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1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Viz kapitola č. 1 opatření obecné povahy č. 1/2013. 

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ 
KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

2.1. SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE: 

Zpracování územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 vydanou 
vládou České republiky usnesením č. 929 ze dne 20. 07. 2009. 

• řešené území nenáleží do žádné z rozvojových ani specifických oblastí řešených politikou 
územního rozvoje, řešeným územím neprochází žádná rozvojová osa a koridor 

Územní plán respektuje a řeší republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území: 

• (14) Jsou chráněny a rozvíjeny kulturní, přírodní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Jsou respektovány hodnoty 
s legislativní ochranou, pro ochranu a rozvoj ostatních hodnot území jsou stanoveny podmínky. Je 
zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny. Urbanistická struktura, která je dlouhodobě stabilizována a vymezena dopravním 
skeletem, je respektována, ÚP pouze tento skelet doplňuje v měřítku odpovídajícím charakteru 
území. 

• 15) Při vymezování změn a vytváření urbánního prostředí bylo předcházeno prostorově sociální 
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. ÚP vymezuje plochy se smíšeným 
využitím (plochy smíšené obytné, plochy smíšené výrobní), umožňující polyfunkční využití území 
s odpovídající vybaveností a stanovenou urbanistickou koncepcí čelí nežádoucímu trendu vzniku 
monofunkčních ploch bez vazby na veřejné vybavení a pracovní příležitosti. 

• (16) V rámci ÚP jsou vymezeny plochy a stanoveny podmínky pro komplexní řešení zajišťující 
udržitelný rozvoj městyse, při respektování požadavků vyplývajících ze strategických dokumentů 
rozvoje kraje. Dílčí požadavky Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Nová Říše byly na výrobních 
výborech projednány a bylo přijato řešení, které představuje přijatelný kompromis s ohledem na 
cíle územního plánování. 

• (17) Podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn jsou v území vytvořeny 
vymezením ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména ploch smíšených výrobních a 
ploch výroby a skladování. Nové plochy jsou navrženy ve vazbě na stávající výrobní areály na 
severním okraji sídla a na jižním okraji poblíž hřbitova. 

• (18) Je podpořen polycentrický rozvoj sídelní struktury, v sídle jsou stabilizovány a rozvíjeny 
plochy veřejného občanského vybavení, případně je umožněn jejich rozvoj v rámci ploch 
smíšených obytných. Předpoklad pro rozvoj partnerství venkovské oblasti je posílen řešením 
dopravní infrastruktury – rozvojem a doplněním stávající sítě cyklistických tras. 

• (19) V rámci navržených ploch přestavby (plochy občanského vybavení a plocha sídelní zeleně) 
jsou vytvořeny podmínky pro využití opuštěných a chátrajících areálů, zemědělského a 
průmyslového původu. Tím dochází k hospodárnému využívaní zastavěného území a zároveň je 
zajištěna i ochrana nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy). 

• (20) Rozvojové záměry jsou umisťovány s ohledem na charakter krajiny, při respektování 
krajinného rázu a nerozšiřování zástavby do volné krajiny. Převážná část navržených ploch je 
situována v návaznosti na stávající zástavbu. Stanovením zásad a opatření na ochranu zdravých 
životních podmínek a životního prostředí, respektováním hodnot území a přírodních zdrojů a 
ochranou zemědělského a lesního půdního fondu jsou respektovány veřejné zájmy - zejména 
kvalita životního prostředí. 
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ÚP vytváří, v rámci koncepce uspořádání krajiny, územní podmínky pro implementaci a 
respektování územních systémů ekologické stability, zvyšování a udržování ekologické stability, 
zajištění ekologických funkcí krajiny a zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. 
V rámci koncepce ochrany a rozvoje hodnot území a koncepce uspořádání krajiny jsou stanoveny 
podmínky pro ochranu krajinného rázu. 

• (21) V rámci vymezení systému sídelní zeleně jsou stanoveny různé formy ploch sídelní zeleně, 
s cílem zachovat a rozvíjet jejich prolínání s krajinnou zelení a dále vytvářet podmínky pro 
zachování spojitosti těchto ploch v koordinaci s územním systémem ekologické stability. 

• (22) Navržením rozvojových ploch pro sport a rozvojem stávající sítě tras a stezek pro pěší a 
cyklisty, vytváří ÚP podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, při zachování hodnot území. 

• (23) V ÚP jsou vymezeny a navrženy plochy pro dopravní infrastrukturu a dále koridory technické 
infrastruktury pro vedení nových tras nebo přeložek vedení, která výrazně omezují rozvoj sídla v 
konkrétních rozvojových plochách. Dopravní a technická infrastruktura je navržena s ohledem na 
prostupnost krajiny a s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny. 

• (24) Podmínky ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a 
emisemi, s ohledem na vytváření územních podmínek pro environmentálně šetrné formy dopravy, 
jsou řešeny stanovením zásad a opatření na ochranu zdravých životních podmínek a životního 
prostředí a dále formou podmínek k jednotlivým plochám s rozdílným způsobem využití. 

• (25) ÚP vytváří podmínky pro ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území (záplavy, eroze...) jednak stanovením zásad pro ochranu civilizačních 
hodnot a dále především v rámci koncepce uspořádání krajiny. ÚP řeší ochranu potenciálně 
ohrožených území; jsou navrženy plochy protipovodňových a protierozních opatření, které 
zahrnují celou škálu opatření pro eliminaci rizik přírodních katastrof. ÚP stanovuje zásady pro 
zadržování, vsakování a využívání dešťových vod tak, aby nedocházelo ke zhoršování 
odtokových podmínek. 

• (26) Navržené zastavitelné plochy ani plochy přestavby nezasahují do aktivní zóny záplavového 
území – aktivní zóna záplavového území není na vodním toku Řečice stanovena. Záplavové 
území, které je stanoveno vodoprávním úřadem, nezasahuje do zastavěného území. 
V zastavěném území je vymezeno územím s rizikem záplav, které je eliminováno návrhem ploch 
pro umístění protipovodňových a protierozních opatření. 

• (27) ÚP vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury stabilizací 
stávajících ploch a návrhem nových ploch a koridorů veřejné infrastruktury. 

Koncepce řešení dopravní infrastruktury vytváří podmínky pro stabilizaci dopravního skeletu, 
zlepšení prostupnosti krajiny a obsluhy pozemků. 

• (28) ÚP zohledňuje nároky na další vývoj území v dlouhodobých souvislostech a to jednak 
stanovením podmínek pro možnost realizace související veřejné infrastruktury u smíšených ploch 
a dále vymezením ploch a koridorů územních rezerv chránících území pro případnou realizaci 
budoucích záměrů. Ochrana kvalitních prostorů v sídle je zakotvena v koncepci ochrany a rozvoje 
hodnot území. 

• (29) ÚP vymezuje plochy dopravní infrastruktury a veřejných prostranství, umožňující návaznost 
na nadřazenou síť veřejné dopravy. Stabilizací a doplněním stávajícího dopravního skeletu vytváří 
ÚP podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému obsluhy území, včetně rozvoje pěších a 
cyklistických tras. 

• (30) Koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizována. Čištění odpadních vod je 
nevyhovující. Navržená koncepce vodního hospodářství splňuje požadavky na vysokou kvalitu 
života v budoucnosti. 

• (31) je realizována plynofikace v celém řešeném území, zásobování elektrickou energií je rovněž 
zabezpečeno, využití alternativních zdrojů je v souladu se stanovenou koncepcí technické 
infrastruktury. 

• (32) Při stanovování urbanistické koncepce byla posouzena kvalitu bytového fondu, plochy 
vhodné k přestavbě byly navrženy v bývalých areálech zemědělského a průmyslového charakteru 
z důvodu jejich vhodného využití a začlenění do okolní zástavby a krajiny. 
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SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM: 

Nová Říše je součástí území řešeného Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina (dále ZÚR kV), 
vydané zastupitelstvem kraje Vysočina dne 16. 9. 2008 (nabyly účinnosti dne 22. 11. 2008) formou 
opatření obecné povahy (včetně aktualizace č. 1 ZÚR kV). 

• ÚP respektuje priority územního plánování kraje Vysočina stanovené pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, přičemž řešeného území se týkají zejména tyto priority: 

o zajistit vyváženost a udržitelnost rozvoje území 

o vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území posilující vztah 
obyvatelstva ke svému území 

ÚP vytváří podmínky pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnosti společenství obyvatel a dále 
minimalizuje negativní vlivy územního rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, na přírodní a krajinné hodnoty 
území přiměřenou koncepcí rozvoje území a stanovením podmínek pro ochranu hodnot. 

• řešené území leží mimo rozvojové oblasti a osy i mimo specifické oblasti krajského významu 

• řešením ÚP jsou upřesněny tyto plochy a koridory ÚSES jako veřejně prospěšná opatření: 

ozn. ÚSES řešení v ÚP Nová Říše 

U254 regionální biokoridor 522 
Pařezitá – Jezbiny 

Vymezeno jako částečně existující regionální biokoridor, 
neexistující části jsou doplněny v rámci navržených ploch 
smíšených nezastavěného území – krajinná zeleň (N40, N45, N59, 
N60) a plochy přírodní (N41). Trasa biokoridoru byla 
upřesněna dle generelu lokálního ÚSES, který zohlednil lokální 
specifika. Trasa biokoridoru využívá údolnice cca 100 m 
jihozápadně od trasy vymezené v ZUR. Důvodem je mimo jiné i 
řešení protierozních opatření, zadržení vody v krajině, apod.  

• správní území obce Nová Říše je zařazeno do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB003 Želetavsko 
pro kterou je stanovena zásada zachování historické siluety sídel: 

ÚP respektuje zásadu zachování historické siluety sídla zejména stanovením podmínek pro 
ochranu a rozvoj hodnot území (viz. obecné podmínky ochrany a rozvoje hodnot, stavební 
dominanty, významné vyhlídkové body, apod.), stanovením podmínek prostorového uspořádání 
zástavby a dále samotným rozvržením a situováním rozvojových (zastavitelných) ploch. 

2.2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 

řešené území k.ú. Nová Říše 

kód obce 587591 

počet obyvatel 798 (sčítání 2001), 862 (stav k 31. 12. 2011) 

rozloha řešeného území 785 ha 

kraj Vysočina 

obec s rozšířenou působností Telč 

obec s pověřeným obecním úřadem Telč 

POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY, ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ: 

Řešené území se nachází v jižní části kraje Vysočina, v okrese Jihlava. Městys leží mimo hlavní osy a 
prostory kraje. 

Funkci obce s rozšířenou působností (ORP) a obce s pověřeným obecním úřadem (POÚ) zastává pro 
Novou Říši město Telč. Jako zájmové území lze označit území přilehlých sídel náležících do 
správního obvodu ORP a POÚ, s významnými stávajícími i budoucími vzájemnými vazbami jako je 
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dojížďka za prací, školstvím, kulturou a zdravotnickými zařízeními, státní správou apod., dále spád za 
rekreací, napojení na technickou infrastrukturu, svoz komunálního odpadu, turistický ruch atd. Vazby 
řešeného území na okolí z hlediska hierarchie větších sídel jsou směrovány zejména na Jihlavu. 

Sousedící obce: 

k.ú. obec poznámka 
Dolní Vilímeč Dolní Vilímeč západ 

Vystrčenovice Vystrčenovice západ 

Rozsíčky u Telče Rozsíčky sever 

Vápovice Vápovice sever 

Bohuslavice Bohuslavice východ 

Zdeňkov Zdeňkov východ 

Krasonice Krasonice jih 

Červený Hrádek u Dačic Červený Hrádek jih (Jihočeský kraj) 

Návrh urbanistické koncepce neovlivňuje přímo navazující území, vazby a požadavky na koordinaci 
jsou zejména v dopravní a technické infrastruktuře a v územním systému ekologické stability. 

• v rámci ÚP je řešena návaznost na sousední obce u těchto záměrů: 

o navržené cyklistické trasy vedené po stávajících silnicích II. a III. třídy a účelové komunikaci – 
k.ú. Bohuslavice, k.ú. Krasonice a k.ú. Červený Hrádek u Dačic 

o koridor pro odkanalizování – napojení obcí Bohuslavice a Vápovice (KT3) 

• širší vztahy a návaznost ÚSES: 

Vymezený regionální územní systém ekologické stability respektuje nadřazenou územně 
plánovací dokumentaci a oborovou dokumentaci zpracovanou na úrovni generelu. Prvky 
nadregionálního územního systému ekologické stability se v řešeném území a jeho okolí 
nenacházejí. Severozápadně od katastru obce je vymezeno regionální biocentrum č. 651 
Pařezitá, které přes území Nové Říše propojuje regionální biokoridor č. 522 s regionálním 
biocentrem č. 649 Jezbiny. Skladebné části lokálního ÚSES respektují oborovou dokumentaci 
zpracovanou v r. 2005 v měř. 1:10 000. Biokoridory lokálního významu jsou vymezeny podél 
Vápovky a Řečice s přesahem na území obcí Bohuslavice, Červený Hrádek (JčK.) a Dolní Vilímeč 
a Vystrčenovice. V jihovýchodní části katastru navazují lokální biokoridory na území obcí 
Krasonice a Rozseč. 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Cílem řešení je vytvořit územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj sídla formou komplexního návrhu 
uspořádání a využití území obce, při respektování stávajících hodnot území. 

• ÚP je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování - vytváří podmínky pro výstavbu a 
udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnosti společenství obyvatel (viz. kap. 10.9.) 

• ÚP svým řešením respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, formulované v rámci Politiky územního rozvoje ČR a ZÚR kV (viz. kap. 2.1.) 

• komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území vytváří ÚP podmínky pro 
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů 

• rozsah zastavitelných ploch je řešen úměrně velikosti sídla, souvisejícím kapacitám veřejné 
infrastruktury a hospodářským podmínkám (viz. kap. 11.) 

• ÚP vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území (viz. kap. 3.1.) a ochranu 
nezastavěného území (viz. kap. 3.2.) 
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3.1. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

Koncepce ochrany hodnot území vychází (kromě podmínky respektování definovaných a chráněných 
hodnot území, které jsou zajišťovány jinými právními předpisy) primárně z nutnosti zachování 
charakteru urbanistické struktury sídla, nerozšiřování zástavby do volné krajiny a respektování 
krajinného rázu. 

V ÚP jsou stanoveny Obecné podmínky ochrany a rozvoje hodnot, umožňující stavebnímu úřadu 
posoudit záměry, které nejsou přesně specifikovány v přípustných nebo podmíněně přípustných 
činnostech; při sporném záměru je možno nechat si zpracovat nezávislou expertízu. 

Urbanistický a architektonický charakter prostředí je dán: 

o charakterem prostoru, který svým uspořádáním je charakterizován stupněm uzavřenosti a 
celkovým působením na člověka (určující je forma zástavby – volná, kompaktní, měřítko prostoru, 
koeficient zastavění) 

o strukturou prostoru danou hmotovým uspořádáním zástavby (její výšková gradace, tvary a 
orientace střech k uličním prostorům) 

o obrazem prostoru vytvářeným stylem, použitými materiály, barevností a urbanistickým mobiliářem 

o pohledovou exponovaností – nároží a objekty zakončující průhled ulicí, průhledy na dominanty, 
pohledově exponované svahy 

Přírodní charakter prostředí je dán: 

o charakteristikami krajinného rázu, rozmanitostí ploch využívání území, krajinnými formacemi, 
prostorovou diverzifikací, autochtonními druhy dřevin a jejich diverzifikací 

A) OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT 

Územní plán vymezuje ochranu kulturních hodnot: 

Pro nejkvalitnější části řešeného území je vymezeno území zásadního významu pro ochranu 
hodnot se stanovenými podmínkami ochrany. Tato diferenciace území z hlediska ochrany a rozvoje 
hodnot území byla vymezena na základě syntézy ochranných režimů, kvality a charakteru prostředí. 

V rámci návrhu ÚP a dle podkladů ÚAP byly vymezeny kulturní hodnoty přispívající ke kulturnímu 
dědictví a identitě sídel, harmonii v území, které nepožívají zákonné ochrany památkové péče a které 
je třeba chránit: 

o stavební dominanty 

o významné vyhlídkové body 

o významné plochy sídelní zeleně 

o pietní pásmo okolo veřejného pohřebiště 

Územní plán respektuje kulturní hodnoty s legislativní ochranou: 

• Nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP: 

č. památky část obce památka umístění 

27658 / 7-5025 Nová Říše klášter premonstrátský (čp.1)  
17689 / 7-5030 Nová Říše kaple sv. Kříže SZ od obce na Vystrčenovice 
19137 / 7-5031 Nová Říše kaple P. Marie v lese směrem na Krasonice 
46953 / 7-5032 Nová Říše kaple sv. Jana Křtitele JV od obce na Krasonice 
41432 / 7-5033 Nová Říše bývalá škola (čp.3)  
27156 / 7-5034 Nová Říše hospoda U zlatého lva (čp.5)  
32254 / 7-5035 Nová Říše rodinný dům (čp.31) Březinova 
23640 / 7-5037 Nová Říše sýpka kontribuční při silnici ke Staré Říši 
5039 Nová Říše socha sv. Jana Nepomuckého u kostela 
35349 / 7-5040 Nová Říše socha sv. Floriána nám. 
33799 / 7-5041 Nová Říše kaplička směr Vystrčenovice 
25253 / 7-5042 Nová Říše výklenková kaplička - poklona směr Krasonice 
28145 / 7-5043 Nová Říše křížová cesta  
31667 / 7-5044 Nová Říše smírčí kámen směr Zdeňkov 
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• Archeologie 

Řešené území je z hlediska ochrany archeologického dědictví považováno za území s 
archeologickými nálezy. Při jakýchkoliv zásazích do terénu je třeba respektovat §§ 21 – 24 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je 
povinen záměr stavební a jiné činnosti ohrožující archeologické movité a nemovité archeologické 
nálezy v jejich původním uložení oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci v předstihu před zahájením prací provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. 

