
SEZNAM ROZVOJOVÝCH PLOCH
Obec Nový Kostel
* Zastavitelné plochy
Z1 – dostavba bydlení v severovýchodním cípu obce – BV
Z2 – plocha bydlení v severozápadním cípu obce – BV
Z3 – plocha bydlení západně od fotbalového hřiště – BV
Z4 – dostavba bydlení na západním okraji obce pod sílnicí II/212 – BV
Z5 – plocha smíšeného bydlení v severozápadním cípu obce – SV
Z6 – dostavba smíšeného bydlení u silnice II/213 v místní části Spálená – SV
Z7 – plocha pro smíšenou výrobu u silnice II/213 v místní části Spálená – VS
Z8 – přeložka silnice II/212 v prostoru Nového Kostela dle ZÚR KK – DS
Z37 – místní ČOV Nový Kostel – TI
* Přestavbové plochy
P1 – přestavba a asanace nedostavěných řadových domů na plochu bydlení – BV
P2 – přestavba zemědělského areálu na plochu občanského vybavení na severozápadě obce – OX1
P3 – přestavba bývalého zámku na plochu občanského vybavení na severozápadě obce – OM
P4 – přestavba zemědělského areálu na smíšenou výrobní plochu pod silnicí II/212 – VS
P5 – přestavba bývalé fary na plochu občanského vybavení v centru obce – OV

Sídlo Čižebná

Z13 – plocha občanského vybavení jako rozšíření areálu ranče Eldorado  – OX2
Z14 – dostavba plochy bydlení na severu a severozápadě sídla – BV
Z15 – dostavba plochy bydlení na západě sídla – BV
Z16 – plocha bydlení na východě na místě bývalé zemědělské usedlosti – BV
Z17 – plocha rekreace na západě sídla – RI
Z18 – plocha rekreace na východě sídla – RI
Z19 – rozšíření areálu lehké výroby západně od sídla – VL
Z20 – plocha bydlení na severovýchodě sídla – BV
Z21 – rozšíření zemědělského areálu na jihu sídla – VZ

Z22 – plocha rekreace na severozápadě sídla – RI
Z23 – plochy rekreace v centrální části sídla jako doplnění proluk – RI
Sídlo Hrzín
* Zastavitelné plochy
Z24 – plocha občanského vybavení u bytových domů – OS
Z25 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí
mezi rozvojovou plochou č. 26 a vodním tokem – PX2
Z26 – plocha rekreace v jihovýchodní části historického intravilánu – RI
Z27 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v jižní části sídla – ZV

Sídlo Mlýnek
* Zastavitelné plochy
Z28 – dostavba plochy smíšeného bydlení na severu sídla – SV
Z29 – dostavba plochy smíšeného bydlení na západě sídla – SV

Sídlo Kopanina
* Zastavitelné plochy
Z30 – plocha smíšeného bydlení na severu sídla – SV
Z31 – plocha občanského vybavení jako rozšíření areálu služeb severozápadním směrem – OM
Z32 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení charakteru parku v centrální části sídla – ZV
Z33 – plocha smíšeného bydlení na jihozápadě sídla – SV
Z34 – plocha smíšeného bydlení na jihu sídla – SV

Sídlo Božetín
* Zastavitelné plochy
Z9 – obnova cesty jižním směrem spojující Božetín a chatovou oblast – DS
Z10 – plochy smíšeného bydlení v centrální části sídla – SV
Z11 – plocha veřejného prostranství s veřejnou zelení 
charakteru parku v centrální části sídla – ZV
Z12 – plocha rekreace v jižní části sídla – RI

* Zastavitelné plochy

Sídlo Lesná
* Zastavitelné plochy

* Přestavbové plochy
P6 – obnova zemědělské usedlosti v jihovýchodní části sídla na plochu smíšeného bydlení – SV

* Přestavbové plochy
P7 – přestavba části zahrádkářské osady na plochu bydlení – BV

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ KOSTEL
Návrh, část odůvodnění

LEGENDA

hranice řešeného území
hranice jednotlivých katastrálních území
hranice zastavěného území k 15.7.2010

hranice okresů Cheb x Sokolov

stabilizované
plochy

plochy
změn

územní
rezervy

zastavitelné plochy
přestavbové plochy

územní rezervy

Z1

P1

R1

plochy vodní a vodohospodářské (W)
plochy vodní a vodohospodářské

plochy smíšené nezastavěného území
plochy smíšené nezastavěného území (H)

Význam indexů funkcí zastoupených 
v plochách se smíšenou funkcí:
p - přírodní
z - zemědělská
l - lesnická
s - sportovní
k - kulturně historická
o - ochranná
v - vodohospodářská
t - těžební

plochy bydlení (B)

plochy veřejných prostranství (P)

plochy dopravní infrastruktury (D)

plochy přírodní (N)
plochy přírodní

Vybrané limity využití území:
stav návrh

hranice lokálních biocenter
hranice lokálních biokoridorů

hranice regionálního biokoridoru

plochy zeleně (Z)
zeleň - soukromá a vyhrazenáZS

Vymezení území:

