová Role nebyly od doby jeho vydání zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území a 
územní rozvoj obce neohrozil přírodní, krajinné ani kulturní hodnoty území.  

aspi://module='ASPI'&link='416/2009%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='25.%209.2019'
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Navrhované řešení ÚP nepředstavuje pro území žádná rizika či ohrožení. Dle stanoviska dotčeného orgánu k návrhu 
územního plánu z hlediska ochrany krajiny a přírody ze dne 16.10.2013 pod čj. 3585/ZZ/13 navržená koncepce 
představuje zásah takového charakteru, který nemůže ani druhotně negativně ovlivnit předmět ochrany jakékoliv 
složky soustavy Natura 2000. Z hlediska udržitelného rozvoje území není třeba provádět změny v koncepci územního 
plánu, neboť nedošlo k zásadním změnám podmínek, na základě kterých byl ÚP vydán, ani nebyly zjištěny nové 
skutečnosti s negativními dopady na udržitelný rozvoj obce.  

b) PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Karlovy Vary (dále také „ÚAP“) byly zpracovány         
v roce 2008 a jsou průběžně aktualizovány. Poslední úplná aktualizace byla pořízena k 31.12. 2020.  

Vyhodnocení stavu územních podmínek podle pilířů udržitelného rozvoje území 

Tabulka č. 16 

obec environmentální pilíř (Z) hospodářský pilíř (H) sociální pilíř (S) kategorie 
zařazení 

obce 
5 6 7 8  3 4 10 11 12  2 4 9 10 13  

Nová 
Role 

+ - - + - + + + + + + - - + - + - 3b 

2) prostorové a funkční uspořádání území   8)    ZPF a PUPFL    
3) struktura osídlení     9)   občanská vybavenost vč. její dostupnosti a veřejná prostranství  
4) sociodemografické podmínky a bydlení   10) dopravní a technická infrastruktura vč. jejich dostupnosti   
5) příroda a krajina     11) ekonomické a hospodářské podmínky     
6) vodní režim a horninové prostředí   12) rekreace a cestovní ruch     
7) kvalita životního prostředí    13) bezpečnost a ochrana obyvatel 
 
Zdroj: ÚAP ORP Karlovy Vary 
 

Souhrn vyhodnocení vyváženosti územních podmínek URÚ 

Tabulka č. 17 

obec 

územní podmínky vyváženost vztahu kartogram  
2020 

tendence  
2016-2020 

Z H S dobrý špatný   

Nová Role - + - H Z, S  zhoršení 

Zdroj: ÚAP ORP Karlovy Vary 

Z aktualizovaných ÚAP vyplývají pro území obce tyto problémy a úkoly k řešení: 
- problematická křižovatka v centru obce Nová Role 
- zemí se zhoršenou kvalitou ovzduší z Vřesové  
- stárnutí obyvatel v obci Nová Role  
- nízký podíl VŠ a SŠ v obci Nová Role  
- vysoký radonový index území Nová Role kolem toku Rolava  
- omezující průjezd významné silnice obcí (potřeba obchvatu města Nová Role)  
- nedostatečné občanské vybavení sídla (chybějící plocha pro supermarket)  
- nevyhovující parametry železnice - chybějící tech. zabezpečení (závora) nárůst dopravy  
- omezující průjezd silnice - zatížení komunikace OS x kamiony do prům. zóny  
- deficit dopravy v klidu v Nové Roli;  
- nedostatky v odkanalizování část Mezirolí, Jimlíkov;  
- staré ekologické zátěže (Vitra - mazutová skvrna)  
- nadměrná hluková zátěž - průjezd nákladních aut centrem města Nová Role  

Některé problémy buď nejsou územním plánem řešitelné (jedná se o stávající limity v území), nebo již platná územně 
plánovací dokumentace obce umožňuje jejich řešení. Problémy vyplývající z územně analytických problémů nadále 
trvají. 

Změnou ÚP budou zohledněny problémy identifikované pro území obce v ÚAP ORP Karlovy Vary. 
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c) VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ ROLE S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM. 

c1) Soulad s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 

ÚP byl vydán před aktualizací PÚR ČR. Správní území Nové Role se nachází mimo nejbližší rozvojovou osu OS7, 
ale je součástí rozvojové oblasti republikového významu OB12 - Karlovy Vary. Změna č. 1 zapracovala požadavky 
vyplývající s aktualizací PÚR. 