Je respektováno území s archeologickými nálezy kategorie I. 

B) OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU 

Podmínky ochrany přírodních hodnot a krajinného rázu jsou stanoveny z důvodu ochrany 
krajinného rámce (tvořeného lesy a krajinnou zelení), včetně prolínání krajinné a sídelní zeleně 
s vazbou na ÚSES, ochrany přírodních horizontů a přírodních dominant 

Územní plán respektuje přírodní hodnoty s legislativní ochranou: 

Po stránce legislativní je udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině zabezpečena zákonem č. 
114/1992 Sb. ČNR ze dne 26.2.1992 (s účinností od 1.6.1992) v platném znění a prováděcí vyhláškou 
č. 395/1992 Sb. 

V řešeném území se nachází zvláště chráněná lokalita ochrany přírody, která je z důvodu ochrany 
ohroženého druhu fauny zařazena do soustavy Natura 2000. 

• Natura 2000: 

Lokalita č. CZ0613327 - Nová Říše je vymezena po hranicích stejnojmenné vodní nádrže. 
Předmětem ochrany je sekavec písečný, ryba, která preferuje především stojaté mělké vody s 
písečným dnem. Na katastru Nové Říše je lokalita vymezena na severozápadní hranici v rozsahu 
cca 4 ha. Toto území je součástí kumulativních limitů (pásmo hygienické ochrany vodního zdroje, 
ÚSES) Územní plán toto území respektuje, nenavrhuje řešení která by měla na toto území vliv. 

V rámci obecné ochrany přírody je v území vymezen územní systém ekologické stability, významné 
krajinné prvky (VKP), památné stromy a ochrana krajinného rázu. 

• významné krajinné prvky: 

V území se nachází registrovaný významný krajinný prvek Alej v Podolí; jedná se o skupinu 
vzrostlých stromů – alej 5-ti lip pod hrází rybníka Staviště. 

• památné stromy: 

o stromořadí ke hřbitovu 

o lípa u kapličky před čerpací stanicí PHM u silnice Nová Říše – Telč 

• pásmo 50 m od okraje lesa 

C) OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT 

Řešením ÚP Nová Říše jsou respektovány a rozvíjeny civilizační hodnoty území (hodnoty území, 
spočívající např. v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou, možností pracovních příležitostí, v dopravní 
dostupnosti, dostupnosti veřejné dopravy, v možnosti využívání krajiny k zemědělským účelům apod.). 

Územní plán respektuje civilizační hodnoty s legislativní ochranou: 

o ochranná a bezpečnostní pásma – viz. kap. 10.2. a 10.3. 

D) OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití je v rámci ÚP navrženo tak, aby byly minimalizovány 
stávající i potenciální negativní vlivy, které by mohly ovlivnit zdravé životní podmínky nebo životní 
prostředí. Pro stávající i navržené plochy smíšené výrobní v blízkosti obytných zón jsou stanoveny 
podmínky. Navržené podmínky pro ochranu zdraví a životního prostředí zajistí pohodu bydlení v sídle i 
s ohledem na případné budoucí záměry, popř. změnu legislativy. 
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3.2. POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány vlastní urbanistickou koncepcí a 
koncepcí řešení krajiny: 

• ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu sídla s propojením na okolní krajinu při 
respektování krajinného rázu 

• s ohledem na ochranu krajiny vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 
území a zajištění ochrany nezastavěného území jednak intenzivnějším a variabilnějším 
způsobem využití zastavěného území (vymezení ploch se smíšeným využitím), využitím ploch 
brownfields, které jsou v rámci ploch přestavby navrženy k obnově a opětovnému využití a dále 
využitím nezastavěných ploch (proluk) v zastavěném území 

• zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 
zastavěného území 

• navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území, doplňují a uzavírají stávající 
urbanistickou strukturu; hlavní rozvojové plochy jsou situovány na západní a severozápadní okraj 
sídla 

• s výjimkou rozvojových ploch pro dopravní a technickou infrastrukturu a vodních ploch nejsou 
v krajině navrženy žádné další zastavitelné plochy 

• požadavky na ochranu nezastavěného území jsou dále řešeny stanovením podmínek pro plochy 
s rozdílným způsobem využití v krajině 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A 
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

ÚP je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto 
stavebnímu zákonu (dále jen SZ). Ve vztahu ke konceptu ÚP došlo k některým úpravám (např. názvů 
výkresů, označení ploch s rozdílným způsobem využití, označení ploch změn, označení veřejně 
prospěšných staveb a opatření, apod.) z důvodu uvedení dokumentace do souladu s platnou 
legislativou. 

• odůvodnění vymezení dalších ploch s rozdílným způsobem využití nad rámec SZ (s ohledem na 
specifické podmínky řešeného území): 

Plochy sídelní zeleně (Zp, Zi, Zz) – jsou vymezeny z důvodu snahy o provázanost grafické části 
s částí textovou, s kapitolou 3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a systému sídelní zeleně, kde je tento pojem zmiňován. 

• vymezení samostatné plochy veřejných prostranství dle § 20 odst.2 vyhl. č. 501/2006 Sb., ve 
znění vyhl. č. 269/2009 Sb. 

Veřejná prostranství o odpovídající výměře u rozvojových ploch (plochy bydlení, plochy smíšené 
obytné, plochy rekreace, plochy občanského vybavení) nad 2 ha jsou územním plánem určena k 
vymezení v rámci podrobnějších dokumentací. Důvodem je problematičnost vymezení těchto 
ploch bez znalosti řešení konkrétních lokalit. Dalším důvodem jsou vlastnické vztahy - velká řada 
soukromých vlastníků a omezený rozsah pozemků ve vlastnictví města v řešených lokalitách 
nedovoluje z pozice ÚP tyto plochy vymezit. 

• vymezení ploch pod 2000 m2 

Plochy o výměře menší než 2000 m2 jsou v ÚP vymezeny např. v případě: 

o ploch veřejného občanského vybavení (Ov) – z důvodů ochrany stávajících ploch před 
nežádoucím využitím či zrušením 

o ploch veřejných prostranství (PV) – z důvodu zajištění obsluhy území 

o ploch technické infrastruktury (T) – z důvodu významu plochy, ač malého rozsahu, pro 
obsluhu území (vodojemy, regulační stanice plynu...) 
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5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

5.1. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 

5.1.1. POŽADAVKY NA OBRANY STÁTU 

Celé řešené území se nachází v ochranných pásmech leteckých koridorů (LK TSA 22 a LK TRA 83 
Okříšky) určených pro létání v malých a přízemních výškách; požadavek na předběžné projednání 
záměrů realizace výškových staveb s příslušnou VUSS je zakotven ve výrokové části, v kap. 6.16. 
Stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

5.1.2. POŽADAVKY OCHRANY OBYVATELSTVA 

a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Řešené území je potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní. Respektovat 
území zvláštní povodně pod vodním dílem (VN Nová Říše). 

b) Zóny havarijního plánování 

Řešené území není součástí zón havarijního plánování. Je nutno respektovat havarijní plány. 

c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

K ochraně před kontaminací osob radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky 
nebezpečných chemických látek uniklých při haváriích se využívají přirozené ochranné vlastnosti 
obytných a jiných budov. 

K ochraně obyvatelstva v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného 
stavu slouží stálé úkryty a improvizované úkryty. 
o stálé úkryty 

o Improvizované úkryty (dále jen „IÚ“) - se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a 
tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým 
účinkům zbraní hromadného ničení, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálé úkryty. IÚ je 
vybraný vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních 
objektů, který bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. Prostory budou upravovány 
svépomocí fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců 
s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. Tyto prostory jsou evidovány na obecním 
úřadě. Je třeba doporučit, aby nově budované objekty byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby 
obsahovaly prostory vyhovující podmínkám pro možné vybudování IÚ. 

Ukrytí obyvatelstva zabezpečuje Úřad městyse pouze při vyhlášení válečného stavu. Ukrytí bude 
provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů a v provozních 
a výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované úkryty. V případě potřeby ukrytí obyvatel a 
návštěvníků sídla při vzniku mimořádné události v době míru zajišťuje Úřad městyse ochranu osob 
před kontaminací nebezpečnými látkami / průmyslová havárie, únik nebezpečné látky z havarovaného 
vozidla apod./ především za využití ochranných prostorů jednoduchého typu ve vhodných částech 
obytných domů a provozních, výrobních a dalších objektů, kde budou improvizovaně prováděny 
úpravy proti pronikání nebezpečných látek. 
o hlavní kapacity jsou v prostorách a areálech veřejného občanského vybavení. 
o výrobní provozy si zajišťují ukrytí pro své zaměstnance ve vlastní režii v prostorách provozoven 

Pro ukrytí předpokládaného přírůstku obyvatel je nutné, aby nová zástavba byla realizována 
v maximální míře s podsklepením a s možností využití těchto prostor pro ukrytí obyvatelstva v případě 
ohrožení. Nejvýhodnější řešení je zcela zapuštěné podlaží, případně více než 1,7 m pod úrovní 
okolního terénu. 

Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány 
města v jejich dokumentaci. 
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d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Zajištění evakuace organizuje Úřad městyse. Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné 
události je navrženo pro nouzové, příp. náhradní ubytování obyvatelstva (pobyt evakuovaných osob a 
osob bez přístřeší), využití kapacitních objektů a areálů veřejného obč. vybavení, případně sportu. 

Organizační ani technické zabezpečení evakuace obyvatelstva není úkolem územního plánu. Je 
řešeno orgány města v jejich dokumentaci. 

e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

Úřad městyse a orgány integrovaného záchranného systému vytvoří podmínky pro dočasné 
skladování materiálu CO – prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob za účelem 
provedení jejich výdeje při stavu ohrožení státu a válečném stavu v souladu s § 17 vyhlášky MV č. 
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být využity prostory a plochy veřejného 
občanského vybavení. 
Organizační ani technické zabezpečení skladování (výdeje) materiálu civilní ochrany a humanitární 
pomoci není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci. 

f) Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelná území 

V řešeném území nejsou skladovány nebezpečné látky, v případě havárie na komunikacích bude 
problém řešen operativně dle místa havárie. 

Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem 
územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci. 

g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace 

K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urb. řešení prostoru sídla zásadní: 

o výrobní zóna je prostorově a provozně oddělena od zóny obytné 

o není přípustná výstavba uzavřených bloků 

o doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena tak, aby umožnila příjezd zasahujících 
jednotek (včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu obce i v případě zneprůjezdnění části 
komunikací v obci – komunikace budou v max. míře zaokruhovány 

o při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku 
rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (V1 + V2)/2 + 6m, kde V1 + V2 je 
výška budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách ulice, 

o sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností 
zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů. 

Místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolových vozidel - jedná se o zařízení 
napojená na kanalizaci a vodovod, pro dekontaminační plochy postačí zpevněná, nejlépe betonová 
plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a z druhé 
strany odjezd s přívodem vody nebo páry. 

Zahraboviště - není v řešeném území vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě nákazy 
a odvezena do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny. 

h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 

V řešeném území nejsou skladovány nebezpečné látky. 

i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru stávající vodovodní sítí o dimenzi DN 80 
a vyšší a návrhem na její doplnění. Dále mohou být využity pro zabezpečení požární vody stávající i 
navržené (uvnitř i vně sídel) vodní plochy a toky. Protipožární zabezpečení tak bude vyhovovat ČSN 
73 0873. 

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude řešeno dovozem z nezávadného zdroje, 
zásobování el. energií bude řešeno instalací náhradního zdroje. Popis vodního hospodářství a 
zásobování energiemi je uveden v Textové části odůvodnění ÚP – kap. 10.3. Koncepce technické 
infrastruktury, koncepce rozvoje v textové části ÚP - kap. 4.2. Koncepce technické infrastruktury. 
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5.1.3. OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

V řešeném území se nenachází chráněné ložiskové území nebo dobývací prostor. 

5.1.4. PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ, SESUVNÁ ÚZEMÍ, HLAVNÍ DŮLNÍ DÍLA 

Na území Nové Říše se nenachází. 

5.1.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

V řešeném území je stanoveno záplavové území na Řečici; záplavové území se nedotýká 
zastavěného území a neohrožuje zástavbu. V zastavěném území jsou vymezena území s rizikem 
záplav. 
ÚP vytváří podmínky pro ochranu území a obyvatelstva před rizikem záplav a přívalových vod 
především v rámci koncepce uspořádání krajiny, a to stanovením podmínek, které umožňují realizovat 
opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů apod. ÚP dále řeší ochranu 
území před erozí a povodněmi a stanovuje zásady pro ochranu proti záplavám a přívalovým vodám, 
včetně zásad pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod tak, aby nedocházelo ke 
zhoršování odtokových podmínek. 
ÚP navrhuje posílení retenční schopnosti krajiny navržením soustavy vodních ploch v západní části 
řešeného území. Pro snížení přímého odtoku jsou navrženy plochy pro protipovodňová a 
protierozní opatření (Y1 – Y7), které budou řešeny podrobnější dokumentací a které zahrnují celou 
škálu opatření pro eliminaci rizik, včetně možnosti umisťování poldrů. Pro minimalizaci extravilánových 
vod je rovněž nutno provést změnu organizace povodí – navrhnout organizační (osevní postupy, 
velikost a tvar pozemků), agrotechnická (vrstevnicová orba) a stavebně - technická (průlehy, zelené 
pásy) opatření. U zastavitelných ploch bude řešeno hospodaření s dešťovými vodami. 

5.1.6. POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Komplexní pozemkové úpravy nebyly v řešeném území zpracovány. Jednoduché pozemkové úpravy 
byly při řešení ÚP respektovány. 

5.1.7. OCHRANA OVZDUŠÍ A VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

Oblasti s rizikem zhoršené kvality ovzduší byly zohledněny při vymezování stávajících ploch 
s rozdílným způsobem využití a rozvojových ploch (zastavitelné plochy a plochy přestavby). Plochy 
výroby a skladování, plochy smíšené výrobní a plochy občanského vybavení komerční byly 
přednostně vymezeny ve vazbě na stávající výrobní areály a nadřazenou dopravní síť. V rámci ÚP 
jsou navrženy různé formy zeleně jako významný faktor eliminující prašnost a zlepšující kvalitu 
ovzduší. 

Ochrana veřejného zdraví, včetně ochrany před škodlivými účinky hluku a vibrací, vyplývá ze 
současné legislativy, která je v ÚP respektována. V rámci ÚP jsou dále navrženy zásady a opatření na 
ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí. 

6. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO 
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 

Na základě „Zadání územního plánu obce Nová Říše“, schváleného zastupitelstvem městyse Nová 
Říše dne 20. 9. 2005 pod č. 5/3/2005-ZO, byl zpracován koncept ÚP Nová Říše. Požadavky, 
vyplývající ze zadaní byly splněny, koncept ÚP byl zpracován a projednán dle zákona č. 50/1976 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu. Souborné stanovisko ke konceptu ÚP bylo dohodnuto s 
dotčenými orgány státní správy a bylo vydáno vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování k 
soubornému stanovisku. Souborné stanovisko nebylo do konce platnosti zákona č. 50/1976 Sb., tedy 
do 31. 12. 2006 zastupitelstvem městyse schváleno. Z tohoto důvodu byly vypracovány „Pokyny pro 
zpracování návrhu územního plánu Nová Říše“, schválené usnesením zastupitelstva městyse Nová 
Říše č. 9/4/2009 ze dne 16. 12. 2009 a dále bylo vypracováno doplnění těchto pokynů, které bylo 
schváleno usnesením zastupitelstva městyse Nová Říše č. 12/1/2012-ZM ze dne 13. 3. 2012. 
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A) POKYNY PRO PROJEKTANTA Z HLEDISKA OBSAHU A ROZSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

ÚP Nová Říše je zpracován v požadovaném rozsahu a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území a v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti. 

