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Zastupitelstvo mësta Novy Knín na základë zmocnèní uvedeného v 5 6+ odst. 5 zákona

è. t83/zoo6 Sb., o územním plánování a stavebním Èádu (stavební zákon), ve znèní

pozdëjËích pËedpisú (dále jen stavební zákon) stanovív souladu s pÈílohou ë. 9 k vyhláSce

è. 5oo/zoo6 Sb., o územnè analytickfch podkladech, územnè plánovací dokumentací a

zpúsobu evídence územnè plánovací ðinnosti, ve znèní pozdèj5ích pËedpisú (dále téä jen

vyhlá5ka) následující hlavní cíle a poZadavky na zpracování návrhu regulaèního plánu:

a) VymezeníËe5eného území

(t) Regulaëní plán je poËizován v návaznosti na rozpracovany návrh Územního plánu

Novf Knín s hlavním cílem ËeËení stanovit pÈesné regulativy pro území mëstské

památkové zóny (dále také MPZ), vðetné detailního posouzení jejích zvláËtè

hodnotnych èástí a naopak památkovè nezajímavych míst. Regulaèní plán bude

vydán aå po nabytí úðinnosti Územního plánu Novf Knín, nebof jeho poËízení

vyplynulo z poZadavkú dotëenych orgánri k zadání Územního plánu Novli Knín.

Ze schváleného zadání územního plánu vyplyvá poäadavek na podmínèní

rozhodování o zmènách v území mèstské památkové zóny vydáním regulaëního

plánu. Vzhledem k provázanosti obou dokumentú je nutná komunikace a

spolupráce zpracovatele regulaèního plánu se zpracovatelem návrhu Územního

plánu Novf Knín (t¡. tng. Jana Kalertová, Ateliér územního plánování, Dittrichova t9,

12o oo, Praha 2). S ohledem na hlavní smysl regulaëního plánu, ktenim je stanovení

podrobnych podmínek památkovë chránèného území, bude zpracovatel

spolupracovat s pËísluËnymí orgány státní památkové péëe. Vhodná je také

spolupráce s odbornou organizací Národním památkovym ústavem (územní

odborné pracoviStè stËedních Ëech nebo generální Ëeditelství v Praze).

(z) ñe5ené území je tvoÈeno územím Mèstské památkové zóny Novy Knín, zapsané

v ÚstËedním seznamu kulturních památek pod rejstÈíkov¡ím èíslem 2039. Území je

znázornèno graficky v pÈíloze tohoto zadání (vzhledem k jeho rozsahu není moZné

ani úèelné vyjmenovat vSechna jednotlivá èísla parcel, která se èasem mohou

mënit).

(¡) Hranice Èeieného území múÌe byt v odúvodnènych pÈípadech pÈekroèena, zejména

pokud je potÈeba zahrnout do Èeiení vSechny prostorovè a funkènë souvÍsející

pozemky, které by byly samostatné nevyuåitelné.

(+) Reiení navrZené regulaðním plánem bude vycházet i ze 5ir5ích vztahú v území

za hranící Èe5eného území. Bude respektována návaznost regulaèním plánem

Èeiené oblasti na okolní území a jeho regulativy stanovené územním plánem, aby

napÈíklad nevzníkaly neopodstatnèné rozdíly v míÈe regulace sousedních

objektú apod. Regulaèní plán múãe rovnèZ zahrnovat doporuëení pro Èe5ení území

tèsnè navazujícího na mèstskou památkovou zónu.



b) Poäadavky na vymezení pozemkü a jejich vyuãití

(i) åeðené území je z pËeváäné èásti stabÍlizované. Regulaëní plán provèÈí potÈebu

zpËesnëní vyuãití pozemkú v souladu s podmínkamí vyuZití ploch v návrhu

Územního plánu Novy Knín, jehoZ projednávání v souèasné dobè jíä probíhá.

Napiíklad müZe urëit ëástipozemkú, které mohou ëi nemohou byt zastavëny.

(6) Regulaëní plán provèÈí vymezení pozemkú v územích, kde byla znièena nebo

zanedbána historícká urbanistická struktura. Zejména se jedná o plochu

ohraníëenou z jihu ulicí Na Merendè, ze severu Èekou Kocábou, ze západu ulicí

M'asnerova a z v1Íchodu námèstím JiÈího z Podèbrad, která je vymezena v souèasné

dobè pozemkyst. p.ë.'r'r7, p.è.r59,8715,8716,1o8o, 1078 a1o7g vk. ú. Novy Knín.

V návrhu nového Územního plánu Novy Knín (pÈedloZeném k veËejnému

projednání) se jedná o plochu pÈestavby oznaëenou Po5.

(l) PÈípadné novè vymezené pozemky pro umístèní staveb budou napojeny na veËejnè

pËístupnou komunikaci a budou navråeny tak, aby na nich bylo moÌné vyÈeËit

umístëní odstavnych a parkovacích stání.

c) Poãadavky na umístèní a prostorové uspoËádání staveb

(8) Regulaèní plán provèÈí potÈebu a stanoví podrobné podmínky umístèní a

prostorového uspoÈádání staveb s ohledem na zachování charakteru a struktury
zástavby a ochranu zejména kulturních a historickych hodnot v území. Bude

provèËena napÈíklad potieba stanovení ulíèních a stavebních èar, vzdáleností staveb

od hranic pozemkü a sousedních staveb, púdorysné velikostistaveb, objemu a tvaru
zástavby, upÈesnèní vySkové regulace èi íntenzÍty zastavítelností pozemkú, urëení

èástí pozemkú pro moZné vyuãití jednotlivymi funkcemi, a podobnè. PodrobnèjËí

poZadavky zejména s ohledem na charakter zástavby jsou uvedeny dále v kapitole
d) Poãadavky na ochranu a rozvoj hodnot území.

(g) Regulaèní plán stanoví podmínky pro umístëní a charakter dalËích viditeln¡ích prvkú

v území, jako jsou oplocení, reklamní zaiízení, oznaèení provozoven, restauraèní

zahrádky a dalËí víditelné technické prvky v území (napË. antény mobilních

operátorü z hlediska kolize s panoramatickymí pohledy, trafostaníce a pÈípojkové

skËínè apod.). Orgán státní památkové péÈe poãaduje, aby byly vylouèeny

velkoploËné reklamy, billboardy, svëtelné reklamní panely a také umísfování
solárních a fotovoltaickf ch panelú.

d) Poãadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

(lo) Cílem Ëeiení regulaëního plánu je zejména ochrana a stabílizace hístoríckého jádra

mèsta, jeho urbanistíckého a architektoníckého charakteru, historické struktury a

harmonického obrazu sídla v návazností na okolní kulturní krajinu a také ochrana

konkrétních památkovè vyznamnych staveb.



(rr) ñeSení regulaèního plánu bude respektovat a zhodnocovat prostorové uspoËádání

území, jeho dominanty, panoramatické pohledy, prúhledy, historickou parcelaci,

uspoÈádání veÈejnych prostorú, jednotlivé historické stavby, prvky drobné
archítektury a umëlecká díla, parky, zahrady, porosty dÈevin, aleje í solítérní stromy,
trasy komunikací, vodnítoky vèetnè jejích bÈehú a okolí apod.

