
OBSAH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÉ MĚSTO
NA MORAVĚ

pořizované zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Obec: Nové Město na Moravě

Pořizovatel: Městský úřad města Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
územní plánování 
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Krajský úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Datum zpracování: duben 2021



OBSAH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ÚVOD
Územní plán Nové Město na Moravě byl vydán Zastupitelstvem města Nové Město na Moravě dne
5. 3. 2018 a účinnosti nabyl dne 28. 3. 2018.
Územní plán Nové Město na Moravě byl  změněn Změnou č.  1 Územního plánu Nové Město
na Moravě,  pořízenou  zkráceným  postupem  dle  §  55a  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním
plánování  a stavební  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „stavební
zákon“), která nabyla účinnosti dne 12. 3. 2020.
O pořízení Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě rozhodlo Zastupitelstvo města
Nové Město na Moravě na základě uplatněných návrhů na změnu Územního plánu Nové Město
na Moravě na 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě konaném dne 16. 12. 2019.
Na 13. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě konaném dne 23. 11. 2020 pak do
Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě zařadilo ještě další nově příchozí návrhy
na změnu Územního plánu Nové Město na Moravě.

HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY
Hlavním  požadavkem  Změny  č.  2  Územního  plánu  Nové  Město  na Moravě  je  prověření
jednotlivých požadavků na změnu využití území uplatněných navrhovateli, včetně návrhů města
Nového Města na Moravě a pořizovatele, v souladu se základní koncepcí rozvoje území obce,
obsažnou v platném územním plánu.  Změny v území musí  respektovat  kladné hodnoty území
tj. kvalitu urbanistického a architektonického prostředí a kvalitu přírodního prostředí a přírodního
rámce. Předmětem změny bude dále uvedení Územního plánu Nové Město na Moravě do souladu
s nově vydanými aktualizacemi nadřazených dokumentací a aktualizace zastavěného území. 

OBSAH ZMĚNY

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce

a.1)  Požadavky  vyplývající  z  politiky  územního  rozvoje,  územně  plánovací  dokumentace
vydané krajem a územně analytických podkladů

Ve Změně č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě (dále jen „Změna č.2 ÚP NMNM“) bude
prověřen soulad s:

 Politikou územního rozvoje  České  republiky,  ve znění  Aktualizace  č.  1,  schválené  dne
15. 4. 20155, Aktualizace č. 2 a 3, schválené dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 5, schválené
dne 11. 8. 2020 (dále jen „PÚR“);

 Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č. 1 (nabytí účinnosti
dne 23. 10. 2012),  Aktualizace č.  2  (nabytí  účinnosti  dne 7. 10. 2016),  Aktualizace č.  3
(nabytí  účinosti  dne  7. 10. 2016),  Aktualizace  č.  4  (nabytí  účinnosti  dne  7. 11. 2020),
Aktualizace č. 5 (nabytí účinnosti dne 30. 12. 2017), Aktualizace č. 6 (nabytí účinnosti dne
14. 6. 2019), rozsudku Krajského soudu v Brně č.j.: 64 A 1/2017 – 118 z 13. 4. 2017 (dále
jen „ZÚR KrV“), a to zejména:
◦ vypuštění  části  koridoru  dopravní  infrastruktury  Z23  –  přeložka  silnice  I/19

a homogenizace silnice I/19 (směr Nové Město na Moravě – Olešná)
◦ vypuštění části koridoru dopravní infrastruktury Z20 – homogenizace silnice II/360

(úsek křižovatky II/360 s I/19 (u Billy) – křižovatka II/360 s II/354)
◦ úprava vymezení RBK 285 v areálu Vysočina Arény (RK 1372 - Petrovice)
◦ prověřit způsob vymezení RBK 1379 Petrovice – Kalvárie

 Při zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP NMNM bude vycházeno ze zpracovaných územně
analytických podkladů ORP Nové Město na Moravě, které byly aktualizovány v roce 2020
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a.2)  Požadavky  na  urbanistickou  koncepci,  koncepci  veřejné  infrastruktury  a  koncepci
uspořádání krajiny

 Aktualizovat zastavěné území

 Část pozemku parc. č. 435/46 v k. ú. Slavkovice (v rozsahu stávajícího oplocení zahrady)
zařadit do  Plochy smíšené obytné – venkovské (SV), zbývající část pozemku zařadit do
Plochy systému sídelní zeleně (ZS), popř. specifické plochy s možností výstavby objektu
zahradního skladu popř. stavby pro chovatelství, bez možnosti výstavby staveb pro bydlení.