B) POKYNY PRO ÚPRAVU A DOPLNĚNÍ VĚCNÉHO ŘEŠENÍ Z POŽADAVKŮ DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ 

Řešení ÚP vychází z projednaného a schváleného zadání ÚP a z projednaného konceptu ÚP, 
respektuje doplněné požadavky, které byly při projednání konceptu ÚP uplatněny a dohodnuty: 

poř. č. 
pokynu 

ozn. plochy 
koncept ÚP 

ozn. plochy 
ÚP 

řešení v ÚP 

1 7 - Br R1 Navržená plocha je vyřazena ze zastavitelných ploch a je převedena na 
plochu územní rezervy pro bydlení (R1). 

2 14 - Os R2 Navržená plocha je vyřazena ze zastavitelných ploch a je převedena na 
plochu územní rezervy pro občanské vybavení (R2). 

3 14 - Os R2 Lokalita je převedena na plochu územní rezervy (R2) a nejsou pro ni 
stanoveny další podmínky využití území. 

 15 - Os Z15 - Ok Jedná se o pohledově exponovanou lokalitu, v textové části ÚP jsou 
stanoveny podmínky prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu 

4 14 - Os R2 Lokalita je převedena na plochu územní rezervy (R2) a nejsou pro ni 
stanoveny další podmínky využití území. 

 16 - Os Z16 - Ok V textové části ÚP je stanovena podmínka řešit riziko negativních vlivů - 
respektovat podmínky výstavby (viz. kap. Ochrana zdravých životních 
podmínek); na sousední plochu smíšenou obytnou (Z13) budou 
navazovat neobtěžující činnosti. 

5 21 - RL - Navržená plocha je z návrhu ÚP vyřazena. 
6 34 - Uo - Navržená plocha je z  ÚP vyřazena. 
7 37 - Nr Z37 - W Přístup k navržené ploše je řešen, dle přílohy k zápisu z dohodovacího 

jednání, vymezením zastavitelné plochy (Z53) pro účelovou komunikaci. 
8 37 - Nr Z37 - W V textové části ÚP je stanovena podmínka - jedná se o území s vysokou 

druhovou rozmanitostí na kterém lze očekávat výskyt zvláště chráněných 
druhů rostlin či živočichů - před vlastním záměrem bude nezbytné 
zpracovat v souladu s § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny provedení 
přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemné hodnocení 
vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (biologické hodnocení). 

 38 - Nr Z38 - W Navržená plocha je již realizována, ÚP řeší uvedení do souladu se 
skutečným stavem. 

9 39 - Nv Z39 - W V textové části ÚP je stanovena podmínka - přístup k navržené ploše 
řešit z přilehlé účelové komunikace. 

10 46 - Hl N46 - L Navržená plocha je v ÚP ponechána na základě doplnění pokynů ze dne 
23. 11. 2009. 

11 51 - Du Z32 - DU Původně navržená plocha byla v ÚP sloučena s navrženou plochou 
(Z32) a ponechána z důvodů nutnosti zachovat přístup na navazující 
pozemky a dále pro umožnění realizace protipovodňových a 
protierozních opatření. 

12 - - Seznam nemovitých kulturních památek byl upřesněn. 
13 - - ÚP je uveden do souladu se schváleným ÚSES obce Nová Říše pod 

jednacím číslem MěÚ Telč 4954/2006 OŽP/Po. 
Byly upraveny drobné odchylky u lokalit u rybníku Bašta ( IP 23 ), za 
školou ( IP 7 ), Kalvárie ( IP 10 ) a při cestě na Krasonice ( IP 12 ). 

14 - - V ÚP je opraven správce vodního toku Vápovka (povodí Moravy) 

C) POKYNY VYPLÝVAJÍCÍ Z AKTUALIZACE MAPOVÉHO PODKLADU A ZMĚNY ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍCH PODKLADŮ 

Mapovým podkladem je účelová digitální mapa, která byla vytvořena na základě analogového 
podkladu platné aktuální mapy katastru nemovitostí a částečně na podkladu mapy bývalého 
pozemkového katastru. 
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Zastavěné území je do ÚP převzato z „Vymezení zastavěného území ve správním obvodu městyse 
Nová Říše, tj. katastrálním území Nová Říše“, vydaného formou opatření obecné povahy č. 1/2011. 
V této souvislosti byly vypuštěny návrhové plochy pro bydlení (ozn. 9 – 12-Br), které se staly součástí 
zastavěného území. 

D) POKYNY K DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE VYPLÝVAJÍCÍ ZE VSTUPU DALŠÍCH ZÁMĚRŮ DO 
ÚZEMÍ 

Území dotčené záměrem na pozemcích p.č. 1643/4, 1633/2, 1633/1 v k.ú. Nová Říše (územní řízení 
vedené stavebním úřadem pod č.j. Výst. 1004/225/10) je v ÚP řešeno vymezením nové zastavitelné 
plochy pro sídelní zeleň (Z54) a plochy smíšené výrobní (Z55). 

Požadavek spoluvlastníků pozemku p.č. 1013/1 v k.ú. Nová Říše je v ÚP řešen vymezením nové 
zastavitelné plochy smíšené výrobní (Z56). 

E) POKYNY Z DŮVODU PLÁNOVÁNÍ INVESTIC DO VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

U navržených rozsáhlých zastavitelných ploch (Z1 – Z3, Z27 – Z29), s požadavky na novou veřejnou 
infrastrukturu, je stanovena podmínka zpracování územní studie. Stanovení pořadí změn v území 
(etapizace) bylo, v rámci jednání s určeným zastupitelem, vypuštěno. Důvodem je převedení původní 
návrhové plochy (7 – Br), která byla určena pro II. etapu, do plochy územní rezervy (R1) a dále fakt, 
že u rozsáhlých ploch bude etapizace stanovena přesněji v rámci stanovených územních studií. 
 

Na základě provedeného projednání ÚP Nová Říše pořizovatel vyhodnotil výsledky tohoto projednání 
a zpracoval požadavky pro úpravu návrhu územního plánu dle § 51 odst. 1 SZ. Požadavky byly do ÚP 
Nová Říše zapracovány následovně: 

o do textové části odůvodnění ÚP byl doplněn soulad se zásadou zachování historické siluety 
sídla, vyplývající z aktualizace č. 1 ZÚR kV 

o bylo opraveno vyhodnocení třídy ochrany půd dle BPEJ 

o byl zapracován požadavek Krajské hygienické stanice na respektování ochranných pásem, 
dotýkajících se zájmů ochrany veřejného zdraví, a doplněny podmínky pro plochy změn Z8 a P18 

o byl zapracován požadavek ČR - Ministerstva obrany, VUSS Pardubice na respektování 
ochranných pásem leteckých koridorů, určených pro létání v malých a přízemních výškách 

o ÚP byl uveden do souladu s novelou stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 sb. (účinnost od 
1.1.2013) – byl upraven obsah ÚP, včetně doplnění chybějících kapitol v textových částech ÚP, a 
dále byly provedeny související úpravy vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, včetně 
vypuštění veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo (PS 1 - sportovní 
zařízení a PS 2 - hřiště) 

7. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo požadováno, proto nebylo uplatněno stanovisko 
krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

8. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 

Viz kapitola č. 5 opatření obecné povahy č. 1/2013. 

9. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU ZOHLEDNĚNO 

Viz kapitola č. 5 opatření obecné povahy č. 1/2013. 
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10. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 
VARIANTY 

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Řešené území je v rozsahu správního území městyse Nová Říše. 

IDENTIFIKACE V GRAFICKÉ A TEXTOVÉ ČÁSTI 

Plochy změn (rozvojové plochy) jsou identifikovány pořadovým číslem, po případném vyřazení některé 
z lokalit není provedeno přečíslování, písmeno před číslem označuje: 

Z (zastavitelné plochy), P (plochy přestavby), N (plochy změn v krajině) 

Plochy územních rezerv jsou identifikovány pořadovým číslem, s písmenem R před číslem. 

10.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Předmětem řešení územního plánu je komplexní a vyvážený rozvoj řešeného území v plochách 
s rozdílným způsobem využití, tak aby nebylo zásadním způsobem dotčeno nezastavěné území. 

Urbanistická koncepce koordinuje záměry vyplývající z nadřazené dokumentace (ZÚR kV), požadavky 
„zadání ÚP“ a „Pokynů pro zpracování návrhu ÚP“ s ochranou hodnot území a limity využití území 
následovně: 

Rozvoj sídla spočívá jednak v intenzivnějším využití zastavěného území (vymezení ploch se 
smíšeným využitím v rámci ploch přestavby), ve využití nezastavěných ploch (proluk) v rámci 
zastavěného území a dále ve využití ploch navazujících na zastavěné území. 

Hlavní rozvoj urbanistické struktury sídla je navržen západním a severozápadním směrem převážně 
obytnou zástavbou (plochy bydlení, plochy smíšené obytné) a plochami komerčního občanského 
vybavení tak, aby nedocházelo k dopravním a hygienickým střetům v území. V severní části je 
navržen rozvoj ploch smíšených výrobních ve vazbě na stávající zemědělský areál. Na jižním okraji u 
hřbitova je navrženo doplnění stávajících ploch bydlení a areál zahradnictví (plocha smíšená výrobní + 
plocha sídelní zeleně). Další rozvojové plochy (občanské vybavení veřejné, sport, sídelní zeleň) se 
nachází v rámci zastavitelných ploch a ploch přestavby uvnitř zastavěného území. Na 
severovýchodním a jižním okraji sídla jsou navrženy plochy pro obnovu vodních nádrží. 

Urbanistická koncepce se promítá do rozvoje jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití: 

A) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

Bydlení - smíšené centrální – důvodem vymezení ploch smíšených centrálních je zachování 
pestrosti a mnohostrannosti funkčního využití centra jako jedné z priorit fungování sídla. 
Stabilizované plochy zahrnují území centrální části sídla a navazující plochy. Rozšíření a 
uzavření kompaktního celku je navrženo v ploše mezi stávajícím školním areálem a Úřadem 
městyse. Další možnosti rozvoje jsou v intenzivnějším využití stávajících ploch, při respektování 
kulturních a historických hodnot. 

Bydlení - smíšené obytné – vymezením ploch smíšených obytných je podpořena možnost 
variabilnějšího způsobu využití území pro bydlení a rozličné formy občanského vybavení, služeb, 
řemesel, turistické infrastruktury, zemědělství apod. 
Stabilizované plochy jsou vymezeny v převážné části sídla, zejména ve vazbách na centrum, 
nadřazený dopravní skelet, výrobní a komerční areály. Rozvoj je situován na severozápadní okraj 
zastavěného území. 

B) PLOCHY BYDLENÍ 

Stabilizované plochy („čistého“) bydlení jsou vymezeny převážně v okrajových polohách sídla. 
Hlavní rozvojové plochy jsou navrženy na západním okraji, v jižní části je navrženo doplnění 
stávající zástavby u hřbitova. 

C) PLOCHY REKREACE 

Stávající plocha rodinné rekreace jihovýchodně od sídla je respektována a stabilizována, 
rozvojové plochy nejsou navrženy. 
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D) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Jsou respektovány stabilizované plochy veřejného občanské vybavení, komerčního 
občanského vybavení, veřejného pohřebiště a sportu, důraz je kladen zejména na zachování 
ploch veřejného občanského vybavení. 

V rámci ploch přestavby jsou navrženy plochy pro veřejné občanské vybavení v severní části 
zastavěného území. Případné požadavky na další umístění veřejného vybavení (např. zařízení 
zdravotnictví, domy s pečovatelskou službou, apod.) umožňuje ÚP řešit využitím ploch 
smíšených obytných, příp. ploch bydlení, které situování zařízení tohoto typu občanského 
vybavení připouštějí. 

Rozvojové plochy komerčního občanského vybavení jsou navrženy na severozápadním okraji 
sídla. Vybavení charakteru ubytování, obchodu a služeb umožňuje ÚP rozvíjet také jako 
doplňkovou funkci v rámci ploch smíšených obytných. 

Rozvojové plochy pro sport jsou navrženy ve vazbě na stávající areál ZŠ (víceúčelová hala) a na 
východním okraji zastavěného území (hřiště). Dětská hřiště umožňuje ÚP situovat i v rámci jiných 
ploch s rozdílným způsobem využití, např. ploch veřejných prostranství, sídelní zeleně, bydlení, 
smíšených obytných. Rozvojové plochy jsou vymezeny pro uspokojení sportovních a rekreačních 
potřeb obyvatel a pro zvýšení turistické atraktivity sídla. 

E) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Veřejná prostranství vytváří urbanistickou kostru území, slouží pro obsluhu území, krátkodobou 
rekreaci občanů, situování veřejné zeleně a dětských hřišť. 

Stávající veřejná prostranství jsou maximálně respektována, pro jejich zachování, regeneraci a 
rozvoj jsou v rámci ÚP stanoveny podmínky, včetně zachování a doplnění zeleně. 

Jsou navrženy plochy veřejných prostranství pro umožnění obsluhy rozvojových ploch dopravní a 
technickou infrastrukturou, pro realizaci místních komunikací a pěších propojení. 

Veřejná prostranství (odpočinkové plochy pro oddych a setkávání občanů, bez pozemních 
komunikací) o odpovídající výměře dle platné legislativy u ploch nad 2 ha jsou územním plánem 
určena k vymezení v rámci podrobnějších dokumentací. Důvodem je problematičnost vymezení 
těchto ploch bez znalosti řešení konkrétních lokalit. Dalším důvodem jsou vlastnické vztahy - 
velká řada soukromých vlastníků a omezený rozsah pozemků ve vlastnictví městyse v řešených 
lokalitách nedovoluje z pozice ÚP tyto plochy vymezit. 

F) PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 

Jsou respektovány stabilizované plochy veřejné zeleně parkové (např. náměstí, u požární 
nádrže…), veřejné zeleně izolační a ostatní, která plní zejména funkci izolační a kompoziční a 
zeleně zahrad a záhumenků. 

Nová plocha veřejné zeleně parkové je, v rámci plochy přestavby, vymezena v centu sídla, jako 
oddychové zázemí, ve vazbě na areál kláštera. 

Nová plocha zeleně zahrad a záhumenků je vymezena na jižním okraji sídla (areál 
zahradnictví), v rámci uvedení ÚP do souladu se skutečným stavem. 

G) PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 

Stávající plochy na severozápadním a severním okraji sídla jsou respektovány. 

Rozvojové plochy jsou navrženy ve vazbě na stávající zemědělský areál na severním okraji 
zastavěného území. Na jižním okraji sídla je, v rámci uvedení ÚP do souladu se skutečným 
stavem, vymezena menší plocha pro zahradnictví. 

H) PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

Jedná se plochy, které vytvářejí riziko narušení životního prostředí nejen samotnou výrobou, ale i 
jejími druhotnými dopady. Stávající plocha pro zemědělskou výrobu se nachází na severním 
okraji sídla a je stabilizována, nové plochy nejsou navrženy. 
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10.2. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stávající systém dopravní infrastruktury zůstává zachován. V rámci územního plánu jsou navrženy 
plochy veřejných prostranství (jejich součástí jsou místní komunikace) z důvodu obsluhy rozvojových 
lokalit. 

A) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Řešeným katastrálním územím obce Nová Říše nevede železniční trať. Západně řešeného území ve 
vzdálenosti cca 9 km vede jednokolejná železniční trať č.227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice a zpět, 
využívaná pro osobní i nákladní dopravu. Trať má regionální význam. Trasa železnice je v území 
stabilizována. Nejbližší železniční stanice se nachází v Telči. 

Ve výhledových záměrech se řešeného území nedotýká trasa vysokorychlostní tratě. 

B) SILNIČNÍ DOPRAVA 

Silnice 

V rámci územního plánu jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury (silniční doprava – DS). 

Řešeným územím prochází silnice: 

• II/112 Benešov – Pelhřimov - Želetava 

• II/407 Hladov – Nová Říše - Dačice  

• III/112 71 Nová Říše – Krasonice - Domamil 

Silnice II/112 představuje dopravně obslužnou osu území ve směru západ - východ. Směrové a 
šířkové vedení nevykazuje v řešeném území závažné dopravní závady. silnice má zde funkci sběrnou, 
obsluha náměstí je prováděna z jednosměrných komunikací vedených rovnoběžně se silnicí II/112. 
V průtahu obcí je silnice navržena ve funkční třídě B jako sběrná komunikace s převážně dopravním 
významem s částečně přímou obsluhou území v kategorii MS2 11/8/50, mimo zastavěné území 
v kategorii S 7,5/60. Průběh silnice je vcelku vyhovující, navrženo bude pouze rozšíření vozovky pro 
žádanou kategorii silnic, úpravy budou prováděny pouze ve stávající trase. 