(tz) Regulaèní plán bude pií návrhu regulace v území ËeËít uspoÈádání zástavby tak, aby

byly v maximální moãné míËe zachovány prostorové kompoziëní úëinky dominant
mësta uplatñujících se v dálkovych pohledech. Zejména je potÈeba zachovat
prühledy a panoramata viditelná ze stanoviSf uvnitÈ a na obvodu územi z prostoru
mëstského parku a vfznamnych vyhlídkovfch míst.

(r¡) Regulaëní plán bude obsahovat seznam nemovitych kulturních památek a dalËích

historicky a architektonicky hodnotnych objektú a provëËí potÈebu stanovení
podrobnych podmínek jejich ochrany vð. ochrany jejich prostÈedí. Podrobnèj5í údafe

o architektonÍcky cennych stavbách vesnické architektury je dle informace

Národního památkového ústavu moãné ëerpat napËíklad z dokumentu
lnventarízaèní prüzkum lidové architektury StËedoëeského kraje - okres PËíbram, ll.

díl - levobÈeZní ëást - PÈíbramsko.

(t+) Regulaèní plán rozdëlí MPZ na èástí s rozdílnymi pËesnë popsanymi reãimy a návrhy

na dalSí dotvoÈení hístorického prostÈedí.

(tS) Regulaëní plán stanoví pro nové stavby a zaiízení i pro zmèny stávajících objektú
podrobné podmínky zejména s ohledem na ochranu archítektonického vyrazu,
mëÈítka a ochranu konkrétních cennfch prvkü. Zejména se jedná o ochranu

historickfch èástí a detailú staveb, stanovení pravidel pro architektonícké ËeËení

staveb (tvary, materiál a barevnost stÈech, komíny, vikyËe, stÈeËní okna, typy
okenních vyplni stÍeËní vestavby, zásady obnovy fasád apod.) a pravidel

pro umistování a provedení dalËích vidítelnych prvkri v území (víz poãadavek è. 9).

(t0) Regulaðní plán provèËí stanovení podmínek pro ochranu archeologicklich hodnot.
Zásahy do terénu je vhodné omezit na plochy dotèené v minulostí stavební ëinností.

(tl) V dokumentaci budou komplexnè ieËeny otázky památkové ochrany v souladu se

zákonem ë.zolt987 Sb., o státní památkové péëi, ve znëní pozdèjËích právních

pÈedpisú.

e) eoãadavky na Ëe5eníveñejné infrastruktury

Poãadavky na Ëe5ení veÍejné dopravní ínfrastruktury

(t8) Regulaðní plán provëÈí ËeËení kolizních míst z hledíska dopravy, zejména moZnosti
oddèlení pèËí a automobilové dopravy, chybèjící èi nevhodnè úzké chodníky,
zajiËtèní pÈíjezdu a pÈístupu techniky sloZek integrovaného záchranného systému
vèetnè tèZké techniky jednotek poZární ochrany apod. PÈípadné nové trasy
komunikací budou sledovat historícké cesty.



(tg) Regulaèní plán provèÈí moãnosti parkování osobních automobihi ve veËejnych
prostorech a v pÈípadè potËeby bude ÈeËit poãadavky na dopravu v klídu v plochách,
kde je technicky moZná s ohledem na urbanístick¡í kontext.

(zo) Regulaèní plán provèÈí moãnost nového Èe5ení hromadné dopravy v územ¡ zejména
v souvislostí s moZnym vymístèním dlouhodobého parkování autobusú z námëstí
JiÈího z Podèbrad.

Poãadavky na Ëe5eníveñejné technické ínfrastruktury

(zt) Technická infrastruktura je v Ëeieném území stabilizována. Regulaëní plán provèËí
moänost vymèny stávajících nadzemních vedení NN a veËejného osvètlení
za podzemní.

(zz) Regulaèní plán provèÈí zásobování území vodou k hasebním úèelúm a v piípadè
potÈeby (v lokalitách, které nejsou pokryty poíární vodou ze stávajících odbèrnych
míst, ani zpoiárních vodovodú) vytvoÈí podmínky pro vytvoÈení zdrojú poíární
vody.

Poãadavky na ÈeËeníveñejného obëanského vybavení

(z¡) V souëasné dobè nejsou v Èe5eném území známé poåadavky na nové obëanské
vybavení. Pokud v prúbëhu zpracování regulaëního plánu tyto poãadavky
vyvstanou, mohou byt regulaðním plánem Èe5eny.

Poãadavky na ñeËeníveñejnfch prostranství

(z+) Regulaëní plán bude Ëe5it komplexnè koncepcÍ veËejnych prostranství ve vazbè
na úpravu dopravního ÈeËení v centru mésta.

(zÐ Regulaèní plán stanoví podmínky pro úpravy veiejnych prostranství (napÈ. charakter
úprav povrchü a pouäívanych materiálú) a uspoÈádání mèstského mobilíáËe tam,
kde je to vyznamné pro obraz mèsta (napÈ. kontejnery na tÈídèny odpad, lavíèky,
patníky, kvètÍnáèe atd.). Úpravy veÈejnych prostranství budou respektovat
historickou podobu.

(20) Regulaèní plán provëÈí Èe5ení bÈehú Èeky Kocáby a navrhne jejich ochranu a úpravu.

f) Poãadavky na veËejnè prospë5né stavby a veiejnë prospëËná opatÍení

(zl) Regulaèní plán provèÈí potËebu vymezení veÍejnë prospèËnych staveb a opatÈení.

V souëasné dobè nejsou známé ãádné konkrétní poãadavky. Regulaèní plán múie
vymezit nové veËejnè prospèËné stavby a opatËení nad rámec územního plánu.

PÈípadnè navrZené veÈejnè prospèËné stavby a veÈejnë prospè5ná opatÈení budou

zakresleny ve vykresové èásti a popsány v textové èástí. U pozemkú navrZenyích

pro pËedkupní právo je tÈeba uvést druh veÈejnë prospëSnych staveb a veÈejnych

prostranství, ðísla parcel a jejích katastrální území, a v ëí prospëch je pËedkupní

právo ziizováno.



g) Poãadavky na asanace

(28) V souèasné dobè nejsou známé i.ádné konkrétní poZadavky na asanace území

V pÈípadè zjíËtëní jejich potÈeby budou do regulaèního plánu zapracovány.

h) DalSí poiadavky vyplfvající z územnè analytíckfch podkladú a ze zvláËtních právních
pËedpisú (napËíklad poãadavky na ochranu veËejného zdraví, poiární ochrany, civilní
ochrany, obrany a bezpeènosti státu, ochrany loÈisek nerostnfch surovin, geologické
stavby území, ochrany pÈed povodnèmia jinfmi rízíkovfmipÈírodními jevy)

(29) Regulaëní plán v pÈípadè potËeby provëËí ËeÈení cívilní ochrany v souladu s právními
pÈedpisy o íntegrovaném záchranném systému (zákon è. 23gl2ooo Sb.,

o integrovaném záchranném systému a o zmënè nèkterych zákonú, ve znëní
pozdèj5ích pÈedpisú, vyhláËka è.38o /zooz Sb.).

(3o) Regulaëní plán v rámci novè pËipravovanych Èe5ení bude respektovat a rozvíjet
funkènísystém ochrany obyvatelstva, vè. hendikepovanych a zdravotnë postiåenych
obèanú, a zohlední zajiËtèní bezpeènosti obyvatelstva (nebezpeëí vzniku poäárü,

mimoÈádnych událostí s únikem nebezpeënych látek atd. v pÈípadë novych staveb Èi

byval¡ich vyrobních èi skladovacích areálú).