Územní plán Nová Role je v souladu s požadavky vyplývajícími s aktuálního znění  PÚR ČR. 

c2) Soulad se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje ve znění Aktualizace č. 1 

Územní plán Nová Role byl vydán v souladu s platnou dokumentací Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje 
2010. Dne 13.7.2018 nabyla účinnosti Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Z této 
aktualizace vyplývají pro území Nová Role nové požadavky, které  Změna č. 1 do územního plánu zapracovala. 
Územní plán Nová Role je v souladu se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje v aktuálním znění. 
 

d) VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE § 55 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA. 

Od nabytí účinnosti UP došlo ve všech třech katastrech správního území obce k relativně značnému využití 
vymezených zastavitelných ploch – viz vyhodnocení v kap. a).  
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. 

e) POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ ROLE V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚNY. 

e1) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního 
stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, 
jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

e1.1) Požadavky vyplývající z vyhodnocení politiky územního rozvoje 

Změna ÚP obecně musí být v souladu s PÚR ČR – budou zohledněny aktualizované republikové priority. 

e1.2) Požadavky vyplývající z vyhodnocení zásad územního rozvoje 

Změna ÚP bude zpracována v souladu s požadavky ZÚR KK - budou zohledněny krajské priority. 

e1.3) Požadavky vyplývající z vyhodnocení uplatňování územního plánu  

Do změny budou zapracovány požadavky, které  vyplývají z předešlých kapitol a) a b): 

1. bude aktualizována hranice zastavěného území 

2. plochy změn, na kterých byla realizována další výstavba, budou převedeny do stabilizovaných ploch 

3. bude aktualizován výčet ploch v krajině s ohledem na jejich potřebu a jejich realizaci 

4. budou prověřeny podmínky využití ploch RZ - změna bude definovat pojem „individuální zahradní 
objekt“ a stanoví max. zastavěnou plochu tohoto objektu a jeho podlažnost. 

5. u plochy Z10-RZ bude vypuštěna podmínka zřízení společného sociálního zařízení nebo bude 
definován tento pojem 

6. v kap. 1c.5 uvést do souladu u ploch Z36 a Z37 index s textem 

7. bude aktualizován výčet veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit 
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8. bude aktualizován výčet veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo  

9. bude aktualizován výčet ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie, zároveň budou aktualizovány lhůty pro jejich pořízení. 

10. bude uveden do souladu výčet ploch podmíněných zpracováním územní studie v textové části 
s výkresem základního členění (např. koridor CD05)  

11. bude aktualizován výčet ploch územních rezerv 

e1.4) Požadavky vyplývající z ÚAP  

Změna prověří a navrhne řešení problémů vyplývajících z aktualizovaných ÚAP: 

problémy dopravy 
- problematická křižovatka v centru obce Nová Role  
- nevyhovující parametry železnice - chybějící tech. zabezpečení (závora) nárůst dopravy  
- omezující průjezd silnice - zatížení komunikace OS x kamiony do prům. zóny  
- deficit dopravy v klidu v Nové Roli 
- nadměrná hluková zátěž - průjezd nákladních aut centrem města Nová Role  

problémy hygienické 
- území se zhoršenou kvalitou ovzduší z Vřesové  
- vysoký radonový index území Nová Role kolem toku Rolava  
- stará ekologická zátěž (Vitra - mazutová skvrna)  
- nedostatky v odkanalizování část Mezirolí, Jimlíkov 

problémy sociální 
- nedostatečné občanské vybavení sídla - chybějící plocha pro supermarket  

e1.5) Požadavky vyplývající ze změny podmínek v území  

Územní plán bude promítnut na podklad aktuální katastrální mapy.  
 
e1.7) Požadavky vyplývající z vyhodnocení výsledků projednání  

Požadavky budou doplněny po projednání Zprávy. 

e2) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv  

Požadavky nejsou stanoveny. 

e3) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a plochy 
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

Nové veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace nebudou změnou územního plánu 
navrhovány. Změnou budou aktualizovány výčty VPS a VPO.  

e4) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

Nové požadavky nejsou stanoveny. Změnou bude aktualizován výčet ploch, ve kterých je rozhodování                 
o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. 

e5) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Uspořádání obsahu změny územního plánu bude zpracováno v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, vyhlášek č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a                
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti v platném znění.  