Silnice II/407 představuje obslužnou osu území ve směru sever - jih. Směrové a šířkové vedení 
nevykazuje v řešeném území hrubé dopravní závady. Silnice vede přes náměstí v peáži se silnicí 
II/112, v průtahu obcí je navržena ve funkční třídě B jako sběrná komunikace s převážně dopravním 
významem s částečně přímou obsluhou území v kategorii MS2 11/8/50, mimo zastavěné území 
v kategorii S 7,5/60, navrženo je pouze rozšíření vozovky pro žádanou kategorii silnic, úpravy budou 
prováděny pouze ve stávající trase. 
Silnice III/112 71 se odpojuje ze silnice II/112, prochází pouze jihozápadním okrajem zastavěného 
území, směřuje do Krasenovic. Ze silnice je prováděna dopravní obsluha jednotlivých objektů. 
Směrové a šířkové vedení v  zastavěné části obce nevykazuje dopravní závady. Silnice je v zástavbě 
podle ČSN 73 6110 navržena jako obslužná komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů v 
kategorii MO2 11/8/50 ve funkční třídě C, mimo obec - kategorie S 7,5/50 úpravy budou prováděny 
pouze ve stávající trase. 

Místní komunikace 

Místní komunikace obsluhují zastavěné území. V rámci územního plánu jsou navrženy plochy 
veřejných prostranství – PV. Jejich součástí jsou místní komunikace, vymezené pro obsluhu 
stabilizovaného území a rozvojových zastavitelných ploch. Nové místní komunikace jsou navrženy v 
místech plánované výstavby (převážně v trasách stávajících účelových komunikací). Místní 
komunikace (nové i rekonstruované) budou navrhovány s ohledem na zajištění co největší 
bezpečnosti všech účastníků dopravy, zejména chodců a cyklistů. Budou vytvářeny takové podmínky, 
aby prostor místních komunikací plnil ve vzájemné rovnováze jak funkci dopravní, tak obslužnou a 
přiměřeně i pobytovou a společenskou v závislosti na významu konkrétní komunikace vůči jejímu 
významu k poloze ve městě. V maximální možné míře budou uplatňovány prvky zklidňování dopravy 
včetně řešení ochrany urbanizovaných území před nepříznivými účinky dopravy. Místní komunikace 
budou podle ČSN 73 6110 navrženy ve funkční skupině C, např. v kategorii MO2 10/6,5/30 jako 
obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů, případně jako zklidněné komunikace 
v obytné zóně ve funkční skupině D1 s minimálním uličním prostorem šířky 8 m. 
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C) NEMOTOROVÁ DOPRAVA, ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

Samostatné pěší cesty propojují místní komunikace převážně v centru obce. 

Přes obec Nová Říše vede červená značená turistická trasa zv. "Březinova cesta"– vede od Telče 
přes Moučkův kopec, Vystrčenovice, přes obec, dále na Magdalenu, přes Krasonice do Želetavy (v 
souběhu se silnicemi II/112 a III/112 71). 

Přes řešené území je směrována značená cyklistická trasa č. 5125 zvaná "Březinova cyklostezka" 
vede od Telče přes Vystrčenovice přes náměstí v Nové Říši dále přes Zdeňkov na Želetavu a 
Jaroměřice (v řešeném území vede po silnici II/112). 

Podél potoka Vápovka z obce přes Pazdernu do Červeného Hrádku k cyklotrase č.5124 a po silnici 
III/112 71 k Magdaleně a dál po účelové komunikaci k cyklotrase č.5124 je navržena cyklotrasa - 
vhodné vzhledem k minimální automobilové intenzitě na silnici III. tř. 

Z centra obce je navržena po silnici II/407 cyklotrasa do Bohuslavic a dále do Staré Říše, kde končí na 
již značené cyklotrase. 

V rámci územního plánu jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury (účelové komunikace – DU) 
využívané pro potřeby zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky, pěší turistiky a prostupnost 
krajiny. 

D) VEŘEJNÁ DOPRAVA 

Veřejná autobusová doprava je v obci zastoupena cca 8 autobusovými linkami. Četnost spojů je 
dostatečná. V řešeném území se nachází autobusová zastávka - "Nová Říše, nám", která je umístěna 
mimo jízdní pruhy silnice II/112 na rovnoběžné jednosměrné komunikaci ( na nám. je možné otáčení 
autobusů), zastávka je opatřena čekárnou. Další autobusové zastávky - "Nová Říše, škola“ a "Nová 
Říše, vodní nádrž" (na k.ú. Vystrčenovice, těsně za hranicí k.ú.) se nachází u silnice II/112 ve směru 
na Telč. Izochrony dostupnosti pokrývají téměř celé zastavěné území. Obec je vzhledem k počtu 
obyvatel dopravně obsloužena autobusovými linkami do nejbližších cílů Dačice, Telč, Stará Říše, 
Želetava, ale i Třebíč a Jihlava. 

E) LETECKÁ DOPRAVA 

Území není dotčeno zájmy letecké dopravy. 

F) DOPRAVA V KLIDU 

Plochy pro parkování a odstavení vozidel jsou řešeny v rámci stávajících a navržených ploch dopravní 
infrastruktury, ploch veřejných prostranství a v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, 
které plochy pro parkování a odstavení vozidel připouštějí jako související dopravní infrastrukturu. 

Kapacity dopravy v klidu pro nově navrhovanou zástavbu budou řešeny vždy v těsné vazbě na tyto 
objekty, pokud možno na pozemku stavby. 

Vzhledem k charakteru zástavby obce jsou osobní automobily odstavovány převážně na vlastních 
pozemcích majitelů rodinných domů v individuálních garážích. U bytových domů jsou postaveny 
řadové garáže - pro 12 stání (částečně slouží ne jako garáže, ale pro hospodářské účely) jižně 
zemědělského areálu, pro 7 stání v jz části obce a na okraji zástavby ve směru na obec Zdeňkov se 
nachází 2x5 řadových garáží. 

Plochy pro parkování jsou vyhrazeny a organizovány na ploše náměstí a před obecním úřadem (cca 
pro 32, 9, 15 a 10 stání), další se nachází před kostelem pro cca až 30 stání, u hřbitova 5 stání. 
Možnosti pro parkování jsou dostatečné. 

V rámci územního plánu jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury (doprava v klidu – DP) na 
východním okraji obce ve směru na Zdeňkov pro cca 10 řadových garáží. 

Plochy pro odstavování nákladních vozidel budou řešeny souběžně s rozvojem podnikatelských 
objektů a objektů dopravní infrastruktury v plochách výroby a plochách smíšených s dopravní 
návazností na plochy dopravní infrastruktury. 

Parkování je v místních částech sídla možné podél komunikací, není třeba navrhovat parkoviště. 

G) DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Čerpací stanice pohonných hmot se nachází západně zastavěného území u silnice II/112 vpravo ve 
směru na Telč. Je vyhovující i pro výhledové období. 
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H) VODNÍ DOPRAVA 

Řešené území není v zájmové oblasti pro vodní dopravu. 

I) INTENZITY DOPRAVY 

Z výsledků celostátního sčítání dopravy v roce 2010 vyplývají velmi nízké intenzity dopravy. 

Zatížení komunikací v roce 2010 2005 

silnice stanoviště popis 
vozidla za 24 h voz / 24 h 

těžká osobní moto celkem celkem 

II/112 6-3197 směr Telč 125 879 23 1027 777 

II/112 6-3198 směr Želetava 68 276 4 348 452 

II/407 6-5918 směr Dačice 149 721 30 900 1092 

II/407 6-5917 směr Stará Říše 134 700 14 848 697 

III/11271 6-6820 směr Krasonice 44 182 9 235 338 

J) HLUK Z DOPRAVY 

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., jež nahrazuje 
Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. s platností od 1. června 2006. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a 
příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. V denní době u obytné zástavby nesmí být 
překročena hodnota 55 dB a v noční době 45 dB od silniční dopravy, pokud se nezohlední další 
korekce, což v případě hlavních komunikací představuje 60 dB v denní a 50 dB v noční době. 

Vzhledem k velmi malým intenzitám dopravy na silnicích II/112, II/407 a III/11271 není v obci 
posuzováno hlukové zatížení. Předepsané limity budou splněny. 

K) OCHRANNÁ PÁSMA 

Ochranné pásmo silniční je dáno zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném 
znění, § 30 a činí (mimo zastavěné území): 

• silniční ochranné pásmo silnice II. třídy 

15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území 

• silniční ochranné pásmo silnice III. třídy 

15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území 

10.3. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

A) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Zdroje vody: 

Obec Nová Říše je zdrojově napojena na skupinový vodovod Jihlava, který odebírá vodu 
z vodárenské nádrže Nová Říše, která byla vybudována na Olšanském potoce (Řečici). 

Povolený denní odběr z nádrže je 80 l/s. Voda je upravována v úpravně vody Nová Říše o maximální 
kapacitě 110 l/s. 

Vodárenská nádrž Nová Říše má vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů I. stupně, II.stupně 
vnitřní a vnější – rozhodnutí vydané Okresním úřadem Jihlava, RŽP – oddělení vodního hospodářství, 
č.j. ŽP/Vod-16449/00 – Vod – 231/2 ze dne 16.10.2001.  

Podmínky hospodaření v jednotlivých pásmech jsou součástí rozhodnutí. 

Zhodnocení vydatnosti zdrojů: 

Podle zjištěných skutečností jsou stávající zdroje v současnosti vyhovující - kvantitativně i kvalitativně 
- pro zásobování pitnou vodou obce. Stávající vydatnost je schopna pokrýt i nárůst potřeby vody, a to 
pro rozvoj bydlení, občanské vybavenosti i případných výrobních aktivit.  
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Zásobovací systém: 

Nová Říše je součástí skupinového vodovodu Nová Říše – Telč – Třešť - Jihlava. Voda z vodárenské 
nádrže je odebírána do úpravny vody o maximální kapacitě 110 l/s. Odtud je voda čerpána do 
výtlačným řadem DN 200 do vodojemu Nová Říše objemu 2 x 250 m3, maximální hladina ve vodojemu 
na kótě 588,00 m n.m., minimální hladina 584,70 m n.m. Z VDJ Nová Říše je voda gravitačně 
dopravována do spotřebiště řadem DN 250. 

Vodovod byl budován postupně po etapách, v současnosti je docíleno úplné pokrytí obce. Zásobovací 
řady veřejného vodovodu pokrývají celé zastavěné území - je zásobován bytový fond, občanská 
vybavenost, výroba. 

Provozovatelem vodovodního systému je Vodárenská a.s. Brno, divize Jihlava.  

Obec je zásobována v jednom tlakovém pásmu, systém je pro současnost vyhovující. 

Skladbu vodovodní sítě lze rozdělit podle: 

• profilu potrubí 

• stáří potrubí 

• materiál potrubí 

• schopnost převést požární vodu 

Z hlediska profilu stávajícího potrubí – DN 50 – DN 150 jsou vodovodní řady pro zásobování 
obyvatelstva, občanské vybavenosti i průmyslu vyhovující.  

Předpokládaná životnost vodovodního potrubí se uvažuje cca 30 let podle druhu materiálu. U starších 
vodovodních potrubí dochází k častějším provozním poruchám. Vzhledem ke stáří vodovodních řadů 
(rok 1989 - 2001) nebudou při zpracování konceptu územního plánu obce Nová Říše navrhovány 
rekonstrukce. 

Při výstavbě obecní vodovodní sítě bylo použito potrubí z plastů (PVC). 

Z požárního hlediska jsou stávající profily vodovodních řadů profilů vyhovující. 

Tlakové poměry: 

Při řešení zásobování vodou celé obce se předpokládá provozování systému v jednom tlakovém 
pásmu. 

rozsah kót zástavby zásobované z veř. vodovodu  cca 524 až 558 m n.m. 

kóta max. hladiny vodojemu     588,00 m n.m. 

max. hydrostatická tlaková výška    60 m 

max. hydrostatická tlaková výška    vyhovující po kótu cca 528 m n.m. 

Akumulace: 

Max. potřeba vody: 

cca Qm = 125,0 m3/d při uvažované potřebě vody 105 l/ob.den včetně občanské vybavenosti 

Pro obec je nutno zajistit akumulaci objemu cca 100 m3, což odpovídá 80% Qm, což je stávající 
akumulací splněno. 

Zdůvodnění: 

• zásobování vodou je v celém řešeném území stabilizováno 

• zastavitelné plochy budou napojeny na stávající vodovodní síť, která bude vedena v rámci 
stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury  

• potřebu rekonstrukce vodárenských zařízení řeší správce tohoto zařízení v rámci ploch veřejných 
prostranství a ploch pro dopravu 

• lokality řešené územní studií budou obsahovat řešení zásobování vodou a odkanalizování. Nové 
vodovodní a kanalizační řady budou umisťovány především do nových přístupových komunikací 
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Zabezpečení proti požáru 

• Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru vodovodní sítí o dimenzi DN 80 a 
vyšší (stávající a navrženou). Dále jsou využívány pro zabezpečení požární vody stávající vodní 
plochy. Městysem protéká jako hlavní vodní tok Vápovka, který je možno rovněž využívat jako 
zdroj požární vody – je nutno stanovit podrobnějším řešením odběrná místa. Zdrojem požární 
vody může být i vodní tok Řečice, který se nachází v dostupné vzdálenosti. Je nutno vytvořit 
odběrné místo, Další možností zdroje požární vody jsou místní vodní plochy – rybníka, opět za 
předpokladu vytvoření odběrného místa. Protipožární zabezpečení bude vyhovovat ČSN 73 0873.  

Ochranná pásma 

Podle zákona č. 274/2001Sb, v platném znění. jsou stanoveny ochranná pásma vodovodů takto: 

• ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu od vnějšího 
líce potrubí 

• ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu od vnějšího 
líce potrubí 

• u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

B) ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Stoková síť: 

Stoková síť 

V obci je vybudován jednotný systém kanalizace. Jednotlivé kanalizační sběrače vytváří stokovou síť 
pokrývající zastavěnou část obce. Jedná se ve většině případů o nevyhovující kanalizaci pro odvádění 
splaškových vod. 

Kanalizační sběrače jsou provedeny v profilech DN 300 – DN 600, materiál potrubí – beton, 
železobeton. Vedení stok je převážně na veřejných pozemcích (chodník, komunikace), částečně i na 
pozemcích soukromých. 

Čistírna odpadních vod 

ČOV není vybudována. 

Problémy 

Jednotná kanalizace neodpovídá požadavkům na odvádění splaškových vod. Čistírna odpadních vod 
není v obci realizována. V rámci řešení územního plánu je nutno navrhnout systém kanalizace včetně 
způsobu zneškodňování odpadních vod. Podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina 
se předpokládá vybudování nové splaškové kanalizace, která bude odvádět splaškové vody na 
navrženou ČOV Nová Říše. Stávající kanalizace bude využita pro odvádění dešťových vod. 

Předpokládá se napojení odpadních vod na ČOV Nová Říše z obcí Vápovice a Bohuslavice. 

Zdůvodnění: 

Odkanalizování je nevyhovující v celém řešeném území. Pro zvýšení životní úrovně obyvatelstva 
v městysi a pro zlepšení životního prostředí jsou navržena tato opatření: 

• pro odvádění odpadních vod je navržena splašková kanalizace 

• rozvojové lokality budou napojeny na navržený systém - trasy budou řešeny podrobnější 
dokumentací v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní 
infrastruktury 

• pro kanalizační sběrače, které jsou navrženy přes stávající zastavěné plochy, jsou navrženy 
koridory, a to z důvodu zajištění gravitačního systému 

• stávající kanalizace bude využita pro odvádění dešťových vod 

• rozvojové lokality budou řešeny oddílným systémem – dešťové vody budou v max. míře 
zasakovány nebo kumulovány na pozemku 

• pro likvidaci odpadních vod je navržena plocha pro umístění čistírny odpadních vod 
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• je navrženo pásmo ochrany prostředí kolem ČOV, a to v rozsahu 100 m; plocha pro ČOV je 
navržena v dostatečné vzdálenosti od zastavěného území a zastavitelných ploch 

• je navrženo napojení odpadních vod z obcí Bohuslavice a Vápovice 

Ochranná pásma 

Podle zákona č. 274/2001Sb, v platném znění. jsou stanoveny ochranná pásma kanalizací takto: 

• ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu od vnějšího 
líce potrubí 

• ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu od vnějšího 
líce potrubí 

• u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m  

C) ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Nadřazené sítě a zařízení vvn 

Řešeným územím procházejí nadřazené trasy nadzemního vedení zvn 400 kV a vvn 110 kV. 

Sítě a zařízení vn 22 kV 

Řešené území k.ú. Nová Říše je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Telč z 
nadzemního vedení s napětím 22 kV, které prochází severně od obce. Z tohoto vedení jsou 
nadzemními přípojkami napojeny jednotlivé sloupové trafostanice 22/0,4 kV. 

Na řešeném území je v provozu cca 8 trafostanic 22/0,4 kV zásobující el. energií distribuci i soukromý 
sektor. Elektrické stanice v obci jsou sloupové, na betonových sloupech, napájené nadzemním 
vedením. Tato zařízení jsou v dobrém stavu a vyhovují současným požadavkům na zajištění odběrů. 