(ft) Regulaèní plán v pËípadè potËeby upÈesní u novych staveb, které mohou byt
zdrojem hluku, kdo a kdy prokáåe, 2e související hluk nepÈekraèuje hygíenické límity
hluku pro venkovní chránèny prostor a chránèné vnítÈní prostory staveb jak

stávajících, tak navrhovanych.

(¡z) ÉeËení navrhované regulaèním plánem bude respektovat ochranu vodních tokú a

jejich údolních niv jako vyznamnych krajÍnnych prvkú dle zákona ë.tl4lt99zSb.,
o ochranè pÈírody a krajiny, ve znèní pozdèjËích pÌedpÍsú. Zároveñ je nutné
respektovat záplavové území Kocáby, které stanovil Krajsky úfad Stfedoèeského
kraje rozhodnutím ë.j.to6zt'rlzooS/OzP-Bab ze dne 13.1.2oog, a manipulaënípásma
vodních tokü.

(¡¡) Navrhované ËeËení musí respektovat regionální biokorídor Chvojná - Holcovská
zeZásad územního rozvoje StËedoèeského kraje a lokálníúzemnísystém ekologické
stabílity (je souèástí platného územního plánu).

(34) Navrhované ieËení bude respektovat ochranu pozemkú urèenych k plnèní funkcí
lesa, které navazují na ÈeËené území, zejména ochranu zóny 5o m od kraje tèchto
pozemkú v souladu se zákonem ë. z89l'r995 Sb., o lesích a o zmënè a doplnèní
nèkterych zákonú (lesní zákon), ve znèní pozdèj5ích právních piedpísú.

(¡S) Navrhované ËeËení bude dle poZadavku orgánu ochrany pÈírody respektovat pËístup

do krajiny, ktery je zajiSfován veiejnè pÈístupnymi úëelovymi komunikacemí,
stezkami a pëËinamí mimo zastavèné území. PÈehled o tëchto komunikacích vede
obec v obvodu své územní púsobnosti (v tomto pfípadè mèsto Novy Knín).

¡) Vfëet územních rozhodnutí, které regulaèní plán nahradí

(36) Regulaèní plán múZe nahradít územní rozhodnutí o dëlení a scelování pozemkú,

územní rozhodnutí o zmènë vyuäití území, územní rozhodnutí o zmënë vlivu uãívání

stavby na území a územní rozhodnutí o umístèní stavby. Konkrétní lokality a pÈesny



vyëet územních rozhodnutí, která regulaèní plán nahradí, bude specifikován

v samotném regulaëním plánu. PÈedpokládá se nahrazení územního rozhodnutí

napËíklad v lokalitë v ulici Na Merendè, která byla v návrhu územního plánu

k veËejnému projednání oznaèena jako plocha pÈestavby Po5.

¡) PËípadné poåadavky na plánovacísmlouvu a dohodu o parcelaci

0ù Neuplatñují se åádné poãadavky na plánovací smlouvu nebo dohodu o parcelaci,

protoZe se nejedná o regulaèní plán na Ìádost.

k) Poãadavky na uspoñádání obsahu návrhu regulaðního plánu a obsahu jeho
odúvodnèní s ohledem na charakter území a problémy k ñeÈení vëetnè mèËítek
vfkresri a poëtu vyhotovení

þ8) Konkrétní podoba dokumentace vyplyne z vytvoÈeného návrhu. Formální podoba
bude vycházeli z potËeb pr:aktíckého pouZívání, aby byla pËehledná a srozumitelná.

(39) Dle poãadavkri orgánu státní památkové péèe bude v textové ëásti odúvodnëní
zahrnut popís mèstské památkové zóny, pËevzat! z prohlaSovacích listín, kterymi
byla mëstská památková zóna vyhláËena (vyhláËka KNV StÈedoèeského kraje
ze dne 28.09.199o o prohláËení památkovych zón v obcích StÈedoëeského kraje).
Dále zde bude uveden vyðet kulturních památek a dalðích památkovè vfznaënfch
hodnot území.

(4o) negulaèní plán bude zpracován v rozsahu dle pËílohy ë. r k vyhláËce è. 5oo/zoo6 Sb.,

o územnë analytickych podkladech, územnè plánovací dokumentaci a zpúsobu
evidence územnë plánovací ëinnosti, ve znèní pozdëiËích právních pÈedpisú.

Zároveñ bude v souladu s poåadavky stanovenymi stavebním zákonem.

Dokumentace návrhu regulaèního plánu bude zpracována minímálnè v následujícím
rozsahu:

t) Textová ëást v rozsahu èástí l. pÈílohy ë. rr vyhlá5ky ë. 5oo/zoo6 Sb.

2) Grafická èást, na podkladu aktuální katastrální mapy:

¡ hlavní vlikres v mèÈítku 1:1ooo, popËípadë 1:5oo, obsahující hranicí Ëe5ené

plochy, vymezení a vyuZití pozemkú a graficky vyjádÈitelné podmínky
umístëní staveb (v pËípadè potÈeby lze graficky vyjádËitelné podmínky
umístèní a prostorového uspoÈádání staveb a staveb veËejné dopravní a
technické infrastruktury a napojení staveb na ni zpracovat v samostatnych
vyÍkresech)

o vÍkres veñejnè prospèËnfch staveb, opatñení a asanací v mèËítku katastrální
mapy

Dokumentace odúvodnëní regulaèního plánu bude zpracována minimálnë

v následujícím rozsahu:

t) Textová èást v rozsahu èásti ll. pÈílohy ë. rt vyhláËky ë. 5oo/zoo6 Sb.

2) Grafická ëást, na podkladu aktuální katastrální mapy:



a koordinaënívfkres v mèÈítku 1:1ooo, popÈípadè lzjoo; dle poåadavkú orgánú
státní památkové péëe bude koordinaèní vykres mimo jíné obsahovat
vyznaèení hranice mëstské památkové zóny, ploSné vyznaëení prohláËenych
kulturních památek (tj. stavby vëetnë pozemkù, které jsou jejich souðásti),
bodové vyznaÈení drobnych památek a vyznaèení dalSích památkovè
hodnotnfch objektú.

vfkres Ëir5ích vztahú dokumentující vazby na sousední území
v mèiítku 1:5ooo

vfkres pËedpokládanfch záború púdního fondu v mèÈítku 1:1ooo,

popÈípadè t:5oo

a

a

(4t) Poèet vyhotovení a formát dígitálních dat:

Pro úèely spoleëného iednání bude poÈizovatelí pËedáno:

. 2 paré návrhu regulaèního plánu v tÍËtèné podobè

. 1 digitální vyhotovení (text ve formátu *.doc a *.pdf; vykresy ve formátu
*.pdf a *.tiff)

Po spoleèném jednání bude poÈizovatelí pÈedáno pro úèely veÍejného projednání:

. z paré upraveného návrhu regulaëního plánu v tiËtëné podobë

o I digitálnívyhotovení upraveného návrhu regulaðního plánu (text ve formátu
*.doc a *.pdf; vfkresy ve formátu *.pdf a *.tiff)

Po veËejném projednání bude poËizovateli pÈedáno:

o 4 paré regulaèního plánu v tiStèné podobè opatÈené záznamem o úèinnosti

o 4 digitální vyhotovení regulaëního plánu ve strojovë èitelném formátu
, na datovém nosiëi (text ve formátu *.doc a *.pdf; vykresy ve formátu *.pdf,

*.tiff, a ve formátu *.thp, pÈípadnè *.dgn, *.dwg vëetnë mapového projektu)

Doporuðení:

Od tz.o3.zozo stavební zákon v ! zoa stanoví jednotnf standard územnë plánovací

dokumentace:

t. Vybrané ëásti územnë plánovací dokumentace, její aktualizace nebo zmëny a

úplné znëní územnë plánovací dokumentace se zpracovávají v jednotném
standardu.