 Upravit  vymezení  zastavitelné  plochy  Z58a  -  Plocha  občanského  vybavení  –  sport
a     tělovýchova (OS)   v k.ú. Nové Město na Moravě podle skutečné polohy stávajícího hřiště
pro míčové hry. 
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 Část pozemků parc. č. 3006/4, 3013/4 v k. ú. Nové Město na Moravě zařadit do  Plochy
bydlení – v bytových domech (BH).

 Část pozemku parc. č. 3800/31 v k. ú. Nové Město na Moravě zařadit do Plochy dopravní
infrastruktury  –  silniční  (DS),  umožňující  realizaci  parkovacích  stání  v  návaznosti
na provoz benzínové čerpací stanice.
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 Část pozemků parc. č. 3010/2, 3010/9, 3010/10 v k. ú. Nové Město na Moravě zařadit do
Plochy bydlení – v rodinných domech (BI). 

 Pozemek parc. č. 3845/4 v k. ú. Nové Město na Moravě zařadit do plochy Plochy rekreace
– zahrádkářské kolonie (RZ).

 Pozemek parc. č. 500/1, 500/3 (původně součást pozemku parc. č. 500/1) a část pozemku
502/4 (původně část pozemku parc.č. 502/2) v k. ú. Slavkovice zařadit do plochy  Plochy
smíšené obytné - venkovské (SV).



OBSAH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

 Pozemek parc.  č.  240/3 a část  pozemků parc.č.  229/4,  226 v k. ú.  Jiříkovice u Nového
Města na Moravě zařadit do Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) (jedná se o rozšíření
zastavitelné plochy Z100 – Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) vymezené v platném
ÚP NMNM z důvodu vybudování dopravní napojení lokality pro výstavbu 4 rodinných
domů). 
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 Zařadit  pozemky  parc.  č.  495/12,  495/13,  495/14  v k. ú.  Petrovice  u  Nového  Města
na Moravě  do  Plochy  systému  sídelní  zeleně  (ZS) umožňující  realizaci  sadu,  včetně
oplocení  a  související  technické  a  dopravní  infrastruktury  bez  možnosti  umisťování
nadzemních staveb (zemědělské stavby a drobné doprovodné stavby).

 Změnit zařazení pozemků parc. č. 3800/7, 3800/18, 3800/24, 3800/25, 3800/35, 3800/36,
3800/38,  3800/39,  3800/49,  3800/53,  3800/56,  3801/1,  3801/3  v k. ú.  Nové  Město
na Moravě  z  Ploch  občanského  vybavení  –  sport  a  tělovýchova  (OS) do  ploch
umožňujících  realizaci  „zookoutku“  včetně  potřebného  zázemí  (zemědělské  stavby,
přístřešky  pro  zvířata)  –  v  případě  potřeby  vytvořit  specifickou  plochu  s  rozdílným
způsobem využití.
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 Část pozemku parc. č. 262/1 v k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě o rozloze cca
3000 m2 zařadit do Plochy smíšené obytné – venkovské (SV).

 Prověřit možnost převedení částí územních rezerv R7 – Plochy veřejných prostranství (PV)
a R8 - Plochy smíšené obytné – městské (SM) do zastavitelných ploch se způsobem využití
dle ÚP NMNM a to v rozsahu pozemků, popř. jejich částí, parc.č. 3495/57, 3495/59 v k. ú.
Nové  Město  na  Moravě.  Při  prověření  budou  splněny  podmínky  prověření  budoucího
využití  stanovené v  kapitole  j)  ÚP NMNM, a to  etapizace  postupu výstavby,  dopravní
přístupnost plochy, ochrana zemědělského půdního fondu a organizace zemědělské půdy,
dopady na hygienu prostředí  z blízkých lokalit  drobné a  lehké výroby včetně možnosti
vybudování opatření pro eliminaci negativních dopadů (např. realizace izolační zeleně).
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Pozemek  parc.  č.  3932/9  v k.  ú.  Nové  Město  na  Moravě  zařadit  do  Plochy  dopravní
infrastruktury – místní (DM) (záměrem je výstavba garáží případně odstavných stání).