Sítě a zařízení nn 

Síť nízkého napětí nn je různorodá, rozvod je proveden převážně nadzemním vedením na 
železobetonových stožárech, střešnících a závěsnými kabely, byla provedena částečná rekonstrukce, 
na náměstí je vedení uloženo do podzemních kabelů. Stav sítě nn je vyhovující. 

Zdůvodnění: 

Stávající systém je stabilizovaný, zastavitelné plochy budou napojeny na stávající síť, a to v rámci 
veřejných prostranství a dopravních ploch. 

• byl zakreslen aktuální stav nadzemních vedení vn 

Vzhledem k zastavěným a navrženým zastavitelným plochám je navrženo: 

• pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě 
nutnosti je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější, pokud je to technicky možné, příp. doplnit 
v plochách, které technickou infrastrukturu připouštějí 

• trafostanice je možno umisťovat v plochách a koridorech a budou napojeny do systému vn, a to 
buď nadzemním vedením nebo vedením kabelovým (v rámci veřejných prostranství a ploch pro 
dopravu) 

• u lokalit Z2 a Z3 je navržena demontáž stávajícího nadzemního vedení vn pro „vyčištění“ těchto 
ploch;  

• část nadzemního vedení bude zachována, přeložena do jiné trasy a zakončena novou sloupovou 
trafostanicí – je vymezen koridor KT1 

• část vedení bude nahrazena kabelovým vedením – vymezen koridor KT2 

• stávající sloupová trafostanice bude nahrazena zděnou 

• síť nízkého napětí bude rozšířena a zahuštěna novými vývody 

• rozvojové lokality budou napojeny do stávajícího systému sítě nn 

• plochy pro umístění větrných a nových fotovoltaických elektráren nejsou navrženy 
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Ochranná pásma: 

 ochranné pásmo nadzemního vedení VN a VVN 

– od krajního vodiče 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: 

- pro vodiče bez izolace - 7 m 

- pro vodiče s izolací základní – 2m 

- pro závěsná kabelová vedení – 1m 

b) u napětí nad 35 kV a do 110kV včetně – 12m 

c) u napětí nad 110 kV a do 220kV včetně – 15m 

d) u napětí nad 220 kV a do 400kV včetně – 20m 

e) u napětí nad 400 kV – 30 m 

 ochranné pásmo podzemního vedení VN 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a 
zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí 
nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 

D) ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM, PRODUKTOVODY 

Základní charakteristika 

Městys Nová Říše je zásobován zemním plynem z VTL plynovodu přes VTL regulační stanici. Vlastní 
rozvodná síť městyse je provedena v systému středotlak. 

VVTL plynovod, produktovody, ropovod 

Řešeným územím neprocházejí trasy zvláštních inženýrských sítí. 

VTL plynovody 

V severní části řešeného území prochází trasa VTL plynovodu. 

STL plynovody 

STL plynovod přivádí zemní plyn do zastavěného území obce Nová Říše. Na STL rozvodnou síť jsou 
napojeny okolní obce Červený Hrádek, Bohuslavice. 

NTL plynovody 

V řešeném území se nenacházejí NTL plynovody. 

Zhodnocení STL plynovodů 

Vzhledem ke stáří STL rozvodné sítě lze konstatovat, že STL rozvody jsou po technické stránce i 
kapacitně vyhovující. Není uvažováno s rekonstrukcemi, pouze se uvažuje budování dalších STL 
rozvodů v závislosti na rozvoji obce. 

Regulační stanice 

V řešeném území se nachází VTL regulační stanice o výkonu 1200 m3/h. 

Zdůvodnění: 

• zásobování plynem je stabilizované 

• dodávku zemního plynu bude v řešeném území zajišťovat stávající VTL regulační stanice 

• rozvojové lokality budou napojeny na stávající STL plynovod v rámci veřejných prostranství a 
ploch pro dopravu 
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Ochranná a bezpečnostní pásma: 

Ochranná pásma: 

Druh plynového zařízení ochranné  pásmo [m] 

plynovody a přípojky v zastavěném území obce (na obě strany od půdorysu) 1 

ostatní plynovody a přípojky (na obě strany od půdorysu) 4 

technologické objekty 4 

Bezpečnostní pásma: 

Druh plynového zařízení bezpečnostní pásmo [m] 

VTL plynovody do DN 100 15 

VTL regulační stanice 10 

E) ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Základní charakteristika 

V městysi jsou pouze lokální zdroje pro zásobování teplem. Zavedením plynu byla u většiny lokálních 
zdrojů změněna palivová základna – tuhá paliva byla nahrazena plynem. 

Kde nejsou provedeny přípojky zemního plynu je používáno jako topné medium převážně: 

• pevné palivo 

• elektrická energie 

• topné oleje 

Obnovitelné zdroje energie – nejsou využívány. 

Zdůvodnění: 

• zásobování teplem v obci je stabilizováno, i nadále bude v převážné míře pro vytápění využíván 
zemní plyn 

• lokálně lze využívat alternativních zdrojů 

• využívání alternativních zdrojů, např. tepelná čerpadla, solární energii, lze využívat lokálně 

F) VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

Pošta a telekomunikace: 

Pošta se nachází v městysi, nároky na rozvoj nejsou. 

Telefonní účastníci jsou napojeni na místní digitální ústřednu. 

V řešeném území je položen kabel pro vysokorychlostní internet. 

Řešeným územím procházejí trasy dálkových optických kabelů. 

Radiokomunikace: 

Radioreléové paprsky - katastrálním územím prochází radioreléová trasa. 

Na území se nacházejí zařízení mobilních operátorů – Eurotel (vodojem), T – mobile (škola). 

Zdůvodnění: 

• koncepce veřejných komunikačních sítí je v řešeném území stabilizována 

• rozvojové lokality budou napojeny na stávající systém v rámci veřejných prostranství a ploch pro 
dopravu 

Ochranná pásma: 

ochranné pásmo telekomunikačního vedení 

• ochranné pásmo vedení – 1,5 m na obě strany od půdorysu  

• ochranné pásmo radioreléového paprsku 
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G) POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A EL. PŘÍKONU: 

Je stanovena pouze pro navržené plochy bydlení. U ostatních lokalit bude potřeba stanovena 
podrobnější dokumentací na základě konkrétních požadavků. 

Specifická potřeba vody: 

Vzhledem k předpokládanému vývoji a v souladu se směrnými čísly roční potřeby dle vyhlášky č. 
120/2011 Sb. uvažujeme specifickou potřebu vody pro obyvatelstvo hodnotou qo = 120 l/(os.d) včetně 
vybavenosti a drobného podnikání 

• specifická potřeba vody:   120 l/ob.den 

• koeficient denní nerovnoměrnosti  1,5 

Množství odpadních vod odpovídá cca potřebě vody. 

Potřeba el. příkonu: 

• Z energetického hlediska se u nové výstavby předpokládá dvojcestné zásobování energiemi, a to 
elektřinou a zemním plynem – město je plynofikované. Podle ČSN 341060 se zde bude jednat 
o stupeň elektrizace "A", kde se el. energie používá jen ke svícení a pro běžné el. spotřebiče. 

• bytový odběr    0,85 kW/bj  

• nebytový odběr    0,35 kW/bj 

Potřeba plynu: 

• Pro obyvatelstvo je uvažována specifická potřeba plynu na odběratele 2,0 m3/h. 

Orientační bilance obytných ploch 

Číslo Funkční využití Výměra 
lokality 

v ha 

Počet 
bytových 
jednotek 

Počet 
obyvatel 

Potřeba vody 
Qm 

(m3/d) 

Množství 
odpadních vod 

(m3/d) 

Potřeba 
plynu 

(m3/h) 

Příkon el. 
energie 

(kW) 

Z1 bydlení 1,07 12 29 5,14 5,14 24 14 

Z2 bydlení 2,65 29 71 12,72 12,72 59 35 

Z3 bydlení 5,50 61 147 26,40 26,40 122 73 

Z4 bydlení 0,25 3 7 1,20 1,20 6 3 

Z5 bydlení 0,91 10 24 4,37 4,37 20 12 

Z6 bydlení 0,30 3 8 1,44 1,44 7 4 

Z8 bydlení 0,37 4 10 1,78 1,78 8 5 

celkem     53,05 53,05 246 146 

10.4. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANY PŘÍRODY A ÚSES 

Koncepce řešení krajiny vychází z přírodních podmínek a historických vazeb v území. Na území obce 
jsou patrné přírodní kontrasty pestrosti krajinných společenstev. 

ÚP respektuje přírodní hodnoty území, vymezuje podmínky pro ochranu krajinného rázu, stanovuje 
zásady koncepce uspořádání krajiny. 

V celém řešeném území je uplatněn a respektován princip nevytvářet v krajině nová sídla nebo 
samoty a neumisťovat zde nové stavby, kromě staveb přípustných a podmíněně přípustných v rámci 
stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

10.4.1. VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ 

A) PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

V řešeném území je vyvážené zastoupení vodních ploch v krajině, veškeré stávající vodní toky i 
svodnice jsou respektovány. Pro posílení a rozvoj těchto ploch je navržena soustava vodních nádrží 
na vodním toku Vápovka. ÚP umožňuje, stanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem 
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využití, umisťování vodních nádrží také v rámci dalších ploch, např. zemědělských, smíšených 
nezastavěného území, apod. 

Vodní toky 

Název toku Správce toku 

Řečice Povodí Moravy, s.p. 

Vápovka Povodí Moravy, s.p. 

Bezejmenné přítoky Vápovky Povodí Moravy, s.p. 

Řečice 

Jedná se vodní tok v celé délce přirozený. Řešeným územím protéká v jeho západní straně a trasa je 
vedena mimo současně zastavěné území. Je zaústěn do Vápovky (pravostranný přítok). Na 
Olšanském potoce je vybudována vodárenská nádrž Nová Říše. Je začleněn do seznamu 
významných vodních toků. 

V řešeném území je stanoveno vodoprávním úřadem záplavové území – Okresní úřad Jihlava, odbor 
životního prostředí – oddělení vodního hospodářství, č.j. ŽP/VOD.7524/98 – Dr. – 231/2 ze dne 
4.11.1998. 

Vápovka 

Jedná se o přirozený vodní tok, který je v zastavěných územích upraven. Úprava byla provedena 
rovněž jižně od Nové Říše. Potok protéká převážně mimo současně zastavěné. Od obce Červený 
Hrádek je začleněn do seznamu významných vodních toků. 

V řešeném území není stanoveno vodoprávním úřadem záplavové území. 

Vyhlášené záplavové území: 

vodní tok kým kdy Číslo jednací 

Řečice 

Okresní úřad Jihlava, 
odbor životního 
prostředí – oddělení 
vodního hospodářství 

4.11.1998 ŽP/VOD.7524/98 – Dr. – 231/2 

Vodohospodářské plochy 

Nádrže – rybníky 

V řešeném územím obce jsou vybudovány rybníky: 

• Táborský rybník 

• rybník Staviště 

• rybník Bašta 

• nádrže v zastavěném území městyse – obecní, funkce požární nádrž 

Jsou navrženy: 

o nové vodní plochy na Vápovce v severní části od obce – plochy Z37 a Z38 

o nová vodní plocha na Vápovce v jižní části – plocha Z39 

B) PLOCHY PŘÍRODNÍ 

V řešeném území jsou jako plochy přírodní vymezeny plochy biocenter. Územní systém je vymezen 
na místní úrovni oborovou dokumentací generelu lokálního ÚSES, kterou respektuje i návrh územního 
plánu. 

Respektovány byly navazující body na sousední katastry obcí. Vymezené plochy biocenter jsou 
převážně stabilizované. Plocha přírodní je navržena v rámci biocentra místního významu vloženého 
do regionálního biokoridoru 522 – LBC 4.  
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C) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

Rozmístění ploch v krajině je dlouhodobě stabilizováno, rozsah ploch zemědělských se částečně 
snižuje v návaznosti na zastavěná území. 

V plochách zemědělských je navrženo řešit zvýšení podílu přírodních prvků a rozsáhlé plochy orné 
půdy rozdělit vzrostlou zelení. Rozvojové plochy (např. rekultivace na zemědělskou půdu) nejsou 
navrženy.  

D) PLOCHY LESNÍ 

Plochy lesní jsou v území převážně stabilizované. ÚP navrhuje rozšíření ploch lesních v jihovýchodní 
části katastru (N46). 

E) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – KRAJINNÁ ZELEŇ 

Plochy vzrostlé zeleně nelesního charakteru, podmáčené plochy, postagrární lada, dále plochy 
extenzivně využívané, které již částečně zarostly náletovou vegetací, případně byly v nedávné 
minulosti hospodářsky obhospodařované, v současné době vykazují stav druhově pestrých remízů a 
dřevin rostoucích mimo les. 

V rámci ÚP je navrženo rozšíření těchto ploch, a to zejména formou realizace územního systému 
ekologické stability – RBK 522 severně od obce. 

F) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ 

Plochy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy 
v území. Jedná se o plochy luk, zahrad a sadů, případně o plochy orné půdy. Charakteristickým 
znakem je polyfunkčnost využívání, (hospodaření, protierozní, estetická a ekologická funkce). 

V rámci ÚP jsou navrženy nové plochy.N47 a N48 z důvodů zajištění přechodu mezi zastavěným 
územím a krajinou a ochranou území před erozí a splachy z polí do rybníka na jihozápadní hranici 
zastavěného území. 

10.4.2. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

A) NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Prvky nadregionálního územního systému ekologické stability nejsou na území Nové Říše vymezeny.  

Na území obce je vymezen biokoridor regionálního významu RK 522. Propojuje regionální biocentrum 
649 Jezbiny a 651 Pařezitá. V rámci úseku biokoridoru procházejícím přes katastr obce Nová Říše je 
vymezeno 7 vložených lokálních biocenter.  

Biokoridor je vymezen ve východní části na lesní půdě. V severní části je na orné půdě navrženo 
zalesnění, případně realizace dřevinných remízů v rámci ostatních ploch.  

B) LOKÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

Lokální územní systém ekologické stability zahrnuje celkem 3 větve, reprezentující  základní typy 
ekosystémů v krajině. 

První větev, je vymezena podél Vápovky. Základním prvkem, mimo vodní tok a břehové porosty, jsou 
navazující podmáčené olšiny a louky. Skladebné části ÚSES jsou existující, částečně funkční až 
funkční, jednoznačně vymezené. V rámci větve jsou vymezena dvě lokální biocentra.  

Druhou větví je lokální biokoridor podél Řečice. Podél toku se v návaznosti na olšové břehové porosty 
nacházejí kosené luční porosty, místy lada a dřevinné remízy na původních loukách mezi dvěma 
lesními komplexy na svazích údolí. Biokoridor je funkční. V rámci větve je vymezeno pět lokálních 
biocenter, z toho dvě společná pro regionální biokoridor RK 522.  

Třetí větví je lokální biokoridor převážně na postagrárních plochách, starých sadech a ladech. Posiluje 
propojení lokálního biokoridoru v trase nad údolím Vápovky, reprezentující právě zmíněnou pestrou 
skladbu krajinných formací postagrárního charakteru. Skladebné části ÚSES jsou existující, funkční, 
jednoznačně vymezené. 
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LBC 1 LBC/R 3,7 ha Biocentrum na lesní půdě, v západní 
části vymezeno v nivě Řečice - 
podmáčené polohy. Ve svahu smrkové 
porosty s příměsí břízy, osiky, jasanu a 
klenu, v nivě zapojené olšiny a 
navazující louky, postupně zarůstající 
náletovými dřevinami 

Lesní porosty - přírodě blízké poměry s 
druhově pestrými porosty. V nivě vlhké 
louky s remízy a břehovými porosty 
podél toku 
Do LHP zakotvit zásadu šetrného 
hospodaření, zachování a posilování 
druhové i věkové pestrosti, druhová 
skladba dle příslušné SLT. Louky kosit  

LBC 2 - 
Křástov   

LBC/R 4,4 Biocentrum na lesní půdě, smrkové 
porosty s příměsí břízy, osiky, jasanu a 
klenu. 