2. Jednotny standard územnë plánovací dokumentace stanoví standardizované
ë,ásti územnë plónovací dokumentace a po\adavky na:

a) strukturu standardízovany ch ëástí územnë plánov ací dokumentace,

b) grafické vyjádiení standardizovanych ëástíúzemnë plánovací dokumentace,

c) v!'mënnf formát dat a

d) metadata.



Zároveñ pÈechodná ustanovení(k zákonu ë.47lzozo Sb.) stanoví:

Ministerstvo vydó vyhtáÉku k provedeníf zoa odst. 4 zákona ë. r$lzoo6 Sb., ve znënf

úëinném ode dne nabytí úëínnosti tohoto zákona, nejpozdëji do j let od nabytí úëinnosti

tohoto zákono. Do doby ndbytí úëinností této vyhláÉky se ! zod odst. 2 a j, S 159 odst. 2

a \ r8o odst. z zákona ë. rSjlzooí Sb., ve znëní úëinném ode dne nabytí úëinnosti tohoto

zókona, nepouüií.

Provádëcí vyhlá5ka dosud nebyla vydána. Doporuèujeme proto zatím (zejména co se

tyèe formátu dat) oríentaënè vycházet ziií nyní dostupné metodiky pro jednotny
standard územních plánú, dostupné na webovych stránkách

doku m entace-a:jeiich-zm eny/standard-vybranych:casti:uzem n iho:planu.

¡) Poãadavky vyplfvaiící z územního plánu, popñípadè ze zásad územního rozvoje,
politiky územního rozvoje a poãadavky vyplfvající z územnè analytickfch podkladrl,
pokud regulaðní plán vydává zastupitelstvo obce a není-li jeho zadání souðástí
územního plánu

Poåadavky vypllivající z územního plánu, respektive zásad územního rozvoje, polítiky
územního rozvoje i územnë analytickych podkladri jsou zapracovány v jednotlivych
kapitolách tohoto zadání. Jak jiZ bylo popsáno, jedná se o specífickou situaci, kdy
regulaëní plán bude vydán aZ po nabytí úèinnosti nového Územního plánu Novy Knín,
nebot jeho poÈízení vyplynulo z poiadavkú dotðenych orgánü k zadání Územního
plánu Novy Knín. Ze schváleného zadání územního plánu vyplfvá poZadavek na
podmínèní rozhodování o zmënách v území mèstské památkové zóny vydáním
regulaèního plánu. S ohledem na to, aby se co nejvíce zkrátila doba mezi vydáním
nového územního plánu a regulaðního plánu (tedy doba, kdy by nebylo moãné
rozhodovat o zmënách v území bez vydaného regulaðního plánu), bylo rozhodnuto
o poÈízování regulaèního plánu soubëãnë s procesem poiÍzování nového územního
plánu. Zároveñ bude schválené zadání regulaèního plánu pÈevzato do textové ðásti
nového územního plánu.

Regulaëní plán musí ze zákona byt v souladu s politikou územního rozvoje, zásadami
územního rozvoje is územním plánem.



Grafická pñíloha: schéma hraníce území MPZ Novry' Knín (území MPZ vyplnèno èernou Ërafou)
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DATUM 02.02.2021

Zâznam o vyhodnocení poZadavkú dotöen;fch orgánú kzadání Regulaöního plánu
Méstské památkové zóny Nov¡i Knín

Vyjádiení dle $ 64 odst. 3 zâkona ö. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním iádu
(stavebnízákon), ve znëní pozdðjðích právnÍch piedpisù (dále jen stavební zákon) uplatnilytyto
dotöené orgány:

Obvodní báñskf úiad pro územi Hlavního mésta Prahy a kraje Stiedoöeského, Kozí 4,
P.O.BOX 31, 110 01 Praha, vyjádiení öj. SBS 47471l2O2OlOBÚ-0211 ze dne 09.12.2020,
doruöené dne 1 0. 12.2020'.

Vyjádieníje bez poiadavktt. Není dotöena ochrana vyhradních loZisek

Ministerstvo prúmyslu a obchodu, Na Frantiöku 32, 1 10 15 Praha, vyjádiení
öj. MPO 70960312020 ze dne 14.12.2020, doruöené dne 14.12.2020'.

Vyjádiení je bez poiadavkit.

Krajská hygienická stanice Stiedoöeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviétè
v Piíbrami, U Nemocnice 85, 261 80 PiÍbram, vyjádiení öj. KHSSC 6048212020
ze dne 04.01.2021, doruðené dne 04.01 .2021'.

Orgán ochrany verejného zdraví nemá k návrhu zadání Regulaöního plánu Méstské památkové
zóny Novy Knín piipomínek, za piedpokladu, 2e v rámci schvalovacích iízení konkrétních
sfaveb budou zohlednény podmínky orgánu ochrany verejného zdraví, které byly uplatnény k
jednottivym stupñùm Úe ty*a¡ici se daného uzemí /viz stanoviska, tykající se konkrétních
lokaliU.

Vyhodnocení: Vybranému zpracovateli regulaðního plánu budou jako podklad piedána
stanoviska dotceného orgánu k návrhu nového Uzemního plánu Nov5i Knín.

Hasiðskf záchrannf sbor Stiedoöeského kraje, územní odbor Piíbram, St<olni 70, 261 01
Piíbram, vyjádrení öj. HSKL - 4436-212020-PB ze dne 23J2.2020, doruöené dne 04.01 .2021.
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(1)Vsouladus$2odst. 1písm.k)a$19odst. 1písm.k) zákonaö. 183/2006Sb.,sedo
uzemního plétnu zapracuje návrh pozemkit (i víceúöelovych) odpovídajíci potrebám obce,
které vyplyvají z poZadavkit civilní ochrany uvedenych $ 21 vyhlásky ö. 380 /2002 Sb. Pli
zmënách tlzemního plétnu zhodnotit jejich vliv na jiL zpracované poZadavky civilní ochrany
a v pfípadé nevyhovujícího stavu je nutné provést úpravy (popr. nové ieéení) poZadavkit
civilní ochrany.

(2) V technické infrastruktuie pri reéení zásobování vodou poZadujeme navrhnout i zásobování
vodou k hasebním (töelùm, a to v souladu s piísluÉnymi technickymi a právními predpisy.
V lokalitách, které nebudou pokryty po\ární vodou ze stávajících odbérnych míst, ani
z poZárních vodovodit, vytvoiit podmínky pro vystavbu a udr1bu jin,itch zdrojit poZární vody
(pohérrní nádrie, studny, odbérní místa z vodních ploch atd.).

(3) Pozemky pro umísténí novych komunikací vöetn,é úprav komunikací stávaiících by mely
odpovídat po2adavkitm na zajiÉténí piíjezdu a piístupu techniky sloZek integravaného
záchranného systému vöetné téhké techniky jednotek poZární ochrany, a to i v návaznosti
na nástupní plochy u objektit, kde jsou technickymi a pravními piedpisy poZadovány.
Prípadny zásah poLárních jednotek musí byt proveditelní mimo ochranná pásma
nadzemních energetickych vedení. S tímto souvisi i íeÉení odstavnych a parkovacích ploch
v novych rozvojovych plochách, zejména u bytové vystavby.