 Upravit vymezení zastavitelné plochy Z3 – Plocha dopravní infrastruktury – místní (DM),
určené pro stavbu místní komunikace (vymezena jako veřejně prospěšná stavba dopravní
infrastruktury WD2), tak aby v tomto prostoru byla současně realizovatelná i připravovaná
stavba cyklostezky (viz. výkres situace).



OBSAH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

 Upravit vymezení zastavitelné plochy Z13 - Plocha dopravní infrastruktury – místní (DM)
na pozemcích parc.č. 3406/35, 3406/48 – plocha navržena s rozšířením pro obratiště na
pozemku parc. č. 3406/48 v k.ú. Nové Město na Moravě. Komunikace již byla realizována
bez  obratiště,  pozemek parc.č  3406/48 proto navrhujeme zařadit  do plochy  Plochy pro
bydlení  –  v     rodinných  domech  (BI)  ,  pozemek parc.  č.  3406/35 zařadit  do  zastavěného
území jako stabilizovanou plochu Plocha dopravní infrastruktury – místní (DM), pozemek
3406/49 ponechat v návrhové ploše Plocha dopravní infrastruktury – místní (DM) z důvodu
budoucího propojení stávající zástavby v lokalitě Nad Městem s navrženou zastavitelnou
plochou Z14.
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 Pozemky parc. č. 3094/179, 3406/57, 3406/58, 3406/59, 3406/60 v k. ú. Nové Město na
Moravě zařadit do  Ploch bydlení – v rodinných domech (BI) - pozemky jsou využívány
jako zahrady u rodinných domů a neplní funkci veřejného prostranství.

 Stabilizovanou Plochu dopravní infrastruktury - místní (DM) na ulici Purkyňova v Novém
Městě na Moravě vymezit podle polohy stávající komunikace v území (dotýká se zejména
pozemků parc. č. 3010/22, 3010/8, 3010/23 v k. ú. Nové Město na Moravě).
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 Vymezit zastavitelnou   Plochu bydlení - v rodinných domech (BI) na části pozemku parc.č.
3037/121 v k. ú. Nové Město na Moravě - jedná se o pozemek, na kterém byla v červenci
2017 (po opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Nové Město na Moravě, ale ještě
před jeho vydáním) rozhodnutím č.j. MUNMNM/7904/2017-37 povolena stavba rodinného
domu.

 Promítnout realizaci komunikace v lokalitě „Zahradnictví“ (aktualizace zastavěného území
byla  provedena  v  rámci  Změny  č.1  ÚP  NMNM)  do  výkresu  B.3  Výkres  veřejně
prospěšných  staveb,  opatření  a  asanací,  a  tím  odstranit  vzájemný  nesoulad  mezi
jednotlivými výkresy ÚP NMNM.
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 Upravit vymezení zastavitelné plochy Z16 – Plochy výroby a skladování (VD) – vymezit
pouze na pozemku parc.č. 3441/8 v k.ú. Nové Město na Moravě tak, jak byla výstavní
plocha zrealizována.

 Pozemek parc.č. 3745 v k.ú. Nové Město na Moravě, který je v KN veden jako zastavěná
plocha a nádvoří – zbořeniště – převést z  Plochy smíšené obytné – venkovské (SV), do
nezastavěného území např. jako Plochy lesní (NL).
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 Změnit zařazení části pozemku parc.č. 3929 v k.ú. Nové Město na Moravě (v KN veden
jako ostatní plocha – dráha) z  Plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ) do Ploch
dopravní infrastruktury - místní (DM).

 Změnit zařazení pozemků parc.č. 1662, 1663 v k.ú. Nové Město na Moravě (v KN vedeny
jako zahrada a trvalý travní porost) z  Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) do Ploch
systému sídelní zeleně (ZS) popř. rozšířit na tyto pozemky lokální biokoridor LBK 35 –
niva říčky Bobrůvky. Pozemky jsou umístěny v aktivní zóně záplavového území; rozšíření
LBK 35 vytvoří podmínky pro zajištění lepší funkčnosti lokálního biokoridoru vedeného
v nivě říčky Bobrůvky.