Lesní porosty - přírodě blízké poměry s 
druhově pestrými porosty.. Do LHP 
zakotvit zásadu šetrného hospodaření, 
zachování a posilování druhové i věkové 
pestrosti, druhová skladba dle příslušné 
SLT 

LBC 3 – Na 
kamenném 
žlebě  

LBC/R 4,1 Lesní porosty, převážně smrková 
monokultura. Porost v pásmu I. stupně 
ochrany vodního zdroje. obnově. 
V severní části nekosená louka 
v údolnici s náletem křovin a zapojený 
liniový porost podél polní cesty 
(původně ovocné dřeviny) s hustým 
křovinným podrostem 

Lesní porosty - přírodě blízké poměry s 
druhově pestrými porosty. Louky kosit. 
Nutno v rámci obnovy postupně posílit 
druhovou pestrost porostů, zavést buk, 
dub, využití melioračních dřevin 

LBC 4 - 
Radovánky 

LBC/R 4,6 Mělká sníženina s dvěma drobnými 
rybníka a úzkým lemem vzrostlých 
dřevin po západním okraji (místy vrby, 
jasan, lípa a olše) silně ruderalizováno, 
na místě sanovaná skládka, nové 
vyvážky 

Rybníky s navazujícímu travinobylinnými 
porosty a remízy, na orné půdě remíz 
lesního charakteru, založit, revitalizovat 

LBC 5 
Staviště 

LBC/R 8,9 Prostor rybníka Staviště a část 
navazujících lesních porostů. 
(převážně smrková monokultura) 
 

Lesní porosty - přírodě blízké poměry s 
druhově pestrými porosty, louky. Rybník 
s vyvinutým litorálním pásem a 
břehovými porosty. Revitalizace rybníka 

LBC 6 
Pahorek - 
Stošice 

lokální 5,6 Biocentrum na lesní půdě, smrkové 
porosty 

Lesní porosty - přírodě blízké poměry s 
druhově pestrými porosty. Do LHP 
zakotvit zásadu šetrného hospodaření, 
zachování a posilování druhové i věkové 
pestrosti, druhová skladba dle příslušné 
SLT 

LBC 7 
Polanka 

LBC/R 8,6 Biocentrum v jižní části katastru obce 
v prostoru oblého vrcholu, jedna 
z lokalit s dochovanými systémy mezí, 
v současnosti zarostlých náletovou 
vegetací pionýrských dřevin, místy již 
porost lesního charakteru s hustým 
podrostem dřevin) 

Systém mezí s dřevinou vegetací, louky. 
Louky kosit, biomasu neponechávat na 
místě 

LBC 8 – 
Pod 
Chobotem 

lokální 3,7 Biocentrum jižně od zastavěného 
území obce v prostoru historického 
rybníka. Louka na místě dna bývalého 
rybníka s lemem dřevinné vegetace. 
Hráz rybníka zachovalá, destruována 
v šíři cca 8 m. 

Rybník s navazující vegetací. Louky 
kosit, biomasu neponechávat na místě, 
vybudování rybníka. 
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LBC 9 lokální 0,8 (na 

k.ú. 

N.Říše) 

Biocentrum zasahující okrajově do 
katastru Nové Říše v údolí Řečice. 
Zahrnuje luční porosty navazující na 
vodní tok. Břehové prosty tvoří topol, 
olše a jasan, v podrostu chudý keřový 
doprovod, převážně bez černý, vrba 
jíva. Louky koseny 

vodní tok s břehovými porosty, 
navazující louky. Louky kosit, biomasu 
neponechávat na místě. 

LBC 10 – 
Pod 
Ochozem 

lokální 3,0 Biocentrum v sevřeném údolí Řečice 
Zahrnuje luční porosty navazující na 
vodní tok. Břehové prosty tvoří olše. 
louky koseny 

vodní tok s břehovými porosty, 
navazující louky. Louky kosit, biomasu 
neponechávat na místě 

LBC 11 – 
Pod 
Ochozem 

LBC/R 2,1 Biocentrum na lesní půdě, převažují 
smrkové porosty, lesní lem tvoří 
druhově pestřejší porosty. 

Lesní porosty - přírodě blízké poměry s 
druhově pestrými porosty. Do LHP 
zakotvit zásadu šetrného hospodaření, 
zachování a posilování druhové i věkové 
pestrosti, druhová skladba dle příslušné 
SLT 

Biokoridory jsou identifikovány shodně s grafickou částí. 

označení popis cílová společenstva, návrh 
opatření 

RBK 1 (522) Regionální biokoridor RBK 522 v úseku 480m. Lesní 
porosty, převážně smrková monokultura 

Lesní porosty - přírodě blízké poměry s 
druhově pestrými porosty.  
Do LHP zakotvit zásadu šetrného 
hospodaření, zachování a posilování 
druhové i věkové pestrosti, druhová 
skladba dle příslušné SLT. 

RBK 2 (522) Regionální biokoridor RBK 522 v úseku 640m. Lesní 
porosty, převážně smrková monokultura 

Lesní porosty - přírodě blízké poměry s 
druhově pestrými porosty.  
Do LHP zakotvit zásadu šetrného 
hospodaření, zachování a posilování 
druhové i věkové pestrosti, druhová 
skladba dle příslušné SLT. 

RBK 3 (522) Regionální biokoridor RBK 522 v úseku 520m. Luční 
posty a orná půda 

Remízy dřevin - přírodě blízké poměry s 
druhově pestrými porosty, Louky. 
 Louky kosit. Na části orné půdy založit 
remíz v návaznosti na cestu. Ponechat 
část zemědělské půdy mezi LBC a 
navrhovaným remízem 

RBK 4 (522) Regionální biokoridor RBK 522 v úseku 430m. Luční 
posty, náletové porosty mezí a terénních stupňů a orná 
půda 

Lesní porosty - přírodě blízké poměry s 
druhově pestrými porosty, Louky.+ Na 
orné půdě založit 3-4 remízy oddělené 
ornou půdou. V rámci remízů založit 
porosty lesního charakteru dle 
příslušných STG. Možno využít postup 
řízené sukcese. 

RBK 5 (522) Regionální biokoridor RBK 522 v úseku 420m. Lesní 
porosty, převážně smrková monokultura 

Lesní porosty - přírodě blízké poměry s 
druhově pestrými porosty. Do LHP 
zakotvit zásadu šetrného hospodaření, 
zachování a posilování druhové i věkové 
pestrosti, druhová skladba dle příslušné 
SLT. 
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označení popis cílová společenstva, návrh 
opatření 

RBK 6 (522) Regionální biokoridor RBK 522 v úseku 800m. Lesní 
porosty, převážně smrková monokultura V jižní části je 
vymezen přes společenstva postagrárních lad, starých 
sadů, mezí. Převažují náletové porosty křovin (šípek, 
líska, bez černý) 

Lesní porosty - přírodě blízké poměry s 
druhově pestrými porosty. Meze, vodní 
tok s dřevinou vegetací, staré sady, 
louky 
Do LHP zakotvit zásadu šetrného 
hospodaření, zachování a posilování 
druhové i věkové pestrosti, druhová 
skladba dle příslušné SLT.  
Louky kosit, biomasu neponechávat na 
místě. 

LBK 7 Lokální biokoridor na lesní půdě v jihovýchodní části 
katastru obce navazuje ne LBC 6 

Lesní porosty - přírodě blízké poměry s 
druhově pestrými porosty. 
Do LHP zakotvit zásadu šetrného 
hospodaření, zachování a posilování 
druhové i věkové pestrosti, druhová 
skladba dle příslušné SLT. 

LBK 8 Lokální biokoridor na lesní půdě v jihovýchodní části 
katastru obce navazuje ne LBC 6 

Lesní porosty - přírodě blízké poměry s 
druhově pestrými porosty. 
Do LHP zakotvit zásadu šetrného 
hospodaření, zachování a posilování 
druhové i věkové pestrosti, druhová 
skladba dle příslušné SLT. 

LBK 9 Lokální biokoridor v úseku 270m. Vápovka s břehovými 
porosty. Porost tvoří olše lepkavá, v podrostu středně 
bohaté keřové patro. Polopřirozené břehy, 
ruderalizované bylinné patro 

Vodní tok s břehovými porosty Zachovat 
břehové porosty, zdravotní prořezávky. 

LBK 10 Lokální biokoridor v úseku 1000m Biokoridor vymezen v 
nivě Vápovky v zastavěném území obce. Vodní tok 
v severní části bez doprovodné vzrostlé zeleně. V jižní 
části olšové porosty a polopřirozený až přirozený 
charakter toku s meandry, jesepními a násepními břehy. 
Olšiny, místy silně podmáčené (bohaté bylinné patro). 

Vodní tok s břehovými porosty toku s 
přirozenými břehy, prořezávky. 

LBK 11 Lokální biokoridor v úseku 1200m. Biokoridor vymezen v 
nivě Vápovky. Zahrnuje navazující olšiny a břehové 
porosty, olšiny, místy silně podmáčené (bohaté bylinné 
patro). Navazující louky jsou koseny, při okrajích 
ruderalizovány 

Vodní tok s břehovými porosty toku s 
přirozenými břehy. Prořezávky   

LBK 12 Lokální biokoridor v úseku 860m Biokoridor vymezen v 
nivě Ŕečice. Zahrnuje vlastní tok a břehové porosty, 
které v meandrech tvoří drobné olšové remízy 
s bohatým keřovým a bylinným podrostem. V severní 
části biokoridoru zachováno těleso staré hráze bývalého 
rybníka. Louky jsou koseny s různou intenzitou. Při 
okrajích a úzkých pozemcích již postupuje sukcese. 

Vodní tok s břehovými porosty toku s 
přirozenými břehy, louky. Prořezávky, 
louky kosit 

LBK 13 Lokální biokoridor v úseku 800m. Biokoridor vymezen v 
nivě Ŕečice. Zahrnuje vlastní tok a břehové porosty, 
které v meandrech tvoří drobné olšové remízy 
s bohatým keřovým a bylinným podrostem. Louky jsou 
koseny v jižní části, v severní části silná sukcese (pod 
komunikací Nová Říše-Telč). V návaznosti na LBC 11 
vzrostlé dřeviny, olše. 

Vodní tok s břehovými porosty toku s 
přirozenými břehy, louky Prořezávky, 
louky kosit 

LBK 14 Lokální biokoridor v úseku 2000m. Biokoridor vymezen 
podél východního břehu vodní nádrže Nová Říše. 

Zachovat současný stav 
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C) ÚPRAVY A ZMĚNY ÚSES PROVEDENÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

ÚSES byl zpracován na základě koordinace podkladů oborové dokumentace ÚSES a vymezení 
regionálního a nadregionálního ÚSES v ZUR Kraje Vysočina. Při řešení územního plánu byly 
provedeny některé úpravy vyvolané koordinací záměrů v území a řešením požadavků na udržitelný 
rozvoj území. 

Jedná se o následující úpravy:  

• vymezení trasy regionálního biokoridoru RBK 522 je oproti generelu ÚSES vymezeno 
severovýchodně od obce, a to z důvodu respektování koncepce ÚSES v ZUR Kraje Vysočina. 
Regionální biokoridor je vymezen v trase původní větve lokálního biokoridoru. Do trasy RBK je 
severně od města, z důvodů zachování minimálních parametrů regionálního biokoridoru, vloženo 
lokální biocentrum LBC 11. 

• v generelu ÚSES je podél východní hranice vymezen regionální biokoridor. V této trase je 
z důvodů návaznosti na okolní obce vymezen biokoridor lokálního významu (LBK 7 a LBK 8) 

10.4.3. PROSTUPNOST KRAJINY 

Prostupnost krajiny je řešena vymezením hlavních stávajících a navržených ploch dopravní 
infrastruktury – účelových komunikací, které tvoří základní kostru zajišťující prostupnost krajiny a 
přístup na pozemky ZPF a PUPFL, obsluhu samot, ploch rekreace a vedení cyklistických tras. 
Podrobněji - viz. kap. 10.2. Koncepce dopravní infrastruktury 

10.4.4. OCHRANA PŘED EROZÍ A POVODNĚMI 

V řešeném území se nachází plochy s potenciálním rizikem vodní eroze a potenciálním ohrožením 
území povodněmi. Z tohoto důvodu jsou, na základě průzkumů, vymezeny Plochy pro 
protipovodňová a protierozní opatření (Y1 – Y7), které jsou navrženy k řešení formou technických 
opatření snižujících erozi půdy, zadržení vody v krajině a eliminaci projevů extravilánových vod. 
Podrobněji - viz. kap. 5.1.5. Ochrana před povodněmi 

10.4.5. REKREACE 

Koncepce rozvoje rekreace je zaměřena především na turistickou infrastrukturu – ÚP umožňuje 
umisťování zařízení turistické infrastruktury v rámci ploch smíšených obytných. Zastavitelné rozvojové 
plochy pro rekreaci nejsou navrženy, stávající plocha rodinné rekreace na jihovýchodním okraji 
řešeného území je respektována. 

Severovýchodně od sídla, ve vazbě na navrženou plochu vodní nádrže, je v rámci plochy smíšené 
nezastavěného území – rekreační navržena plocha pro sezónní rekreaci (koupání, slunění…). 

Pro pohybovou rekreaci (pěší turistiku a cykloturistiku) budou využity stávající a navržené plochy 
veřejných prostranství a dopravní infrastruktury, zejména účelové komunikace. 

Pro krátkodobou rekreaci obyvatel budou využívány zejména stávající plochy sídelní zeleně, zahrady 
a záhumenky a dále stávající plochy lesní a plochy smíšené nezast. území - krajinné zeleně. 

10.4.6. DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ, PODDOLOVANÁ A SESUVNÁ ÚZEMÍ 

Viz. kap. 5.1.3. Ochrana ložisek nerostných surovin, kap. 5.1.4. Poddolovaná území, sesuvná území, 
hlavní důlní díla. 

10.5. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 
ZÁSTAVBY 

ÚP vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhl. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využití území. V ÚP Nová Říše jsou vymezeny plochy smíšené obytné, plochy 
bydlení, plochy rekreace, plochy občanského vybavení, plochy veřejných prostranství, plochy 
sídelní zeleně, plochy smíšené výrobní, plochy výroby a skladování, plochy dopravní 
infrastruktury a plochy technické infrastruktury. V krajině jsou vymezeny plochy vodní a 
vodohospodářské, plochy přírodní, plochy zemědělské, plochy lesní a plochy smíšené 
nezastavěného území. 
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

• pojmem turistická infrastruktura se rozumí zejména vybavenost typu ubytování, stravování, 
služeb, infocenter a dále zařízení pro agroturistiku, cykloturistiku, hipoturistiku apod. 

PLOCHY BYDLENÍ 

• pojmem pozemek menšího rozsahu se rozumí pozemek menší než 200 m2 

PLOCHY REKREACE 

• pojmem přístavby stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za podmínky, že budou 
malého rozsahu se rozumí nárůst půdorysné plochy o max. 25% 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

• pojmem koupací biotop se rozumí vodní nádrž s přírodním čištěním vody pro účely koupání 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

• pojmem přístavby stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za podmínky, že budou 
malého rozsahu se rozumí nárůst půdorysné plochy o max. 20% 

• pojmem realizace menších vodních nádrží se rozumí rozsah plochy max. do 0,5 ha 

• pojmem plochy pro zalesnění menšího rozsahu se rozumí zalesnění max. do 1ha souvislé plochy 

PLOCHY LESNÍ 

• pojmem přístavby stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za podmínky, že budou 
malého rozsahu se rozumí nárůst půdorysné plochy o max. 20% 

• pojmem realizace menších vodních nádrží se rozumí rozsah plochy max. do 0,5 ha 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

• pojmem realizace menších vodních nádrží se rozumí rozsah plochy max. do 0,5 ha 

• pojmem přístavby stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku za podmínky, že budou 
malého rozsahu se rozumí nárůst půdorysné plochy o max. 20% 

• pojmem plochy pro zalesnění menšího rozsahu se rozumí zalesnění max. do 1ha souvislé plochy 

10.6. 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 

Ve vztahu ke konceptu ÚP je rozsah veřejně prospěšných staveb (VPS) pro dopravní a technickou 
infrastrukturu redukován dle současných trendů a aktuálních požadavků, naopak jsou vymezeny, dle 
platné legislativy, stavby ke snižování ohrožení území přírodními katastrofami. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DLE ZÚR KRAJE VYSOČINA 

• do ÚP byly z nadřazené ÚPD (ZÚR kV) převzata a upřesněna veřejně prospěšná opatření: 

U 254 regionální biokoridor 522 Pařezitá - Jezbiny 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ DLE ÚP NOVÁ ŘÍŠE 

• v rámci ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby: 

Dopravní a technická infrastruktura – vymezené plochy (VDT 1 – VDT 3) jsou nezbytné pro 
zajištění obsluhy řešeného území dopravní a technickou infrastrukturou (obsahují komunikace, 
chodníky a inženýrské sítě). 
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Dopravní infrastruktura – vymezené plochy (VD 3 a VD 4) jsou nezbytné pro zajištění pěších 
propojení v sídle, plochy (VD 1, VD 2, VD 5 a VD 6) jsou nezbytné pro obsluhu navazujícího 
území a řešení prostupnosti krajiny. 

Technická infrastruktura – vymezené plochy (VT 1 – VT 10) jsou nezbytné pro zajištění obsluhy 
řešeného území technickou infrastrukturou a byly vyhodnoceny pro obsluhu jako nejvhodnější. 

Technická infrastruktura - stavby ke snižování ohrožení území přírodními katastrofami – plochy 
(VP 1 – VP 10) jsou vymezeny pro realizaci vodních nádrží, protipovodňových a protierozních 
opatření a slouží k eliminaci rizik ohrožení území povodněmi. 