(4) K vytvorení podmínek pro správnou öinnost integrovaného záchranného systému ie nutné
zejména v oblasti funkönosti systému ochrany obyvatelstva vytvorit podmínky pro varování
a informování oböanit. Dále se vënovat rozvoji a ochrané kritické infrastruktury, která je
nezbytnou souðásfi potreb pro udr1itelny rozvoj posuzovaného území. Nedílnou soucásÍi
musí byt zohlednéní dopadu nové piipravovanych ieéení na funkóní sysfém ochrany
obyvatelstva hendikepovanych a zdravotné postiZenych obcanit a na rozvoi systému
ochrany obyvatelstva v turistickych a rekreaöních oblastech a ve specifickych prostredcích
jako jsou obchodní centra, multikina, sidlr.ifé, multifunkcní areály atd.

(5) IJpozorñujeme na povinnosf obce dle $ 29 zákona c. 133/85 Sb. o poZární ochrané, ve

znëní pozdejíích pfedpisit, zabezpeöovat pro potreby svého územního obvodu v rámci
obcanské vybavenosti popr. ploch vefejné vybavenosti i vystavbu a údrZbu obiekttt po2ârní
ochrany a po2árnë bezpeönostních zaiízení a umoLnovat dislokaci iednotek hasiöského
záchranného sboru.

F) Pf¡ iesení zastavitelnych ploch zohlednit daléí vyvoj jak novych sfaveb, tak byvalych
vyrobních a skladovacích areáltt piedevíím z pohledu bezpecnostiobyvatelstva (nebezpecí

vzniku po1ár(t, mimoiádnych událostí s (tnikem nebezpeönych látek atd.).

Vyhodnocení:

ad (1) PoZadavek se tfká územního plánu a nikoliv regulaöního plánu, jehoZ zadâní je nyní
projednáváno. V uvedeném ustanovení $ 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona jsou

definovány plochy zmèn v krajinè, které se tfkají vlihradnë nezastavëného území. Civilní
ochrana 1e Ote uvedenlch poZaOavkù ieðena v rámci návrhu nového Územního plánu

Novf Knín, kteni se v souöasné dobrð poiizuje a znéjL regulaöní plán vycházi.
Regulaöní plán nemúZe vymezovat nové zastavitelné plochy nad rámec územního plánu

a nemúZe mènit funkcní vyuZití ploch s rozdílnlm zpúsobem vyuZití. Uöelem regulaöního
plánu je pouze zpiesnëní podmÍnek pro rozhodování v konkrétním území, nikoliv
urbanistická koncepce nebo koncepce veiejné infrastruktury. Ty jsou stanoveny
územním plánem.

Souöástí zadâní byl ji2 pied projednáním poZadavek ,,Regulaöní plán v pfípadë potreby
provëií ieéení civitní ochrany v souladu s právními piedpisy o integrovaném záchranném
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systému (zákon ö. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zméné
nékterych zákonit, ve znéní pozdëjÉích piedpistt, vyhláéka ö. 380/2002 Sb.)", klery
potieby civiln í ochrany zohledñuje.

ad (2) Do zadání byl doplnðn poZadavek ,,Regulaóní plán provërí zétsobovétní území vodou k
hasebním úöelitm a v pfípad,ë potieby (v lokalitétch, které nejsou pokryty poZétrní vodou
ze stávajících odbérnych míst, ani z poZárních vodovod(t) vytvoií podmínky
pro vytvofení zdrojù poZétrní vod¡/',

ad (3) PoZadavek se tliká spíËe rozvojov¡ich ploch a novë vznikající zástavby. Uzemí I'APZ je
stabilizovanfm územím. RegulaönÍ plán si klade za cíl ieðit pouze nèkteré dopravní
zâvady v rámci stávajících komunikací a veiejnyich prostranství a moZnosti dopravy
v klidu. Nepiedpokládá se vymezování novfch komunikací. Byl doplnèn stávající
po2adavek:

Regulaöní plán provérí ieöení kolizních míst z hlediska dopravy, zejména mol.nosti
oddëlení pééí a automobilové dopravy, chybéjíci öi nevhodné úzké chodníky,
zajiéténí piíjezdu a piístupu techniky sloâek integrovaného záchranného
systému vëetné tétké techniky jednotek poãární ochrany apod.

ad(4) Jedná se o stabilizované územi, ve kterém je systém pro varovánía informováníoböanú
funköní. Uvedenf po2adavek je spí5e apelem na místní samosprávy ohlednè rozvoje
systému ochrany obyvatelstva. Y zadâní bylo ieöeno spoleöné s bodem 6 doplnëním
poZadavku: Regulaöní plán v rámci novë piipravovanych ieÉení bude respektovat a
rozvíjet funköní systém ochrany obyvatelstva, vö. hendikepovanych a zdravotné
postiZenych obðanit, a zohlední zajióténí bezpeönosti obyvatelstva (nebezpeöí vzniku
poZárit, mimorádnych událostí s únikem nebezpeönych látek atd. v piípadé novych
staveb öi byvalfch vyrobních öi skladovacích areétltt).

ad (5) Jedná se o upozornèní, které bude piedáno samosprávè spolu s vyjádiením dotöeného
orgánu.

ad (6) Reöeno v bodë ad (4).

Krajskf útad Stiedoöeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, souhrnné vyjádiení
f¡. 17106112020/KUSK ze dne 29.12.2020, doruöené dne 31 122020:

Z hlediska zákona o ochranè piírody a krajiny (ö. 11411992 Sb.): Orgán ochrany piírody
vylucuje vyznamny vliv na piedmèt ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnfch lokalit a
ptaöích oblastí (poznámka poiizovatele: k regulaönímu plánu se ze zâkona nezpracovává
vyhodnocení vlivrl na udr2itelny rozvoj území). Dále orgán ochrany piírody upozorñuje na
piítomnost regionálního biokoridoru Chvojná Holcovská (RK1211), kterf je nutné
respektovat (poznámka poiizovatele: poZadavek je souöástí zadání regulaöního plánu).
Z hlediska dalðích zâjmú hájenfch orgánem ochrany piírody nemá tento dotöenyi orgán Zâdné
piipomínky.

Z hlediska zâkona o ochranè zemëdëlského püdního fondu (ð. 334/1992 Sb.), zákona o
lesích (ö,. 28911995 Sb.), zákona o ochranè ovzdu5í (ö,. 20112012 Sb.), zâkona o vodách
(ö.25412001 Sb.), zâkona o posuzování vlivú na åivotní prostiedí (ö. 100/2001 Sb.),
zâkona o prevenci zâvaånych havárií (ö,. 22412015 Sb.), nemají dotöené orgány piipomínky,
nebot nejsou dotöeny jejich zájmy, piípadné nejsou piíslu5né k uplatnèní stanoviska.

Z hlediska zákona o pozemních komunikacích (ö. 1311997 Sb.) nemá dotöenf orgán Zâdné
piipomínky.

