
 

 

 
Nové Dvory 

 

Základní informace:  
Kód obce: 587974 
Rozloha:  5,52 km2 
Po et obyvatel (k 31.12.2013):    321 
Hustota obyvatel (2013):    58,11 obyv./km2  
Katastrální území:   1 
Pov ený obecní ú ad:    ár nad Sázavou 
Komplexní pozemkové úpravy:  rozpracované 
Územn  plánovací dokumentace:    

územní plán obce (nabytí ú innosti …..) 
zm na . I ÚPO (nabytí ú innosti ….) 
zm na . II ÚPO (nabytí ú innosti 25.09.2008) 
zm na . III ÚPO (nabytí ú innosti 11.06.2011) 

Kategorie obce dle vyváženosti vztahu územních podmínek:    3c 
(V obci jsou nevyvážené vztahy územních podmínek v environmentálním a ekonomickém pilí i, vztahy územních 
podmínek v sociodemografickém pilí i jsou vyvážené.) 
 

Rozbor URU: 

1. Horninové prost edí 
dobývací prostor: - 
chrán né ložiskové území: - 
ložisko nerostných surovin: - 
poddolované území: - 
stará ekologická zát ž: 1 

2. Vodní režim 
podíl vodních ploch na celkové vým e obce (2013):  1,2 % 
chrán ná oblast p irozené akumulace vod: - 
zranitelná oblast: ano 
záplavové území: 1 (Sázava) 
aktivní zóna záplavového území:  ano 

3. Hygiena životního prost edí 
podíl sm sného komunálního odpadu na obyvatele (2013):  173,15 kg/obyv. 
podíl t íd ného komunálního odpadu na obyvatele (2013):     34,02 kg/obyv. 
istírna odpadních vod:    - 

koridor pro lety v nízkých a p ízemních výškách:  - 

4. Ochrana p írody a krajiny 
chrán ná krajinná oblast: - 
národní p írodní rezervace: -  
národní p írodní památka: - 

írodní rezervace: - 
írodní památka: - 

Natura 2000: - 
památný strom: 2 

írodní park: - 
lokalita výskytu zvlášt  chrán ných druh  rostlin a živo ich :   2 (Skály u erveného mlýna, 

U lípy) 
významný krajinný prvek registrovaný:   - 



krajinný ráz (oblast, místo):    oblast - Havlí kobrodsko 
 místo - Údolí Sázavy, P ibyslavsko 

KES  (2013):  0,54 
biogeografický význam ÚSES:    regionální, lokální 

5. Zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkci lesa 
podíl zem lské p dy na celkové vým e obce (2013):  71,6 % 
podíl p d I. a II. t ídy ochrany: 70,1 % 
podíl les  na celkové vým e obce (2013): 19,7 % 
lesy zvláštního ur ení: - 

6. Ve ejná dopravní a technická infrastruktura 
silnice I. t ídy: 1 
silnice II. t ídy: - 
železnice: 1 
vodovod v provozu: ano 
zdroj pitné vody: 5 
kanalizace: ano 
istírna odpadních vod: - 

plynofikace obce: ano 
výrobna el. energie: - 

7., 8.  Sociodemografické podmínky, bydlení 
sociální za ízení a služby: - 
škola: MŠ 
léka ská pé e: - 
smíšené zboží: ano 

9. Rekreace 
památka UNESCO: - 
kulturní památka: 2 
vále ný hrob: 1 
turistická trasa: žlutá 
cyklotrasa: ano 
cyklostezka: ano 
sjezdovka: - 
golfové h išt : - 
rozhledna: - 

10. Hospodá ské podmínky 
míra nezam stnanosti - dosažitelní (2011): 16,5 % 
podnikatelská aktivita (2013): 186,92 
vyjíž ka za prací (2011): 90,67 % 
 

Rozvojové zám ry obce: 

Modernizace mate ské školy. 
Výstavba kanaliza ní sít  s OV. 
Opravy místních komunikací. 
Zajišt ní technické a dopravní infrastruktury pro novou výstavbu RD. 
 

Známé rozvojové zám ry jiných subjekt : 

Informace nebyly získány. 
 
 



 

Problémy vyplývající z ÚAP: 

 
Ozna ení problému: 

ZD-1 
Problém: 

Pr tah silnice I. t ídy zastav ným územím 
Lokalizace: 

Nové Dvory, Ostrov 
n./O., Sázava, 

Sazomín, Vatín, 
Vojn v M stec, Ž ár 

n./S. 
Popis:   

Pr chod silnice I. t ídy p es sídlo zpomaluje tranzitní dopravu a spolehlivost dopravy v bec. 
Zvýšená intenzita dopravy na silnici ohrožuje bezpe nost a zdraví všech ú astník  silni ního 
provozu.  