 Změnit zařazení pozemku parc.č. 3015/4 v k.ú. Nové Město na Moravě (v KN vedený jako
trvalý travní porost), který je součástí zastavěného území z Plochy systému sídelní zeleně
(ZS) do Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV),  toto zařazení výše uvedeného
pozemku lépe  reflektuje  jeho  polohu  v  blízkosti  stávající  obytné  a  rekreační  zástavby,
železniční zastávky „Pod nemocnicí“ a návaznost na hlavní pěší trasu do Vysočina arény.
Zařazení  pozemku  do  plochy  (ZV)  vytvoří  předpoklady  pro  realizaci  kvalitní  městské
zeleně v této části území.
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 Přehodnotit způsob vymezení  Ploch dopravní infrastruktury – místní (DM) v zastavěném
území místní části Olešná, do ploch (DM) zařadit zejména prostory místních komunikací.
Při  přehodnocení  zohlednit  záměry  osadního  výboru  na  rozvoj  občanské  vybavenosti
v místní části Olešná – zvážit možnost převedení části ploch (DM) na Plochy občanského
vybavení (OV), popř. Plochy smíšené obytné – venkovské (SV). Dále zvážit přehodnocení
způsobu vymezení  Ploch dopravní infrastruktury – místní (DM) i v ostatních zastavěných
územích místních částí.

 Rozšířit již vymezenou zastavitelnou plochu Z139 -  Plochy smíšené obytné – venkovské
(SV) o pozemek parc. č. 403 v k.ú. Olešná na Moravě (rozšíření zastavitelného pozemku
pro stavbu rodinného domu). Na částech pozemků parc.č. 1686, 1678, 1683 v k.ú. Olešná
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na Moravě vymezit plochu umožňující realizaci obratiště, které je nezbytné pro umožnění
výstavby rodinných domů v této lokalitě.

 Prověřit a popř. navrhnout řešení dopravní dostupnosti zastavitelných ploch Z 138, Z139 –
Plochy  smíšené  obytné  –  venkovské  (SV).  V  současné  době  je  přístup  ke  stávajícím
objektům veden přes brod řekou, tento způsob je však nevyhovující z hlediska povolování
nové výstavby v navržených zastavitelných plochách.
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 Rozšířit vymezení zastavitelné plochy Z77a -  Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
v rozsahu  navrženém  v  Územní  studii  lokality  RD  Pohledec  (zpracovatel  Atelier
proREGIO – datum schválení možnosti využití studie 20. 4. 2020).

 V návaznosti na zastavitelné plochy Z78, Z79 - Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
v katastrálním území Pohledec vymezit zastavitelnou plochu pro bydlení - Plochy smíšené
obytné – venkovské (SV) - v rozsahu cca 2- 4 rodinných domů.
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 Prověřit  možnost  dopravního napojení lokality  „Brožkův kopec“ v k.ú.  Nové Město na
Moravě  na  plánovanou  místní  komunikaci  –  zastavitelná  plocha  Z3  –  ulicemi  Polní
a Zahradní.  

 Část územní rezervy R9 – Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH) v rozsahu pozemků
parc.č. 281/1, 281/3 a část pozemku parc.č. 278/2 v k.ú. Nové Město na Moravě převést na
zastavitelnou plochu Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH). Do zastavitelné plochy
Plochy občanského vybavení  – hřbitov (OH) zařadit  rovněž pozemky popř.  jejich části
parc.č. 278/3, 279/1, 279/2, 277, 886/2, 885/1, 885/2, 886/3. Záměrem je výstavba nové
smuteční síně a jejího zázemí. 
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 Pozemky, popř. jejich části, parc.č. 1900/1, 1867, 1868, 1869, 1899/2, 3037/95, 3037/96,
3037/11, 3036, 3035, 3037/176, 3037/172, 3037/12, 3037/140, 1831 v k.ú.  Nové Město
na Moravě,  které  jsou  součástí  zastavěného  území  Plochy  systému sídelní  zeleně  (ZS)
zařadit  do  Plochy  veřejných  prostranství  –  veřejná  zeleň  (ZV).  Navrhované  zařazení
vytvoří předpoklady pro realizaci kvalitní městské zeleně v této části území.

 Rozšířit přestavbovou plochu P1 –  Plochy dopravní infrastruktury – místní (DM) v k.ú.
Nové  Město  na  Moravě  vymezenou  za  účelem  zajištění  dopravní  prostupnosti  území
a zajištění dopravního přístupu k zastavitelné ploše Z14 a ploše přestavby P2, směrem do
stabilizované Plochy výroby a     skladování – drobná a řemeslná výroba (VD)  .