Z hlediska zákona o státní památkové péöi (ö. 2011987 Sb.): DotÕeni orgán poLaduje
do dalÉího stupnë poiizování ieÉit:
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Ve vyrokové cásti:

poZadavky na umísténí a prostorové uspoiádání staveb

- vyíkové regulace (podlaLnosti),

- intenzitu zastavitelnosti pozemktt

- druhy zastie\ení (ðikmá/plochá stiecha)

poZadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

- vÉeobecné podmínky stavebních úprav v MPZ (typy okenních vyplní - dievénét/plastová
okna, zásady pro stieéní vestavby, zásady obnovy fasád - pfedevSím pouiití
materiálit, obnovy stfech - pouLití druhtt streíních krytin atd.)

- vöeobecné podmínky (tprav pro veiejná prostranství- zejména charakteru povrchovych
úprav a pouiívanych materiálit

- vËeobecné podmínky pro umist'ování technick!,ch zarízení (antény mob. operátorit,
elektroskiínë, jednotky VZT atd.)

- véeobecné podmínky pro charakter a umist'ování reklamních a propagaöních zarízeni na
objektech a prostranstvích (svëtelná reklama, vyvésní Étíty, polepy vykladcit, reklamní
stojany, velkoploSnét reklama, reklamní sluneöníky na zahrétdkách atp.)

- véeobecné podmínky pro umísfování a charakteru méstského mobiliáre (konteinery na
ti. odpad, laviöky, patníky, kvétináöe atd.)

V odttvodnéní:

- popis MPZ citací dle dokument(t o prohláÉení MPZ,

- vyöet kulturních památek a dalÉích památkovë vyznaönych hodnot (tzemi.

V grafické öétsti:

V koordinaöním vykresu zakreslit hranice MPZ a ploénë vyznaöit prohláÉené kulturní památky,
tj. stavby vöetnë pozemk[t, které jsou souöétstí prohláSení za kulturní památku, drabné
památky vyznacit bodem, piíp. vyznaöit idalSí památkové hodnotné obiekty.

Do vyjádieni bylo piipojeno také vyjádiení Národního památkového ústavu, které rovnéZ
pievzal MëU Dobiíð, odbor vlistavby a Zivotního prostiedí, jako piísluðn1i orgán státní
památkové péöe, a které je tedy vyhodnoceno ní2e.

Vyhodnocení

Po2adavky dotðeného orgánu jsou sméiovâny ji2 k návrhu samotného regulaöního plánu, öili do

dalðífáze poiizování. Budou takto piedány i zpracovateli.

Vföková regulace a intenzita vyu2ití pozemkú je ieöena jiï v nadfízené územnè plánovací

dokumentacl, v územním plánu lrespektive v návrhu nového územního plánu), Územní plán

musí bft regulaöním plánem respektován a je pro n€jzâvaznym. V zadání regulaöního plánu

byly i s ohledem na stanovisko druhého orgánu státní památkové péöe (MèU Dobiíö) konkrétné
upraveny tyto poZadavky (zmèny zvyraznény tuðnë):

PoZadavek ö. 8: Regulaöní plán provéfí potiebu a stanoví podrobné podmínky umísténí a

prostorového uspoiétdání staveb s ohledem na zachování charakteru a struktury zástavby a

ochranu zejména kulturních a historickych hodnot v uzemí. Bude provëiena napiíklad
potieba stanovení utiöních a stavebních öar, vzdáleností staveb od hranic pozemkit a

sousedních staveb, pitdorysné velikosti staveb, objemu a tvaru zástavby, upiesnëní
vyékové regulace ëi intenzity zastavitelnosti pozemkù, uröení öétstí pozemkit pro

moiné vyuhití jednottivymi funkcemi, a podobnë. Podrobnéjéí poZadavky zeiména

a
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s ohledem na charakter zástavby jsou uvedeny dále v kapitole d) Poúadavky na
ochranu a rozvoj hodnot území.

PoZadavek ö. 9: Regulaëní plán stanoví podmínky pro umísténí a charakter daléích
viditelnych prvktt v území, jako jsou oplocení, reklamní zaiízení, oznaéení
provozoven, restauraëní zahrádky a daléí viditelné technické prvky v území
(napi. antény mobilních operátorù z hlediska kolize s panoramatickymi pohledy,
trafostanice a piípojkové skiíné apod.). Orgán státní památkové péëe poiaduje, aby
byly vylouöeny velkoploéné reklamy, billboardy, svételné reklamní panely a také
umist'ování solárních a fotovoltaickych panelù.

PoZadavek ö. 15: Regulaöní plán stanoví pro nové stavby a zaiízení i pro zmény
stávajících objektù podrobné podmínky zejména s ohledem na ochranu
architektonického vyrazu, méiítka a ochranu konkrétních cennych prukù. Zejména se
jedná o ochranu historickych öástí a detailit staveb, stanovení pravidel pro
architektonické ieéení staveb (tvary, materiál a barevnosú sf/ech, komíny, vikyie,
sf¡re5ní okna, typy okenních vyplní, stieéní vestavby, zásady obnovy fasád apod.) a

pravidel pro umist'ování a provedení daléích viditelnych prukit v území (viz
poiadavek ë. 9).

Po2adavek ö. 25: Regulaöní plán stanoví podmínky pro úpravy veíejnych prostranství

a

a

a

a

(napi. charakter úprav povrchit a pouâívanych materiálit) a uspoiádání méstského
mobiliáfe tam, kde je to vyznamné pro obraz mésta (napi. kontejnery na tiídény
odpad, laviöky, patníky, kvétináëe atd.). Upravy veiejnfch prostranství budou
respektovat historickou podobu.

PoZadavek ö. 39 (po2adavkv na obsah requlaöního olánu): DIe poZadavktt orgánu státní
památkové péöe bude v textové ëásti oditvodnéní zahrnut popis mësfské památkové
zóny, pievzaty z prohlaéovacích listin, kterirmi byla méstská památková zóna
vyhláéena (vyhláéka KNV Stiedoëeského kraje ze dne 28.09.1990 o prohláéení
památkovych zon v obcích Sf/edoðeského kraje). Dále zde bude uveden vyëet
kulturních památek a daléích památkové vyznaënych hodnot (tzemí.

Po2adavek ö. 40 (poZadavkv na obsah reoulaöního plánu): Koordinaöní vykres v mërítku
1:1000, popiípadé 1:500; dle poZadavktt orgán[t státní památkové péëe bude
koordinaöní vykres mimo jiné ohsahovat vyznaéení hranice mèsúské památkové
zony, ploéné vyznaëení prohláéenych kulturních památek ßi. stavby vëetné
pozemkù, které jsou jejich souöástí), bodové vyznaéení drobnych památek a

vyz n aö e n í d al é í c h p a m átkov é h o d n otny c h o bj ektit.

Méstsk¡i úiad Dobiíö, odbor vfstavby a Zivotního prostiedí, Mírové námëstí 119,263 01

Dobií5, souhrnné vyjádiení öj. MDOB 53259120201Tyr ze dne 08.01,2020, doruöené
dne 11 .01.2021'.

Z hlediska zákona o pozemních komunikacích (ö. 1311997 Sb.), zákona o ochrané
ovzduðí (ö. 20112012 Sb.), zákona o odpadech (ö. 18512001 Sb.), zákona o vodách
(ö.25412001 Sþ.), zákona o lesích (ö.28911995 Sb.) a zâkona o ochranè zemédëlského
púdního fondu (ö,. 33411992 Sb.) nemají dotöené orgány 2âdne piipomínky, piípadnè nejsou
piísluöné k uplatnëní stanoviska.
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Z hlediska zâkona o ochranè piírody a krajiny (ö.11411992 Sb.) dotöenf orgán uvádí:

1) Poiadujeme, aby byl pii ieéení zámëru v plné míie respektován rozsah lokálního systému
ekologické stability ve smyslu usf. $ 3 odsf. 1 pism. a) ZOPK, kterir ie soucásti platného
UP.