• další veřejně prospěšná opatření (mimo nadmístní ÚSES) nejsou v rámci ÚP vymezena 

10.7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Jedná se o VPS, u kterých je možno uplatnit předkupní právo bez možnosti vyvlastnění. Vymezené 
plochy byly vyhodnoceny z hlediska umístění jako nejvhodnější. 

• v rámci ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby: 

Občanské vybavení – stavba veřejného občanského vybavení (PO 1 – hasičská zbrojnice) je 
navržena z důvodu nevyhovujících kapacit stávajícího zařízení. 

10.8. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 

V rámci ÚP jsou vymezeny plochy územních rezerv (R1 a R2) z důvodu ochrany koncepčních záměrů 
rozvoje obce. Koridory územních rezerv nejsou vymezeny. 

10.9. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO 
ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

Koncepce rozvoje řešeného území je v souladu s cíli a úkoly územního plánování - vytváří podmínky 
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojuje 
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

ÚP vytváří podmínky pro řešení slabých stránek, eliminaci hrozeb a využití silných stránek a 
příležitostí vyplývajících ze SWOT analýzy v rámci ÚAP a řeší požadavky vyplývající z Rozboru 
udržitelného rozvoje území. ÚP vytváří územně technické podmínky pro vyvážený rozvoj všech tří 
pilířů udržitelného rozvoje: 

PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 

o ÚP vytváří podmínky pro hospodářský rozvoj stabilizací stávajících výrobních a komerčních 
areálů a návrhem nových lokalit komerčního občanského vybavení a smíšených výrobních ploch; 
jsou vymezeny plochy umožňující rozvoj pracovních příležitostí v primárním sektoru 
(stabilizovaný areál zemědělské výroby), v sekundárním sektoru (stávající a navržené plochy 
smíšené výrobní) a v terciálním sektoru (stávající a navržené areály komerčního vybavení) 

o ÚP dále umožňuje rozvoj pracovních příležitostí v oblasti služeb a turistické infrastruktury (v rámci 
ploch smíšených obytných), ve vazbě na stávající kulturní a přírodní hodnoty vytváří podmínky 
pro rozvoj různých forem cestovního ruchu (např. agroturistika, cykloturistika, hipoturistika…) a 
zároveň stanovuje zásady a podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území 

o navržené koncepční zásady obsluhy jednotlivých částí sídla umožní zajistit dostatečné technické 
vybavení a obsluhu území, ÚP vytváří podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny a vedení 
cyklistických tras 
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PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

o v rámci koncepce uspořádání krajiny ÚP stanovuje podmínky pro změny využití ploch a zásady 
využívání krajiny, pro posílení ekologické stability území je vymezen územní systém ekologické 
stability (ÚSES) 

o ÚP respektuje kulturní a přírodní hodnoty s legislativní ochranou, v rámci koncepce ochrany a 
rozvoje hodnot území jsou stanoveny zásady a podmínky pro ochranu dalších kulturních a 
přírodních hodnot, které nepožívají legislativní ochrany a je třeba je chránit; v rámci koncepce 
ochrany a rozvoje hodnot území a koncepce uspořádání krajiny jsou stanoveny podmínky pro 
ochranu krajinného rázu 

o navrženým uspořádáním ploch s rozdílným způsobem využití, podporou nemotorové dopravy a 
stanovením zásad a opatření na ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí 
omezuje ÚP riziko negativních vlivů na prostředí (exhalace, hluk), podporuje zásady zdravého 
sídla a vytváří územně technické podmínky pro kvalitní životní prostředí 

o eliminaci rizik přírodních katastrof řeší ÚP vymezením ploch protipovodňových a protierozních 
opatření, v rámci koncepce uspořádání krajiny jsou stanoveny zásady pro ochranu proti 
záplavám, zahrnující podmínky pro záplavová území a pro území s rizikem záplav 

o v rámci zpracování ÚP byly prověřovány různé alternativy umístění rozvojových ploch s ohledem 
na dopad do ZPF; komplexním vyhodnocení celé škály aspektů (dostupnost ploch, náročnost na 
obsluhu území, krajinný ráz, kvalita zemědělské půdy, zájmy ochrany přírody, apod.) je 
předkládáno kompromisní řešení s minimem dopadů do zmíněných oblastí 

o nevyužité a chátrající výrobní areály (tzv. brownfields), jsou v ÚP navrženy, v rámci ploch 
přestavby, k obnově a opětovnému využití pro plochy občanského vybavení a sídelní zeleně 

PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

o vymezením ploch pro bydlení (včetně ploch smíšených obytných), výrobu a občanské vybavení 
podporuje ÚP trend rostoucího počtu obyvatel, vytváří podmínky pro zlepšení věkové struktury 
obyvatelstva a udržení obyvatel v sídle; na současný trend stárnutí obyvatelstva reaguje ÚP 
vymezením podmínek, které umožňují umisťování veřejného vybavení sociálního charakteru 
(např. zařízení zdravotnictví, domů s pečovatelskou službou, apod.) v rámci ploch smíšených 
obytných, příp. ploch bydlení 

o ÚP vytváří podmínky pro rozvoj kvalitního bydlení s důrazem na plochy se smíšeným využitím, 
které umožňují širší spektrum činností a aktivit (polyfunkční využití území s odpovídající 
vybaveností) a přináší oživení a zpestření struktury sídla; rozsah potřebných ploch pro obytnou 
výstavbu je prověřen výpočtem ve vazbě na demografické podmínky (viz. kap. 11.) 

o ÚP respektuje stabilizované plochy občanského vybavení a klade důraz zejména na zachování 
ploch veřejného občanského vybavení; stávající plochu sportu ÚP stabilizuje a vymezuje nové 
rozvojové plochy, které umožní zvýšení turistické atraktivity sídla a uspokojí sportovní a rekreační 
potřeby obyvatel 

o pro rozvoj kvality života v sídle jsou maximálně respektovány stávající plochy veřejných 
prostranství a jsou stanoveny podmínky pro jejich regeneraci, především v územích s 
předpokladem sociálních kontaktů (náměstí, návsi, cesty pro pěší a cyklisty, zastávky…), včetně 
podmínek pro zachování a rozvoj sídelní zeleně 

11. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Řešením ÚP jsou vytvořeny podmínky pro účelné využití zastavěného území. Hospodárné využití 
zastavěného území je primárně řešeno navrženými plochami přestavby (v rozsahu cca 1,2 ha) na 
plochách opuštěných a chátrajících areálů zemědělského a průmyslového původu a také využitím 
proluk. Intenzivnější využití zastavěného území je dále umožněno stanovením podmínek pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití. Např. plochy se smíšeným využitím (smíšené obytné, smíšené 
výrobní), vymezené v převážné části sídla, umožňují polyfunkční využití ploch nejen pro bydlení, ale 
např. pro občanské vybavení a podnikatelské aktivity. 
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ÚP přizpůsobuje rozsah rozvojových ploch demografickým podmínkám (viz. Výpočet potřeby nových 
bytů), plní požadavky zadání ÚP a pokynů pro zpracování návrhu ÚP a koordinuje záměry a 
požadavky na vymezení rozvojových ploch. Navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné 
území tak, aby účelně využívaly stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Rozsah vymezených 
zastavitelných ploch odpovídá současným a výhledovým potřebám obce. Navrženy jsou především 
obytné plochy (plochy bydlení, plochy smíšené obytné), plochy občanského vybavení a plochy 
smíšené výrobní z důvodů podpory rostoucího počtu obyvatel, zlepšení věkové struktury obyvatelstva, 
rozvoje pracovních příležitostí a udržení obyvatel v sídle. 

VÝPOČET POTŘEBY NOVÝCH BYTŮ 

Prognóza obyvatelstva kraje Vysočina do r. 2025 

 2001 2005 2010 2015 2020 2025 
 Absolutní počet obyvatel 

kraj Vysočina 512 143 510 114 509 000 506 000 503 000 500 000 

Pramen: ČSÚ, prognóza krajů - vlastní výpočty ÚRS PRAHA, a.s. 

Vývoj počtu obyvatelstva v Nové Říši 

 1991 2001 2005 2011 

Nová Říše 776 798 820 862 

Dle prognózy bude počet obyvatel v kraji Vysočina mírně klesat, v Nové Říši je naopak patrná rostoucí 
tendence. Pro výpočet potřeby bytů do r. 2025 budeme uvažovat počet obyvatel 900 a počet trvale 
obydlených bytů 265 (dle sčítání r. 2001). 

Potřeba nových bytů do r. cca 2025: 

počet obyvatel:  900 

trv. obydl. byty:  265 

Při návrhu počtu nových bytů je třeba vzít v úvahu stáří a kvalitu stávajícího bytového fondu, nárůst 
počtu obyvatel, počet cenzových domácností, přebydlenost bytů a předpokládaný úbytek bytů 
(asanace): 

Dle celostátních prognóz lze očekávat tyto tendence v bydlení: 

• počet domácností se bude zvyšovat 

• nejvíce se zvýší počet domácností jednotlivců 

• průměrnou velikost cenzové domácnosti lze očekávat 2,4 osob 

• předpokládá se odpad bytového fondu cca 0,6%, čemuž odpovídá cyklus obnovy 170 let 

• míra soužití zůstane na stejné úrovni 

Dle této prognózy by bylo v Nové Říši potřeba bytů: 

• obložnost1)         2,4 osob/byt 

• potřeba bytů pro 900 obyvatel při 10% soužití cenzových domácností: 337 bytů 

900 : 2,4 = 375 

10% z 375 je cca 38 

375 – 38 = 337 

                                                      
1)

 Ve vyspělých zemích EU se hodnota průměrného počtu obyvatel na jeden trvale obydlený byt (obložnost) 
pohybuje v současnosti okolo hodnot 2,0 - 2,4 obyvatel/byt, průměrná obložnost bytů v ČR je cca 2,6 (zdroj 
MMR). 
Obložnost bytů v řešeném území by se měla výrazně snižovat až na hodnotu 2,4 (k roku 2025). Navržená 
hodnota 2,4 je v souladu s trendem ČR i EU, kde dochází k setrvalému poklesu obložnosti bytů. Nízká 
hodnota navíc vyplývá z předpokládaného zvýšení standardu bydlení. 
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• disponibilní počet bytů v r. 2025 (odečten odpad ve výši 13*0.006*265) 244 bytů 

13*0.006*265 – 13 = počet let (2012 – 2025), 0,006 = % odpadu, 265 = trv. obydl. byty 

• cca do r. 2015 je potřeba       108 bytů 

337 – 244 = 93 

pro období do r. 2025 je třeba navrhnout nové plochy pro bydlení pro cca 95 nových bytů 

celkový počet trvale obydlených bytů bude v r. 2025 cca 339 (244 + 95) 

• nárůst počtu bytů o: 28% 

95 : 339 = 0,280 = 28% 

V případě, že budeme uvažovat (s ohledem na charakter území) rozložení bytů v rodinných domech 
100%: 

• počet bytů v rodinných domech: 95 

 počet bytů obložnost počet obyvatel počet obyvatel 
/ ha 

průměrná velikost 
parcely* 

cca potřebná 
plocha (ha) 

RD 95 2,4 228 - 900 m2 8,55 

* včetně veřejných prostranství nezbytných pro obsluhu pozemků 

• celková potřebná plocha: 8,55 ha + 30% (2,57 ha) = 11,12 ha 

30% = související veřejná infrastruktura (občanské vybavení, dopravní a technická infrastruktura, 
ostatní veřejná prostranství + veřejná zeleň…) – vyplývá ze zastoupení smíšených ploch 

v rámci ÚP Nová říše jsou navrženy obytné plochy (plochy bydlení, plochy smíšené obytné) o 
celkové výměře cca 11,5 ha 

12. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY 
JEJICH VYMEZENÍ 

Řešením ÚP nejsou vymezeny žádné záležitosti nadmístního významu nad rámec ZÚR kV. 
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13. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA 

13.1. VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu 
zákona ČNR č. 334/1992 Sb., vyhlášky č.13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 
1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady 
č.10/93Sb., přílohy 3 této vyhlášky a zákona č. 98/1999 Sb. 

Struktura půdního fondu v území obce Nová Říše                  Struktura katastru, ČSÚ 2010 

 Nová Říše 

celkem 785 
z toho zemědělská půda 575 
v tom:  orná půda 447 
            sady 1 
            zahrady 21 
            TTP 107 
PUPFL 128 
vodní plochy 13 
zastavěné plochy 15 
ostatní plochy 54 

Bonitované půdně ekologické jednotky: 

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky.  

Zemědělské půdy s vysokou úrovní ochrany (v I. a II. třídě ochrany) jsou v území zastoupeny na 
západ a sever od zastavěného území obce - HPJ 29 . 

Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba 
odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb.(příloha A). 

Z půdních jednotek jsou zde zastoupeny: 

HPJ 29 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, 
svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně 
skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry 

HPJ 37 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na 
pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, 
slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na 
srážkách 

HPJ 68 - Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních 
uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, 
středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim 

HPJ 70 – glejové půdy při terasovitých částech širokých niv, středně těžké až velmi těžké, zamokřené, 
vhodné pro louky. 

Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace, údaje o 
celkovém úhrnu záboru ZPF 

Vyhodnoceny jsou všechny rozvojové plochy, celkové souhrny jsou provedeny pro plochy zabírající 
zemědělskou půdu. označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabelární formě.  
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Rozvojové plochy jsou rozděleny do dvou etap. Převážná část rozvojových ploch je zahrnuta do první 
etapy, do druhé etapy jsou zařazeny návrhové plochy pro veřejná prostranství (Z31 a Z32), která jsou 
nezbytná pro obsluhu a zpřístupnění potenciálních rozvojových ploch pro bydlení v jihozápadním 
segmentu města. Tato potenciální plocha pro bydlení je řešena jako plocha rezervy (R1), která by se 
po vyčerpání návrhových ploch I. etapy řešila změnou územního plánu. 

údaje o záboru ZPF podle navrženého funkčního využití obě etapy 

 celkem v zastavěném 

území 

mimo zastavěné 

území 

zemědělská 

půda  

nezemědělská 

půda 

bydlení 7,33 0,28 7,05 7,33 0 

smíšená obytná 4,1 1,07 3,03 3,63 0,47 

doprava 0,27 0 0,27 0,27 0 

dopravní zařízení 0,13 0 0,13 0,13 0 

občanské vybavení 2,41 0 2,41 1,76 0,65 

sídelní zeleň 1,49 0,57 0,92 0,97 0,52 

smíšená výrobní 1,2 0 1,2 1,2 0 

sport 1,88 1,88 0 1,88 0 

technické vybavení 0,22 0 0,22 0,22 0 

veřejná prostranství 1,89 0,1 1,79 1,06 0,83 

plocha přírodní 2,91 0 2,91 2,91 0 

plochy lesní 2,5 0 2,5 2,5 0 

plochy SNÚ – 
krajinná zeleň 

2,28 0 2,28 2,28 0 

vodní plocha 6,8 0 6,8 6,8 0 

celkem 35,41 3,9 31,51 32,94 2,47 

 

údaje o záboru ZPF podle navrženého funkčního využití - II. etapa 

 celkem v zastavěném 

území 

mimo zastavěné 

území 

zemědělská 

půda  

nezemědělská 

půda 

veřejná prostranství 0,35 0 0,35 0,25 0,10 

celkem 0,35 0 0,35 0,25 0,10 

Navrhováno je cca 33ha záboru ZPF. Zábor vysoce chráněných půd dosahuje hodnoty 0,91 ha, (vše 
v I. etapě výstavby)  

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

Stávající areál je využívaný pro zemědělskou prvovýrobu a částečně, jako areál výrobních služeb. 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

V řešeném území nejsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). 

Opatření k zajištění ekologické stability 

Jsou vymezeny erozně ohrožené plochy, kde je nutno řešit, formou organizace obdělávání ploch nebo 
formou agrotechnických opatření, snížení rizika vodní eroze a následného soustředěného odtoku 
extravilánových vod. 

Vymezený ÚSES je v řešeném území převážně existující a funkční. Mimo lesní plochy zahrnuje i 
plochy orné půdy. Jedná se zejména o trasu regionálního biokoridoru na severu katastru obce. 

Nároky na zábor zemědělského půdního fondu realizací prvků ÚSES dosahují souhrnné hodnoty cca 
9,7 ha. za celé řešené území. Do ploch nejsou započítány vodní plochy. 
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orientační výměra ploch nutných pro vymezení ÚSES na zemědělské půdě v ha 
 regionální ÚSES lokální 

biocentra  
lokální 
biokoridory 

interakční 
prvky 

celkem 
ZPF 

CELKEM 4,9 2,9 0 1 8,8 

Celková suma 8,8 ha zahrnuje plochy navržené k transformaci (zalesnění, zalučnění), nezahrnuje  
plochy např. luk, které je možné nadále využívat dále stejným způsobem. 

Návrh na realizaci je předpokládá zábor cca 70 - 80% plochy vymezené pro biokoridory, a to na 
realizaci výsadby polních remízů. Zbývající plochy budou využívány jako zemědělská půda.  