 Vymezit  zastavitelnou plochu  pro  bydlení  –  Plochy  smíšené  obytné  –  venkovské (SV)
v návaznosti  na  zastavěné  území  na  pozemcích  parc.č.  42/2  a  52/1  v  k.ú.  Pohledec.
Na pozemku parc. č. 42/2 již byl realizován rodinný dům.
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 Vymezit zastavitelnou plochu – Plochy smíšené obytné – městské (SM) na části pozemku
parc.č. 830 v k.ú. Nové Město na Moravě. Dle podmínek využití plochy (SM) lze v ploše
realizovat  mj.  objekt  občanské  vybavenosti,  popř.  objekt  občanské  vybavenosti
s integrovaným bydlením, stavbu rodinného či bytového domu, s podlažností max. 4.NP.

 Prověřit způsob vymezení koncepce technické infrastruktury ve vazbě na vymezení veřejně
prospěšných  staveb  ve  městě  a  v  místních  částech  –  koncepci  aktualizovat  dle
realizovaných staveb a aktuální projektové přípravy záměrů. 

a.3) Další požadavky
 Úprava textové části ÚP Nové Město na Moravě
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Nejedná se o zásadní změnu koncepce ÚP NMNM, ale o upřesnění, úpravu či doplnění
textové  části  územního  plánu  na  základě  zkušeností  s  používáním územního  plánu  při
rozhodování v území. Zejména se jedná o:
-  prověření  textové  části  z  hlediska  správnosti,  odstranění  případných  nesouladů  či
nejasností (zejména podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, nesoulad mezi
jednotlivými kapitolami územního plánu);
-  prověřit  možnost  umisťování  staveb  přípojek  v  jednotlivých  plochách  s  rozdílným
způsobem využití;
-  rozšířit  přípustný výčet staveb a zařízení  u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
využití  o  tepelná  čerpadla,  zejména  tam,  kde  jsou  podmíněně  přípustné  fotovoltaické
elektrárny; 
- doplnění podmínek pro rozhodování v plochách a koridorech veřejně prospěšných staveb;
- úprava podlažnosti Plochy smíšené obytné – městské (SM) – připustit 5.NP jako podlaží
ustupující,  nastavení  definice  „ustupujícího  podlaží“  s  využitím  max.  %  plochy
charakteristického podlaží;
-  zohlednění  ploch  „zelených  střech“  při  výpočtu  koeficientu  zeleně  –  v  jednotlivých
plochách s rozdílným způsobem využití nastavit max. % plochy zelené střechy, kterou lze
započítat při výpočtu koeficientu zeleně;
-  v  jednotlivých  plochách  s  rozdílným  způsobem  využití  prověřit  možnost  nastavení
regulace  výstavby  nových  parkovacích  míst  v  souvislosti  s  výstavbou  nových  objektů
zejména hromadného bydlení a občanské vybavenosti;
- prověření a možná úprava kritérií pro prověřování územních rezerv.

 Revize katastru nemovitostí
Vzhledem k probíhající  revizi  katastru  nemovitostí  (provádí  Český úřad  zeměměřičský
a katastrální v součinnosti s orgány územního plánování, orgány ochrany ZPF a PUPFL), je
nutno  do  Územního  plánu  Nové  Město  na  Moravě  promítnout  změny  vyplývající
z odsouhlaseného slučování pozemků:
- k.ú. Slavkovice
pozemek parc.č. 463 v k.ú. Slavkovice – část tohoto pozemku – v KN lesní pozemek -
zařadit do Plochy lesní (NL)
- pozemek parc.č. 455 v k.ú. Slavkovice – část tohoto pozemku – v KN lesní pozemek -
zařadit do Plochy lesní (NL)
- pozemek parc.č. 477/15 v k.ú. Slavkovice – v KN lesní pozemek - zařadit do Plochy lesní
(NL)
- k.ú. Studnice u Rokytna
- pozemek parc.č. 289/3  v k.ú. Studnice u Rokytna – v KN ostatní plocha – silnice - zařadit
do Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
- pozemek parc.č. 200/22 v k.ú. Slavkovice – část tohoto pozemku - v KN lesní pozemek -
zařadit do Plochy lesní (NL)