2) PoZadujeme, aby byly v plné míie respektovány vyznamné krajinné pvky vymezené v
usf. $ 3 adst. 1 písm. b) ZOPK.

3) PoLadujeme, aby byl respektován prístup do krajiny, kteri je zaiiËt'ován vereiné
piístupnymi úöelovymi komunikacemi, stezkami a pééinami mimo zastavëné území.
Pfehled o téchto komunikacích vede obec v obvodu své územni púsobnosti (v tomto
piípadé mésta Novy Knín).

4) V zájmovém územi se nenachází Zádné zvláét,é chránéné území ve smyslu öásti tretí
ZOPK, hádnit prírodní park ve smyslu usf. $ 12 odst. 3 ZOPK öi lokalita zaiazená do
soustavy Natura 2000 ve smyslu öásti ötvtté ZOPK.

5) V zájmovém území se také nenachétzí Zádn!, památny strom ve smyslu öásti páté ZOPK.

6) Détle se v zájmovém území nenachází Ládn!, registrovany vyznamn! krajinny prvek ve
smys/u S 6 ZOPK ani piechodnë chrétnéná plocha ve smyslu usf. $ 13 ZOPK.

Vyhodnocení:

ad (1)

ad (2)

ad (3)

ad (4)

Byl upraven následující poZadavek:

Navrhované ieéení musí respektovat regionální biakoridor Chvojná - Holcovská
ze Zásad územního rozvoje Sfledoöeského kraje a lokální územní sysúém ekologické
stability (je souéástí platného územního plánu).

Zadáni jil obsahuje po2adavek ,,Ëe5eni navrhované regulaöním plánem bude
respektavat ochranu vodních tok(t a jejich údolních niv jako vyznamnych kraiinnych
prukit dle zákona ö. 114/1992 Sb., o ochrané piírody a krajiny, ve znéní pozdëjðích
predpisit." Jiné vyznamné krajinné prvky se v ieðeném území nenachâzi. Poznámka:
zasahuje sem pouze pásmo 50m od okraje lesa (na pozemku p. ö. 10912 v k. ú. Novf
Knín, kterf je za hranicí mèstské památkové zôny), jehoZ ochrana dle lesního zâkona ie
v zadâni rovnéZ zapracována.

Jedná se o stabilizované územi v jádru mèsta a nepiedpokládají se zmëny v území,
které by mohly naruðit piístup do krajiny. Piesto byl doplnèn po2adavek ,,Navrhované
reËení bude dte po1adavku orgánu ochrany piírody respektovat prístup do krajiny, ktery
je zajiít'ován veiejné pfístupnymi úöelovymi komunikacemi, stezkami a pëÉinami mimo
zastavëné území. Piehled o tëchto komunikacích vede obec v obvodu své územní
pttsobnosti (v tomto prípadé mësto Novy Knín)."

a2 (6)jsou pouze konstatován ím,Zedalðí instituty ochrany dle zákona o ochranë piírody
se v ieðeném území nevyskytují.

Z hlediska zâkona o státní památkové péði (ð. 2011987 Sb.): Vyjádiení dotðeného orgánu
kopíruje vyjádiení národního památkového ústavu, které piiloZil ke svému vyjádiení i Krajskf
úiad Stiedoöeského kraje. Obsahuje tyto po2adavky:

1) Ad C) Poiadavky na umísténí a prostorové uspoiádání staveb - do odráZky 10)

regulace reklamních zaiízení bude doplnéno a oznaöení provozoven. To mú2e byt ieété
upresnëno takto: Reklama a oznaöování provozoven bude pouze v piízemí a bude
v souladu s charakterem okolí. Vhodnymi prostfedky reklamy jsou firemní nápisy, vyströe,

vitríny, nabídkové tabule nebo mobilní reklamnínos¡ðe. Polepy vyhradné v transparentním
provedení jsou piijatelné v maximální míie 10% sklenéné plochy vykladce nebo dveií.
Vetkoploéné polepy jsou vylouöeny, oznaöení provozoven bude provedeno formou

Stránka 6 (celkem 9)



ö¡. naooe 2o1o2t2o2i tRoZ str. 7

jednoduchého nápisu. Nejvhodnéjéí misto pro umísténífiremního nápisu je nad vykladcem
nebo pod fímsou zakonöující pañer. Povinné údaje o provozovnë budou vyznaöeny
v nezbytné nutné velikosti na ploöe dveií nebo vykladce. V rámcijednoho domu budou mít
oznaöení provozoven jednotnou koncepci. Preferovány jsou decentní jednoduché jednotné
firemní nápisy na fasádë.

2) Ad C) Poiadavky na umísténí a prostorové uspoiádání staveb - do odráhky 10)
regulace reklamních zaiízení doplnit: velkoploéná reklama, billboardy a svételné reklamní
panely jsou vylouöeny.

3) Ad C) Poäadavky na umísténí a prostorové uspoiádání staveb - do odráZky 10)
regulace ostatních viditelnych technickych prvkit v území doplnit: nepiípustnost
solárních paneltt a fotovoltaickych zarízení v MPZ a regulace antén mobilních operátorit
z hlediska kolize s panoramatickymi pohledy.

4) Ad C) PoZadavky na umísténí a prostorové uspoiádání staveb - do odrá2ky 10)
doporuöujeme doplnit podmínky pro restauraëní zahrádky: Restauraöní zahrádky a
markyzy nesmí vytváret pohledové bariéry. Zahrádky, pokud to lze, budou piímo na dlaZbé
a nebudou oploceny, nebudou opatfeny reklamou, jejich mobiliáf bude vhodnë doplñovat
prostredí chránéného území. Markyzy a sluneöníky budou decentní barevnosti, reklamní
loga budou pouze na volánech.

5) Ad C) Poiadavky na umísténí a prostorové uspoiádání staveb - doplnit podmínky pro
sfie5ní krajinu: Stiechy budou Éikmé o sklonu 35-45', na stiechách nebudou umisfovétny
reklamy ani solární nebo fotovoltaické panely. Pii rekonstrukcích budou uchovávány
komíny, sfleSni okna budou v max. rozmérech 780 x 1180 mm, nové vikyie budou tradiöní
subtilní bez masívnich öel, piiöemi nadstreÉní pruky nesmí stfechy zahlcovat. SfleSní
krytina bude tradiöní keramickét pálená maloformátová taíka v reZném provedení.

6) Ad C) Poiadavky na umísténí a prostorové uspoiádání staveb - doplnit podmínky pro
oplocení.

7) Ad D) PoZadavky na ochranu a rozvoj hodnot území - v odráhce 15) Regulacní plán
bude obsahovat seznam nemovitych kulturních památek a dalóích viznaÆ#tah hodnotnych
objektit...doporuöujeme nahradit nebo upiesnit v öem vyznamnych (historicky,
architektonicky, mí rou zachování. ..)

8) Ad D) PoZadavky na ochranu a rozvoj hodnot území - do odráZky 17) Regulaöní plán
stanoví podmínky pro zmény stávajících objekttt zejména s ohledem na ochranu jejich
architektonického vyrazu, méiítka a ochranu konkrétních cennych prvkit (napf= ochrana
historickych öástí a detailit staveb a pravidla pro architektonické ieÉení zmén staveb,
doplnit napi. stfechy, vikyre, a+elie+eva-akna stieéní okna, komíny, apod., pravidla pro
umisfování reklamních zaiízení a technickych prvkù, atd.)