Náležitosti obsahu Změny, včetně jejího odůvodnění jsou stanoveny v příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Elektronická verze dokumentace Změny bude zpracována ve strojově čitelném formátu.  
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Pokyny k textové části: 

 Ve výrokové části budou uvedeny pouze ty jevy, které se v ÚP budou měnit. Uvede se číslo nebo písmeno (nebo 
jiné označení, např. pořadí odrážky) a text, který se mění, zrušuje nebo nahrazuje. Nové znění měněné části 
bude opatřené uvozovkami. 

 Součástí odůvodnění bude i text celé výrokové části s vyznačením změn. 

Pokyny ke grafické části: 

 Grafická část výroku i odůvodnění bude obsahovat pouze ty jevy, resp. jejich části, které jsou v ÚP měněny a 
pouze na výkresech, které jsou měněny. 

 Výkresy budou zpracovány tak, aby změny byly výrazné, tzn. na černobílém nebo barevně nevýrazném 
podkladu, přičemž podstatná je čitelnost mapového podkladu. 

 Grafická část návrhu změny bude zpracována v digitální podobě ve formátu SHP nebo DXF. 

Další požadavky:  

 Návrh bude pro účely veřejného projednání odevzdán ve 2 tištěných vyhotovení a 2x na CD nosičích ve formátu 
PDF. Výsledný návrh bude vydán ve 4 tištěných vyhotoveních, 2x na CD nosičích ve formátu PDF a 2x na CD 
nosičích ve formátu PDF a SHP nebo DXF. 

 V souladu s § 55 odst. 5 stavebního zákona bude vyhotoven územní plán zahrnující úplné znění po vydání 
Změny, který bude zpracován v rozsahu výrokové části. Odůvodnění se nezpracovává s výjimkou koordinačního 
výkresu. Úplné znění  bude vyhotoveno ve 4 tištěných vyhotovení a 4 CD nosičích. 

f) POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ        

(§ 19 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POKUD JE POŽADOVÁNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO NELZE 

VYLOUČIT VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ OBLAST 

Do správního území obce Nová Role nezasahuje žádná lokalita soustavy NATURA 2000. Při naplňování ÚP Nová 
Role nebyly od doby jeho vydání zjištěny negativní dopady na životní prostředí, proto se neuplatňují žádné požadavky 
a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu udržitelný rozvoj území.  

g) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, JE-LI ZPRACOVÁNÍ VARIANT 

VYŽADOVÁNO  

Bez požadavku. 

h) NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU, POKUD ZE SKUTEČNOSTÍ UVEDENÝCH POD PÍSMENY A) AŽ D) VYPLYNE 

POTŘEBA ZMĚNY, KTERÁ PODSTATNĚ OVLIVŇUJE KONCEPCI ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Pořízení nového územního plánu není navrhováno - navrhovanou změnou nebude podstatně měněna koncepce 
územního plánu. 

i) POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, 
POKUD BYLY VE VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY 

Bez požadavků – nebyly zjištěny žádné negativní dopady na udržitelný rozvoj území vyplývající z územního 
plánu. 

j) NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE. 

Požadavek se neuplatňuje. 

k) VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY, SOUSEDNÍMI OBCEMI A KRAJSKÝM ÚŘADEM 

 Budou doplněny po projednání Zprávy. 

Závěr: 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Nová Role za uplynulé období od jeho vydání doposud bude před 
jeho předložením ke schválení zastupitelstvu obce ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona projednán s dotčenými 
orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi.  Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy mohou a dotčené orgány, 
krajský úřad a sousední obce uplatnit své požadavky na obsah Zprávy. 

aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%252319'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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V době konzultací je návrh Zprávy doručen veřejnou vyhláškou a zveřejněn způsobem umožňující dálkový 
přístup na webových stránkách www.novarole.cz a www.mmkv.cz. Ve lhůtě 15 dní ode dne doručení veřejné vyhlášky 
může každý uplatnit připomínky.  

Zpráva o uplatňování Územního plánu Nová Role, doplněná a upravená na základě konzultací, bude předložena 
Zastupitelstvu města Nová Role ke schválení dle § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona. 

http://www.novarole.cz/
http://www.mmkv.cz/