 Náprava stavu po prodeji pozemků popř. jejich částí z vlastnictví města
Zejména se jedná o části pozemků, které byly na základě žádostí soukromých vlastníků
odprodány z majetku města a byly součástí Plochy dopravní infrastruktury – místní (DM),
přestože byly dlouhodobě užívány a udržovány jako části zahrad.

b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které je nutno prověřit
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Vymezení  nových  ploch  a  koridorů  územních  rezerv  se  nepožaduje.  Z  kapitoly  a.2)  vyplývá
požadavek na zhodnocení popř. úpravu podmínek prověření budoucího využití územních rezerv
vymezených v platném Územním plánu Nové Město na Moravě.

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

Požadavky  na  vymezení  nových  veřejně  prospěšných  staveb,  veřejně  prospěšných  opatření  a
asanací nejsou stanoveny. 
Ve  vazbě  na  požadavek  na  prověření  způsobu  vymezení  koncepce  technické  infrastruktury
uvedený  v  kapitole  a.2)  přehodnotit  nutnost  vymezování  staveb  technické  infrastruktury  jako
veřejně prospěšné stavby. 
S  ohledem  na  požadavek  na  rozšíření  přestavbové  plochy  P1,  určené  pro  dopravní  napojení
zastavitelné plochy Z14 a přestavbové plochy P2, které je vymezeno jako veřejně prospěšná stavba
WD 13, rozšířit koridor pro umístění této veřejně prospěšné stavby. 

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

Požadavky na vymezení takových plochy nejsou stanoveny. V průběhu projednání však může být
takový požadavek vznesen.

e) Požadavky na zpracování variant řešení

Zpracování variant není požadováno.

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

- Návrh změny č.2 bude zpracován ve stejném uspořádání obsahu jako platný Územní plán Nové
Město  na  Moravě,  tj.  v  souladu  s  požadavky  §  13  vyhlášky  č.  500/2006  Sb.,  o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, včetně výkresů a jejich měřítek, tj.:

Výrok:
textová část – Změna č. 2 ÚP NMNM
grafická část – Výkres základního členění území 1:5 000

- Hlavní výkres 1:5 000
- Výkres veřejně prospěšných staveb 1:5 000

Odůvodnění:
textová část - Odůvodnění změny č.2 ÚP NMNM včetně srovnávacího textu navržených 

změn
grafická část - Koordinační výkres 1:5 000

- Výkres předpokládaných záboru ZPF 1:5 000
- Technická infrastruktura (dle potřeby) 1:5 000
- Dopravní infrastruktura (dle potřeby) 1:5 000

- Změna č. 2  ÚP NMNM může v případě potřeby obsahovat podrobnosti regulačního plánu.
- Změna bude zpracována pouze v rozsahu měněných částí.
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- Zpracovatel změny č. 2 ÚP NMNM se v rámci zakázky účastní veřejného projednání (včetně
výkladu).
- V průběhu zpracování návrhu pro veřejné projednání bude svolán jeden kontrolní výbor k ověření
stupně rozpracovanosti.

Počet a náležitosti vyhotovení:
- Návrh změny č. 2 ÚP NMNM bude pro potřeby veřejného projednání vyhotoven v počtu 1
autorizované  vyhotovení  v  papírové  podobě  a  v  digitálním  vyhotovení  (ve  formátu  PDF/A,
*.docx).
Pro účely připomínkování při veřejném projednání prostřednictvím aplikace „Projednání ÚPD“ na
Portálu územního plánování Kraje Vysočina budou jednotlivé výkresy dodány ve formátu *.TIF a
budou georeferencované (umístěné) v souřadnicích S-JTSK bez katastrální mapy a bez vrstevnic;

-  Po  veřejném  projednání  a  stanovisku  krajského  úřadu  bude  elaborát  upraven  na  základě
vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek a bude vyhotovena  verze pro vydání v počtu 1
autorizované  vyhotovení  v  papírové  podobě  a  v  digitálním  vyhotovení  (ve  formátu  PDF/A,
*.docx).

- Po vydání Změny č. 2 ÚP NMNM bude vyhotoveno úplné znění Územního plánu Nové Město
na Moravě po vydání změny č.2 ÚP NMNM v  počtu 1 vyhotovení  v  papírové podobě a  v
digitálním vyhotovení (ve formátu PDF/A, *.docx).