Síť zemědělských účelových komunikací 

V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací. Při realizaci záměrů je 
nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny.  

Investice do půdy 

V řešeném území je odvodněna pouze část ploch. Rozvojové plochy navrhované územním plánem 
zasahují realizované odvodňovací soustavy jsou: Z15, Z32 a Z44. Konfigurace terénu a navrhovaná 
výstavba v lokalitách  

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami 

Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území: nezemědělská půda využitelná pro 
rozvoj zastavitelného území je v řešeném území zastoupena v poměrně malém měřítku. Především se 
jedná o část současně zastavěného území obce a ostatní plochy. Navrhovány jsou lokality č. P17,  
P18 a Z58 na nezemědělské půdě v rámci zastavěného území.  

Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy 
v zastavěném území: zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána 
především jako zahrady, enklávy velkovýrobně obhospodařované zemědělské půdy se v zastavěném 
území nevyskytují. Jako enklávy nebo proluky jsou navrženy lokality č.Z1 a Z19. 

Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk: nejsou navrženy asanace a demolice, je však 
možno počítat s obnovou morálně i fyzicky zastaralého fondu. Ten je součástí stávajících funkčních 
ploch (především pro bydlení, v menší míře hospodářské objekty v rámci bývalého areálu ZD) 
v současně zastavěném území, které jsou určeny pro náhradu za dožilé objekty stejného funkčního 
určení.  

Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní 
schválené dokumentaci: obec nemá platnou územně plánovací dokumentaci. 

Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 
zákona č. 114/1992 Sb. V platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce: navrhované 
plochy zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. Plochy pro rozvoj 
bydlení a výrobních aktivit jsou umístěny v návaznosti na současně zastavěné území sídla. Nejsou 
vytvářeny samostatné enklávy osídlení. Formou etapizace je navrženo i rozšiřování ploch pro bydlení 
v jihozápadní části obce.  

Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území v řešení 
návrhu územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových 
poměrů. Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny výstavbou 
samotnou, k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou 
kanalizací, na pozemcích bude zajištěna maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční 
schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba dořešit v podrobnější dokumentaci. 

Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany: je uvedena v přiložené tabulkové části 

Etapizace výstavby: je patrná ze sumarizační tabulky a z tabulky na konci kapitoly. 
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Návrh lokalit pro vodní plochy: 

Je navržena obnova historických vodních nádrží (rybníky) v lokalitách severně a jižně od obce (i.č. 
Z37, Z38, Z39). Navrhovaný účel využití je vodohospodářský a ekologický, tzn.: zadržení vody 
v krajině, zvýšení retenční schopnosti, zvýšení biodiverzity území apod. U lokality č. Z37 je uvažováno 
s rekreačním využitím (bez možnosti výstavby na přilehlých březích – lokalita č.Z49 ) 

Zdůvodnění návrhu vzhledem k záboru ZPF ve třídě ochrany I a II: 

Navržené rozvojové plochy rozsahem odpovídají trendům rozvoje obce, v maximální míře využívají 
možnosti zástavby proluk, navazují na současně zastavěné území, nebo přímo využívají ploch 
současně zastavěných, určených k přestavbě. 

Z celkového počtu návrhových ploch jsou vymezeny dvě lokality s dopadem do zemědělských půd I. 
nebo II. třídy ochrany. Jedná se o plochy Z22 a Z56. 

číslo 
lokality/ 
etapa 

funkce celková 
výměra 

třída 
ochrany 

výměra v 
třídách 
ochrany I., II. 

popis lokality zdůvodnění lokality 

Z56 
výrobní 
aktivity 

0,43 I. 0,43 

plocha orné půdy na 
severním okraji obce - 

navazující na 
jihozápadní hranici 

zemědělského areálu 

Obě lokality navazují na stávající plochu 
výrobních aktivit, vytváří podmínky pro 
rozvoj pracovních příležitostí v obci. 
 
Rozšíření stávajícího zemědělského 
areálu je z funkčního a prostorového 
hlediska možné pouze navrženým 
směrem. Navržené rozšíření ploch pro 
výrobní služby reaguje na nutnost 
zajistit podmínky pro rozvoj 
podnikatelských aktivit, nejen čistě 
zemědělského charakteru. Návrh tak 
reaguje na přirozený vývoj v území, kdy 
jsou rozsáhlé a naddimenzované 
zemědělské areály částečně využívány 
pro rozvoj širokého spektra výrobních 
služeb bez toho aby tyto služby 
omezovaly zemědělskou výrobu 
v území. Využitím stávajících areálů a 
případně jejich mírné rozšíření omezuje 
též tlaky na zakládání nových lokalit pro 
výrobu na zemědělské půdě, kde by 
bylo nutné, z důvodů vybudování celé 
infrastruktury,  počítat s vyšším 
plošným rozsahem.. 

Z22 
výrobní 
aktivity 

0,48 I. 0,48 

plocha orné půdy na 
severním okraji obce – 
navazující na severní 
hranici zemědělského 

areálu 

13.2. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ 
LESA 

Není navrženo řešení, které by vyvolávalo zábor ploch PUPFL. 

13.3. TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 

Viz. příloha. 

14. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Viz kapitola č. 7 opatření obecné povahy č. 1/2013. 

15. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 

Viz kapitola č. 8 opatření obecné povahy č. 1/2013. 

 

 



 

  

TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 

číslo 
navržené 

funkční využití 
lokality 

katastrální 
území 

úhrnná výměra lokality v ha výměra zemědělské půdy v lokalitě dle kultur 
v ha výměra 

nezem, 
ploch 

BPEJ,třída ochrany 
ZPF, 

výměra BPEJ I. a II. 
třídy ochrany 

 

celkem 
zastavěné území druh 

pozemku celkem 
zastavěné území  

v mimo v mimo 

Z1 smíšená 
obytná Nová Říše 1,07 1,07 0 

TTP,  
zahrada 0.60 0 0,60 0,47 7.50.11 III. 0.60 upraven rozsah lokality 

Z2 smíšená 
obytná Nová Říše 2,65 0 2,65 orná půda 2,65 0 2,65 0 7.50.11 III. 2,65 upraven rozsah lokality 

Z3 bydlení Nová Říše 5,50 0 5,50 orná půda, 
zahrada 5,50 0 5,50 0 7.50.11 III. 5,50 upraven rozsah lokality 

Z4 bydlení Nová Říše 0,25 0,16 0,09 orná půda 0,25 0,16 0,09 0 7.50.11 III. 0,25  

Z5 bydlení Nová Říše 0,91 0 0,91 orná půda 0,91 0 0,91 0 7.50.11 III. 0,91  

Z6 bydlení Nová Říše 0,30 0 0,30 orná půda 0,30 0 0,30 0 7.50.11 III. 0,30  

7              
lokalita převedena na 
plochu územní rezervy R1 

Z8 bydlení Nová Říše 0,37 0,12 0,25 orná půda 0,37 0,12 0,25 0 7.37.15 V. 0,37 upraven rozsah lokality 

9              lokalita byla vypuštěna 

10              lokalita byla vypuštěna 

11              lokalita byla vypuštěna 

12              lokalita byla vypuštěna 

Z13 smíšená 
obytná Nová Říše 0,38 0 0,38 orná půda 0,38 0 0,38 0 

7.50.11 

7.68.11 

III. 

V: 

0,35 

0,03 
 

14              lokalita převedena na 
plochu územní rezervy R2 

Z15 občanské 
vybavení Nová Říše 0,94 0 0,94 orná půda 0,94 0 0,94 0 

7.50.11 

7.68.11 

III. 

V: 

0,89 

0,05 
meliorace 



 

  

číslo 
navržené 

funkční využití 
lokality 

katastrální 
území 

úhrnná výměra lokality v ha výměra zemědělské půdy v lokalitě dle kultur 
v ha výměra 

nezem, 
ploch 

BPEJ,třída ochrany 
ZPF, 

výměra BPEJ I. a II. 
třídy ochrany 

 

celkem 
zastavěné území druh 

pozemku celkem 
zastavěné území  

v mimo v mimo 

Z16 občanské 
vybavení Nová Říše 0,82 0 0,82 orná půda 0,82 0 0,82 0 

7.50.11 

7.68.11 

III. 

V: 

0,73 

0,09 
 

P17 občanské 
vybavení Nová Říše 0,11 0 0.11  0 0 0 0.11    nejedná se o zábor ZPF 

P18 občanské 
vybavení Nová Říše 0,54 0 0,54  0 0 0 0,54    nejedná se o zábor ZPF 

Z19 sport Nová Říše 0,48 0,48 0 zahrada 0,48 0,48 0 0 
7.50.11 

7.68.11 

III. 

V: 
  

Z20 sport Nová Říše 1,40 1,40 0 orná půda 1,40 1,40 0 0 7.70.01 IV.   

21              lokalita byla vypuštěna 

Z22 smíšená 
výrobní Nová Říše 0,48 0 0,48 orná půda 0,48 0 0,48 0 7.29.11 I. 0,48  

P23 sídelní zeleň Nová Říše 0,57 0.57 0 zahrada 0,05 0,05 0 0,52 

7.50.11 

7.37.46 

7.70.01 

III. 

V. 

IV. 

0,05  

Z24 dopravní 
zařízení Nová Říše 0,09 0 0,09 zahrada 0,09 0 0,09 0 7.70.01 IV. 0,09  

Z25 dopravní 
zařízení Nová Říše 0,04 0 0,04 zahrada 0,04 0 0,04 0 7.70.01 IV. 0,04  

Z26 technické 
vybavení Nová Říše 0,22 0 0,22 TTP 0,22 0 0,22 0 7.70.01 IV. 0,22  

Z27 veřejné 
prostranství 

Nová Říše 0,04 0 0,04 orná půda 0,04 0 0,04 0 7.50.11 III. 0,04  

Z28 veřejné 
prostranství Nová Říše 0,21 0 0,21 orná půda 0,13 0 0,13 0,08 7.50.11 III. 0,13  



 

  

číslo 
navržené 

funkční využití 
lokality 

katastrální 
území 

úhrnná výměra lokality v ha výměra zemědělské půdy v lokalitě dle kultur 
v ha výměra 

nezem, 
ploch 

BPEJ,třída ochrany 
ZPF, 

výměra BPEJ I. a II. 
třídy ochrany 

 

celkem 
zastavěné území druh 

pozemku celkem 
zastavěné území  

v mimo v mimo 

Z29 veřejné 
prostranství Nová Říše 0,26 0 0,26 orná půda 0,05 0 0,05 0,21 7.50.11 III. 0,05  

Z30 veřejné 
prostranství Nová Říše 0,05 0 0,05 orná půda 0,05 0 0,05 0 7.50.11 III. 0,05  

Z31 veřejné 
prostranství Nová Říše 0,14 0 0,14 TTP, orná 

půda 0,10 0 0,10 0,04 7.68.11 V.  II. etapa 

Z32 veřejné 
prostranství Nová Říše 0,21 0 0,21 orná půda 0,15 0 0,15 0,06 

7.50.11 

7.68.11 

III. 

V: 

0,10 

0,05 

II. etapa, meliorace, 

upraven rozsah lokality 

Z33 veřejné 
prostranství Nová Říše 0,18 0 0,18 orná půda 0,09 0 0,09 0,09 

7.37.15 

7.37.46 

V. 

V. 

0,04 

0,05 
 

34              lokalita byla vypuštěna 

Z35 veřejné 
prostranství Nová Říše 0,42 0 0,42 

TTP, 
zahrada 0,22 0 0,22 0,20 7.70.01 IV. 0,22 upraven rozsah lokality 

Z36 veřejné 
prostranství Nová Říše 0,25 0 0,25 orná půda 0,15 0 0,15 0,10 

7.50.11 

7.68.11 

III. 

V: 

0,10 

0,05 
 

Z37 vodní plocha Nová Říše 1,91 0 1,91 TTP 1,91 0 1,91 0 7.70.01 IV. 1,91  

Z38 vodní plocha Nová Říše 2,99 0 2,99 TTP 2,99 0 2,99 0 7.70.01 IV. 2,99  

Z39 vodní plocha Nová Říše 1,90 0 1,90 TTP 1,90 0 1,90 0 7.70.01 IV. 1,90  

N40 plochy SNÚ – 
krajinná zeleň 

Nová Říše 1,04 0 1,04 orná půda 1,04 0 1,04 0 
7.29.14 

7.68.11 

III. 

V: 

0,64 

0,40 
krajinná zeleň - ÚSES 

N41 plocha 
přírodní Nová Říše 2,91 0 2,91 orná půda 2,91 0 2,91 0 

7.29.14 

7.37.15 

III. 

V. 

0,85 

2,06 
krajinná zeleň - ÚSES 

N42 plochy SNÚ – 
krajinná zeleň Nová Říše 0,17 0 0,17 orná půda 0,17 0 0,17 0 7.68.11 V.  krajinná zeleň 



 

  

číslo 
navržené 

funkční využití 
lokality 

katastrální 
území 

úhrnná výměra lokality v ha výměra zemědělské půdy v lokalitě dle kultur 
v ha výměra 

nezem, 
ploch 

BPEJ,třída ochrany 
ZPF, 

výměra BPEJ I. a II. 
třídy ochrany 

 

celkem 
zastavěné území druh 

pozemku celkem 
zastavěné území  

v mimo v mimo 

N43 plochy SNÚ – 
krajinná zeleň Nová Říše 0,06 0 0,06 orná půda 0,06 0 0,06 0 7.37.15 V.  krajinná zeleň 

N44 plochy SNÚ – 
krajinná zeleň Nová Říše 0,43 0 0,43 orná půda 0,43 0 0,43 0 

7.50.11 

7.68.11 

III. 

V: 
 krajinná zeleň, meliorace 

N45 plochy SNÚ – 
krajinná zeleň Nová Říše 0,58 0 0,58 orná půda 0,58 0 0,58 0 7.37.15 V.  krajinná zeleň - ÚSES 

N46 plochy lesní Nová Říše 2,50 0 2,50 TTP 2,50 0 2,50 0 7.50.11 III.  zalesnění -hospodářský les 

N47 plochy SNÚ – 
zemědělské Nová Říše 1,08           

travní porost – zalučnění - 
nejedná se o zábor ZPF 

N48 plochy SNÚ – 
zemědělské Nová Říše 1,08           

travní porost – zalučnění -  
nejedná se o zábor ZPF 

N49 plochy SNÚ – 
rekreační Nová Říše 0,69           

travní porost + sezonní 
rekreace (bez objektů), 

upraven rozsah lokality –  

nejedná se o zábor ZPF 

Z50 doprava Nová Říše 0,18 0 0,18 orná půda 0,18 0 0,18 0 
7.50.11 

7.37.15 

III. 

V: 

0,08 

0,10 
 

51              
lokalita byla sloučena 
s plochou Z32 

Z52 doprava Nová Říše 0,01 0 0,01 TTP 0,01 0 0,01 0 7.70.01 IV. 0,01  

Z53 doprava Nová Říše 0,08 0 0,08 TTP 0,08 0 0,08 0 
7.46.10 

7.70.01 

III. 

IV. 

0,02 

0,06 
 



 

  

číslo 
navržené 

funkční využití 
lokality 

katastrální 
území 

úhrnná výměra lokality v ha výměra zemědělské půdy v lokalitě dle kultur 
v ha výměra 

nezem, 
ploch 

BPEJ,třída ochrany 
ZPF, 

výměra BPEJ I. a II. 
třídy ochrany 

 

celkem 
zastavěné území druh 

pozemku celkem 
zastavěné území  

v mimo v mimo 

Z54 sídelní zeleň Nová Říše 0,92 0 0,92 orná půda 0,92 0 0,92 0 

7.37.15 

7.37.46 

7.68.11 

7.50.11 

V. 

V.  

V. 

III. 

0,02 

0,06 

0,02 

0,18 

 

Z55 smíšená 
výrobní Nová Říše 0,29 0 0,29 orná půda 0,29 0 0,29 0 7.37.15 V. 0,29  

Z56 smíšená 
výrobní Nová Říše 0,43 0 0,43 zahrada 0,43 0 0,43 0 7.29.11 I. 0,43  

Z57 veřejné 
prostranství Nová Říše 0,13 0,10 0,03 orná půda, 

zahrada 0,08 0,05 0,03 0,05 7.50.11 III. 0,08  

Z58 veřejné 
prostranství Nová Říše 0,02 0,02 0         nejedná se o zábor ZPF 

N59 plochy SNÚ – 
krajinná zeleň Nová Říše 1,23 0 1,23 orná půda 1,23 0 1,23 0 

7.29.14 

7.68.11 

III. 

V: 

0,65 

0,58 
krajinná zeleň - ÚSES 

N60 plochy SNÚ – 
krajinná zeleň 

Nová Říše 2,12 0 2,12 orná půda 2,12 0 2,12 0 
7.46.10 

7.37.15 

III. 

V. 

0,17 

1,95 
krajinná zeleň - ÚSES 

 



 

 

 