9) Ad D) Poiadavky na ochranu a rozvoj hodnot území - v odráZce 18) do textu Regulaðní
plán bude zahrnovat podminky ochrany archeologickych nálezù, doplnit podmínky pro
ochranu archeologickych hodnot: Plochy archeologickych náleztt nebudou v grafice
zvyraznovétny. Zásahy do terénu budou omezeny na plochy dotöené v minulosti stavebni
öinností, tj. na místé zaniklych staveb. Podzemní podlaZí, podzemní garétte a podzemní
kontejnery je vhodné na území MPZ umísfovat pouze na místé zaniklych staveb v rozsahu
stabilníha katastru.

10) Ad D) Poiadavky na ochranu a rozvoj hodnot území - doporuöujeme doplnit: Oprava
neobyvanych a zchéttralych objekttt má piednost pied rozéifováním zastavitelnych ploch.
Novostavby jsou preferovány na místé a v rozsahu zaniklych staveb.

11)Ad D) Poiadavky na ochranu a rozvoj hodnot území - doporuöujeme doplnit: Trasy
komunikací budou sledovat historické cesty, veiejná prostranství budou respektovat
historickou podobu, preferovány jsou povrchy dláhdëné, mlatové nebo zatravnéné, úpravy
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budou vycházet z ikonogartie mésta. Nevhodné je uplatnéní vzor(t mozaikovych dlaheb bez
archivního podkladu.

12) Ad D) PoZadavky na ochranu a rozvoj hodnot uzemí - doporuöuieme doplnit:
Zástupcùm památkové péöe bude v rámci stavebních prací a jejich piípravy umo2nén
pritzkum a dokumentace vnéjéího pláété objektit. Ulicní prttöelí bude moLné ménit na

základé nálezavé situace, tedy pr(tzkumit okenních a dveiních otvorit, vykladcit a
architektonického ötenëní. Opravy fasád budou provádény tradiöními materiály na vápenné
nebo vápenocementové bázi, vylouöeny jsou akrylátové a silikonové nátéry. Zateplení
utiöních a viditelnych Étitovych öi dvorních pritöeli vnéjíím kontaktním systémem ie
nepiijatelné.

13)Ad D) Poiadavky na ochranu a rozvoj hodnot území - bude doplnéno: Nové okenní a
dvefní vyplné v uliöním prttöelí budou dievëné, pfiöemL preferovány isou repase. Okenní
otvory budou vyÉkové orientované a budou zachovávány a obnovovány v tradiöních
rozmërech.

14) Ad D) Poåadavky na ochranu a rozvoj hodnot území - doporuöuieme doplnit rámcové
regulativy nebo alespoñ doporuéení pro stavební úpravy síd/iSfe situované v tësném
kontaktu s MPZ.

Vyhodnocení:

ad (1) - ad (4) : Principem zadâni není konkrétní projektování a stanovení konkrétních
podmínek pro rozhodování v uzemi. Po2adavky dotceného orgánu jsou pieváZnë jiL

vlastním "projektováním" a sméiují ke konkrétnímu ieðení, které má bft souöástí návrhu.

Tyto podnëty budou piedány jako podklad zpracovateli. PoZadavek v zadání byl

upraven takto:

Regutaöní ptán provëfí regulaci reklamních zaiízení, oznaöení provozoven,
restauraöních zahrádek a ostatních viditelnych technickych prukfi v území (napi. antén
mabitních operátorit z hlediska kolize s panoramatickymi pohledy, trafostanic a

piípojkovych skfíní apod.) a stanoví vóeobecné podmínky pro ieiich umisfování a

charakter. Orgán státní paméttkové péöe poiaduje, aby byly vylouöeny velkoploéné
reklamy, bittboardy, svételné reklamní panely a také umisfování solárních a

fotovolta ic kyc h p a n e I (t.

ad (5) Jedná se opët jiZ o konkrétní návrh ieðení, kteni má bft souðástí návrhu regulaöního
plánu a nikoliv zadâni. To, 2e obsahem návrhu regulaöního plánu bude ieöení tvarù,
barev a materiálú stiech, je stanoveno v kapitole poZadavkù na ochranu a rozvoj hodnot
území.

ad (6) Oploceníbylo do po2adavktlt doplnëno.

ad (7) Po2adavek upraven ,,...a dalsích historicky a architektonicky hodnotnych obiekttt

ad (8) PoZadavek byl celkové upraven i s ohledem na vyjádiení druhého orgánu státní
památkové péöe, Krajského úiadu Stiedoöeského kraje.

ad (9) PoZadavek byl upraven: Regulaöní plán provéií stanovení podmínek pra ochranu
archeologickych hodnot. Zásahy do terénu je vhodné omezit na plochy dotöené
v minulosti stavební öinnastí.

Po/adavek se dále tiká umisfování podzemních öástí staveb pouze do prostoru

zaniklyich staveb v rozsahu stabilního katastru, ale není uvedeno, proö by nemëly byit

umisfovány i do prostoru stávajících staveb. Jedná se jiZ o konkrétní ieöení, které

nepatií do zadâní regulaöního plánu.
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ad (1Q)Regulaöní plán nevymezuje Zâdné nové zastavitelné plochy, ty jsou vymezeny
v územním plánu, kteni je nadiízenou územnë plánovací dokumentací. Jedná se o
doporuöení jiZ konkrétního ieëení v návrhu regulaöního plánu, které bude piedáno
zpracovateli jako podklad.

ad (11)Jedná se opèt o doporuöení smëiující spí5e do samotného návrhu regulaöního plánu,

ale bylo do zadání doplnëno.

ad(12) - (13) Jedná se ji2 o konkrétní podmínky pro provádëní staveb, které smëiují k návrhu
regulaöního plánu a nepatií do zadání regulaöního plánu. Budou piedány zpracovateli
jako podklad, ale nebudou piímo citovány v zadâni.

ad (gÚzemí, ve kterém bude rozhodování o zmënách podmínrðno zpracováním regulaöního
plánu, je piesnë specifikováno jako území mèstské památkové zóny. Nelze poZadovat
stanovování podmínek i pro dalðí navazující lokalitu Sídli5tð, která se nachází zcela
mimo území mèstské památkové zóny. Byla alespoñ piidána moZnost uvést
v regulaöním plánu doporuöení:

Reíení navrZené regulaöním plánem bude vycházet i ze Éiréích vztahit v (tzemí

za hranicí feé,eného území. Bude respektována nétvaznost regulaöním plánem reíené
obtasti na okolní území a jeho regulativy stanovené územním plánem, aby napríklad
nevznikaly neopodstatnéné rozdíly v míie regulace sousedních obiektit apod. Regulaöní
plán m(tie rovnéä zahrnovat doporuëení pro ieéení uzemí fèsnë navazuiícího na
mèsfskou pamâtkovou zon u.

Celé vyjádiení národního památkového ústavu, které obsahuje také charakteristiku území a
popis souöasného poznání dotöenych kulturné historickfch hodnot, bude piedáno jako podklad
zpracovateli regulaöního plánu.

Nebyly uplatnèny Zâdné piipomínky.

Zapsala:
lng. Hana RoZumberská
referentka oddëlen í vlistavby
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