Plochy s rozdílným způsobem využití:

bydlení v bytových domech
bydlení v rodinných domech - městské a přímestské
bydlení v rodinných domech - venkovské

plochy rekreace (R)
rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
rekreace - zahrádkářské osady

plochy občanského vybavení (O)

občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední
občanské vybavení - veřejná infrastruktura

občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
občanské vybavení - hřbitovy
občanské vybavení se specifickým využitím - agroturistika

plochy smíšené obytné (S)
plochy smíšené obytné - venkovské

dopravní infrastruktura - železniční (drážní)
dopravní infrastruktura - silniční

plochy technické infrastruktury (T)
technická infrastruktura - inženýrské sítě

plochy výroby a skladování (V)
výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba
výroba a skladování - zemědělská výroba
výroba a skladování - lehký průmysl

veřejná prostranství - se specifickým využitím - veřejná zeleň
veřejná prostranství

veřejná prostranství - se specifickým využitím - ochranná a izolační zeleň
veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky
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plochy změn v krajiněK1

NP

plochy smíšené výrobníVS

OM

občanské vybavení se specifickým využitím - agroturistika - westernové městečkoOX2

VL
plochy smíšené výrobní (I)

plochy težby nerostů
plochy težby nerostůNT

hranice nadregionálního biocentra

nadregionální biokoridor - ochranná zóna
interakční prvek
přírodní park - Leopoldovy Hamry
ochranné pásmo lesa

ochranné pásmo II. stupně IIB PLZ LM  Františkovy Lázně
CHOPAV Krušné hory, Chebská pánev a Slavkovský les
ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně
ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně
stanovené záplavové území Q100 leté vody vodní nádrže Horka

nemovitá kulturní památka

chráněné ložiskové území (CHLÚ)
dobývací prostor
výhradní ložisko nerostných surovin a zdrojů
poddolované území
poddolované území - bod

vodojem
pramen a zdroj vody
ČOV - čistírna odpadních vod
ochranné pásmo ČOV
ČSOV - čerpací stanice odpadních vod

ochranné pásmo technické infrastruktury

venkovní vedení VN 22kV
trafostanice
větrné elektrárny

železniční stanice

ochranné pásmo železnice
ochranné pásmo silnic II. a III. třídy

číslo železnice
čísla silnic

autobusová zastávka
ochranné pásmo mezinárodního letiště Karlovy Vary - Olšová Vrata

II/212
146 PUPFL

Vybrané druhy pozemků dle mapy
katastru nemovitostí:

Legenda k výkresům 1a a 1b

TI

K1 – vodní plocha s retenční funkcí u ranče Eldorado v Čižebné – W
K2 – vodní plocha s retenční funkcí na Kopaninském potoku severovýchodně od sídla Kopaniny – W
K3 – vodní plochy s retenční funkcí východně od sídla Kopaniny – W
K4 – vodní plocha s retenční funkcí jižně od zaniklého sídla Smrčí – W
K5 – vodní plocha s reteční funkcí západně od zaniklého sídla Smrčí – W
K6 – vodní plocha s retenční funkcí na Svažeckém potoce jihozápadně od sídla Svažec – W
K7 – změna z orné půdy na TTP jako založení ÚSES s protierozní funkcí západně od sídla Hrzín – NSzpv
K8 – změna z orné na TTP jako založení ÚSES s protierozní funkcí severozápadně od sídla Hrzín – NSzpv
K9 – výsadba nelesní zeleně a otevření části zatrubněného melioračního kanálu
jako založení ÚSES západně až jihozápadně od sídla Hrzín – W, NP
K10 – výsadba nelesní zeleně jako založení ÚSES západně od obce Nový Kostel – NP
K11 – výsadba nelesní zeleně se skupinkami dřevin jako založení ÚSES 
severovýchodně od sídla Čižebná u zaniklého sídla Smrčí – NP
K12 – výsadba nelesní zeleně se skupinkami dřevin jako založení ÚSES západně od sídla Kopaniny – NP
K13 – výsadba nelesní zeleně se skupinkami dřevin jako založení ÚSES mezi sídly Bor a Horka – NP
K14 – výsadba nelesní zeleně se skupinkami dřevin jako založení ÚSES jihozápadně od sídla Horka – NP

* Plochy změn v krajině

Sídlo Horka
* Zastavitelné plochy
Z35 – dostavba plochy bydlení v ZÚ v centrální části sídla – BV
Z36 – dostavba plochy smíšeného bydlení na severozápadě sídla – SV

SEZNAM ÚZEMNÍCH REZERV
R1 – územní rezerva pro výhledovou vodní nádrž Hrzín dle SVP
jako lokalita vhodná pro akumulaci povrchových vod – W

parkoviště