- Změna č. 2 ÚP NMNM i Úplné znění Územního plánu Nové Město na Moravě po vydání změny
č.2  ÚP  NMNM  budou  vyhotoveny  dle  jednotného  metodického  pokynu  MMR  „Standard
vybraných částí územního plánu“ dostupného na adrese:
https://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-
uzemniho-planovani-MMR/2-Uzemne-planovaci-dokumentace-a-jejich-zmeny/Standard-
vybranych-cast-uzemniho-planu

Kromě zpracování ve formátu PDF budou Změna č. 2 ÚP NMNM i Úplné znění Územního plánu
Nové Město na Moravě po vydání změny č.2 ÚP NMNM zpracovány ve strojově čitelném formátu
a  data  budou  předána  dle  obecných  požadavků  na  digitální  zpracování  vektorových  dat  dle
Standardu MMR. Rovněž budou předány soubory jednotlivých výkresů ve formátu *.mxd (ArcGis
Desktop), z kterých byly vytvořeny finální tisky výkresů.

Pro účely publikace Úplného znění Územního plánu Nové Město na Moravě po vydání změny č.2
ÚP NMNM na Portálu územního plánování Kraje Vysočina budou dále zpracovány pro všechny
výkresy úplného znění:

-georeferencované (umístěné) rastrové soubory ve formátu *.TIF v souřadnicovém systému
S-JTSK, které budou bez katastrální mapy, bez údajů okolo výkresu (rámečky, popis,
nadpis, ..), bez vrstevnic a budou mít barvu pozadí RGB: 255 255 254;
- infotexty – budou vytvořeny textové soubory ve formátu *.TXT pro každou kategorii
ploch s rozdílným způsobem využití, jehož obsahem bude regulativ plochy  včetně
specifických podmínek pro konkrétní návrhové plochy;
-  legendy  –  pro  každý  výkres  bude  vytvořen  soubor  ve  formátu  *.PNG,  který  bude
obsahovat legendu k výkresu; 

g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný
rozvoj území

https://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/2-Uzemne-planovaci-dokumentace-a-jejich-zmeny/Standard-vybranych-cast-uzemniho-planu
https://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/2-Uzemne-planovaci-dokumentace-a-jejich-zmeny/Standard-vybranych-cast-uzemniho-planu
https://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/2-Uzemne-planovaci-dokumentace-a-jejich-zmeny/Standard-vybranych-cast-uzemniho-planu
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Vyhodnocení  předpokládaných vlivů Změny č.  2  ÚP NMNM na udržitelný rozvoj  území není
požadováno. 
Na základě stanovisek příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny, Agentury ochrany přírody a
krajiny, regionálního pracoviště Správy CHKO Žďárské vrchy a Krajského úřadu Kraje Vysočina,
odboru životního prostředí a zemědělství, je vyloučen  významný vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000).
Krajský  úřad  Kraje  Vysočina,  odbor  životního  prostředí  a  zemědělství,  jako  příslušný  úřad
nepožaduje vyhodnocení vlivů obsahu Změny č. 2 ÚP NMNM na životní prostředí. 

Předmětem Změny č.  2 ÚP NMNM jsou menší  dílčí  změny.  Zejména doplnění  zastavitelných
ploch  nezásadního  rozsahu  vzhledem  k  nastavené  urbanistické  koncepci,  popř.  prověření  již
vymezených územních rezerv nebo jejich částí  a dále zhodnocení způsobu vymezení koncepce
technické infrastruktury ve vazbě na vymezení veřejně prospěšných staveb, a uvedení ÚP NMNM
do souladu s nadřazenými dokumentacemi,  u kterých proběhla  aktualizace.  Nejedná se však o
zásadní  rozvojové  záměry,  které  by  významným  způsobem  ovlivnily  urbanistickou  koncepci
území.
V území řešeném Změnou č. 2 ÚP NMNM (k.ú. Nové Město na Moravě, Pohledec, Jiříkovice,
Maršovice, Slavkovice, Petrovice) se nenachází evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) ani
ptačí oblasti (dále jen „PO“) soustavy NATURA 2000. Nejbližšími prvky soustavy NATURA 2000
jsou EVL CZ0613009 Niva Fryšávky a CZ0613333 Staviště. 