Druh problému:    dopravní závada Úrove ešení:     nadmístní, místní 
ešení: 

V územním plánu p íslušné obce zp esnit zám ry ZÚR Kraje Vyso ina s ohledem na 
konkrétní podmínky místa. Zohlednit vypracované vyhledávací studie silni ních tah . 
Od vodn ní/poznámka:  

Odvedením rozhodující ásti tranzitní dopravy mimo sídlo p i správném návrhu obchvatu 
dojde ke snížení intenzit dopravy v p vodní trase silnice. Na druhou stranu je t eba uvážit i 
negativní stránky t chto ešení. 

Zdroj:    vlastní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:  ano 

 
Ozna ení problému: 

ZU-6 
Problém: 

Intenzita využití území 
Lokalizace: 

Herálec, Nové Dvory 

Popis:   

asté p ekra ování stanoveného koeficientu zastav né plochy zvl. p i výstavb  rodinných 
dom  i na plochách ešených územní studií. 

Druh problému:    závada urbanistická Úrove ešení:     místní 
ešení: 

Lze najít siln jší právní oporu v rámci vyhotovení regula ního plánu. Jedná se p edevším o 
rozsáhlejší plochy pro bydlení (Herálec). U ploch menších ešit d sledným uplat ováním 
územního plánu v rámci územního rozhodování. 
Od vodn ní/poznámka:  

Trvající tlaky investor  související zvl. s cenami pozemk . Zvyšování míry zastav ní 
pozemku se d je vždy na úkor zelen . 

Zdroj:   terénní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano 

 
 

 



Ozna ení problému: 

ZU-7 
Problém: 

Výstavba rodinných dom  
Lokalizace: 

Bohdalov, Nové 
Dvory, Vysoké 

Popis:   

Oprávn né požadavky na rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech p ípadn  na 
plochy smíšené obytné nelze uspokojit v zastav ném území. 

Druh problému:    závada urbanistická Úrove ešení:     místní 
ešení: 

Provést ádnou analýzu pot eb, které posléze promítnout do ešení územního plánu. 

Od vodn ní/poznámka:  

Zastavitelné plochy vymezené v platných ÚPO jsou již napln ny. Poptávka po trvalém 
bydlení v t chto sídlech neopadá. 

Zdroj:   terénní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ne   (Bohdalov - zpracovává se nový ÚP, Nové Dvory - schváleno zadání pro nový ÚP) 

 
Ozna ení problému: 

OS-5 
Problém: 

Koordinace nadmístních prvk  ÚSES se 
ZÚR 

Lokalizace: 

Bohdalec, Cikháj, 
Chlum tín, Karlov, 

Kn ževes, Krásn ves, 
Mat jov, Nové Dvory, 
Nové Veselí, Pavlov, 
Pod šín, Polni ka, 
Ra ín, Radostín, 
Radostín n./O., 

Sázava, Sirákov, 
Sklené, Sv tnov, 

Svratka, Škrdlovice, 
Velká Losenice, 

Vep ová 
Popis:   

Velký po et územních plán  nabyl ú innosti p ed dnem 29.01.2014. Na základ  bližších 
(podrobn jších) znalostí území ešeného územním plánem bylo provedeno zp esn ní 
nemístních ÚSES dle konkrétních podmínek tak, jak to umož oval výrok 108 písm. a,b ZÚR 
KrV ve  zn ní  aktualizace  .1.  Nebo se  jedná  o  ÚPD,  které  nabyly  ú innosti  p ed  platností  
ZÚR KrV. 

Druh problému:    ostatní Úrove ešení:     nadmístní 
ešení: 

V rámci další územn  plánovací innosti respektovat rozhodnutí MMR R .j. 33094/2013-
81/2 ze dne 29.01.2014, kterým byl zrušen výrok 108a ZÚR Kraje Vyso ina ve zn ní 
aktualizace . 1. 
Od vodn ní/poznámka:  

Viz Rozhodnutí MMR R .j. 33094/2013-81/2 ze dne 29.01.2014 

Zdroj:  Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina, 
územní plány obcí, 

             rozhodnutí MMR 

Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano  (s pot ebnými úpravami) 

 


