Hora Svatého Se bestiána

Základní informace:
Hora Svatého Šebestiána
Hora Svatého Šebestiána
2
Nová Ves
k'Ú. Hora Svatého Šebestiána
4
k.ú. Jilmová
k'Ú. Nová Ves u Křimova
k.ú. Pohraniční

Název obce:
Počet částÍobce:
Počet katastrálních území:

3 440 ha

Výměra obce:
Počet obyvatel:

279

8,11 obyvatel

Hustota obyvatel:

Ú|po at" zákona 183/2006

/

km2

0

sb.

Vymezen í zastavěn éh o území:

Vymezeno dle:
Velikost zastavěného Území :
% podíl zastavěného území:

aktualizace dle P+R
79,5753 ha

2,31

%

schváleno Zadání ÚP

Zjištění a vyhodnocení udržitelného ro

1.

Horninové prostředí a geoloaie
V řešeném Území jsou zachyceny tyto jevy:

dobývací prostor
ch ráněné ložiskovéú zemí
ložisko nerostných surovin
poddolované území
sesuyné území
odval, výsypka' odkaliště, halda

2'

Vodní reŽim

V řeŠenémÚzemí jsou zachyceny tyto jevy:
vodní zdróje povrchové, podzemnÍ vody včetně ochranných písem
vodní nádrŽ
povodní vodního toku, rozuodnice

záplavové území
aktivní zóna záplavového území
pásma
technotogický objekt zásobování vodou včetně ochranného
pásma
ochranného
včetně
síť
vodovodní

3.

Hodnotv
V řešeném územíjsou zachyceny

tyto

jevy:

nemovitá ku lturnÍ pam átka
urbanistické hodnoty
historicky výmamná stavba, soubor
architektonicky cenná stavba, soubor
archeologicky významná lokalita
významná stavební dominanta
významný vyhlídkový bod

4.

ochrana přírody. kraiinlt a památek
V řešeném územíjsou zachyceny tyto jevy:
územnísystém ekologické stability
významný krajinný prvek registrovaný
významný krajinný prvek ze zákona
přírodní rezervace
přírodnípamátka
památný strom

NATURA

les zvláštnÍho určení
lesy hospodářské

5.

ZemědělskÝ pŮdní fond
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plochy výroby:

Vymezeny v zadání UP

lJrčeníproblémůk řešení:

-

výstavba větrných etektráren - střet limitŮ(NATIJRA,přírodní park, přírodní rezervace)

-

regenerace ploch těžby rašeliny
regenerace ploch asijské tržnice
r"]"nerale'ploch po-dočasných stavbách - Čspu, tržnice
vřmezení odstavného parkoviště pro kamiony, odstavení vozidel
Vymezení ploch pro dopravu v chráněném Území
žaÚženíprŮjezdnou dopravou - stabilizace trasy silnice l/7- obchvat
nevyužitý potenciál stabitizace horského sídla HSS
,riyužiie'územíZI'J 7 regenerace ploch zeměděIského družstva v Nové Vsi

-

a záměrŮ

_ získáníveřejného prostoru
řeše ní Území po zaniktých částech Jilmová, pohraniční-Reitzenhain
stabilizace rekreačních tras v Bezručově údolí
ochrana koridoru bývaté železnice Křimov Reitzenhein(pro cyklotrasu, naučnou stezku)
nevyužitý potenciát - rozvoj občanskévybavenosti

