NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ
Obec Nová Ves nad Lužnicí se nachází asi 30 km jihovýchodně od Třeboně.
Z HISTORIE
 1179 je první zmínka o vsi Krabonoš;
 1499 byla ve vitorazském urbáři první zmínka o Nové Vsi;
 okolo roku 1400 stál v Krabonoši původně gotický farní kostel sv. Jana Křtitele;
 v roce 1784 byla Nová Ves připojena k farnosti Krabonoš, obě obce byly k České
republice připojeny až v roce 1920.
 Za komunismu – začátek masivní těžby písků, sklárny Skloform, zánik sídel
Krabonoš a Rybné
SOUČASNOST

LAND USE

katastrální území
výměra

2382,3

[ha]

počet obyvatel

337

[k 31.12.2013]

průměrný věk

40,5

[k 31.12.2013]

nadmořská výška
[m n. m.]
platný územní plán
[datum nabytí účinnosti]






Nová Ves nad
Lužnicí

orná půda
zahrady a sady
trvalé travní porosty
lesní pozemky
vodní plochy
zastavěné plochy
ostatní

474

21.05.2008

Velké zastoupení lesů, cenná niva Lužnice s původní stromovou skladbou
Intenzivní těžba písků
Velká stavební intenzita
Nevzhledné či chátrající objekty – rota PS, přechod Halámky, areál Skloform

VÝVOJ POČTU OBYVATEL OBCE
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Problémy:

Pnv-1

Nelze
řešit v
ÚPD

Pnv-2

V ÚP
Opuštěný areál PS roty
vyřešeno

Negativní architektonická
dominanta

Linka pro nakládání písků do vagónů vzhledem k velké zátěži způsobené
kamionovou dopravou je účelné využívat toto
překladiště

Ve změně č.1 ÚP navržena plocha přestavby
Po průjezdu přes železniční přejezd není
dostatek místa pro nákladní auta dávající
přednost v jízdě - nutná etapizace již v ZUR a
ne že ne - viz V500/2006 Příloha č.4 odst. l)
Záměr propojení silnic II/154 a II/103
prochází přes Evropsky významnou lokalitu a
přes PP Žofina Huť

Pnv-3

ZÚR

Nedostatečné parametry
křižovatky - etapizace záměrů

Pnv-4

ZÚR, ÚP

Střet záměru dopravy s EVL

Pnv-5

V ÚP
řešeno

Pnv-6

ÚP

Pnv-7

ÚP

Chátrající budovy u hraničního Nevzhledné budovy u silničního přechodu
Halámky - ideální řešení je budovy zbourat,
přechodu
nicméně jsou v soukromém vlastnictví
Střet dobývacího prostoru a
aktualizace ZÚR to již řeší, zahrnout řešení i
ZUR vodovod
do ÚP
Chátrající areál Skloform
"poštouchnout" vlastníka k nějaké akci

Pnv-8

Nelze
řešit v
ÚPD

Chátrající mlýn

Pnv-9

Nelze
řešit v
ÚPD

Absence pěšího propojení na
SZ

Chátrající cenná stavba starého mlýna u
Lužnice
Obci chybí turistické propojení na na
severovýchod, které by dotvořilo kostru
turistických tras okolí - při využití stávajících
cest není nutná úprava ÚPD

Hodnoty:

Kulturní hodnoty
Hnv-1 kulturní památka

Věžový vodojem

historizující vodojem z počátku 20.
stol.

Kostel sv. Jana Křtitele bez fary a
kostel sv. Jana Křtitele
hosp. budov
návesní prostor s vodní nádrží
Hnv-3 urbanistická hodnota a parterem zem. usedlostí
Hnv-2 kulturní památka

Civilizační hodnoty
Přírodní hodnoty
Hnv-4 PP, EVL

PP Žofina Huť

Hnv-5 VKP, PR

niva Lužnice

PR Horní Lužnice, PR Krabonošská
niva

Záměry:

Zásady územního rozvoje

Znv-1

Ee4

elektrické vedení VVN
110 Suchdol n. L. - Č.
Velenice

Soulad s ÚPO, probíhá stavební
řízení
soulad s ÚPO, záměr není vhodné
provést před posílením el. vedení
do Č. Velenic, vzhledem k provozu
na trati je otázka, zda je záměr
vhodný
ÚP je v souladu se ZUR, ale nikoliv
v souladu s aktualizací ZÚR

Znv-2

D15

Elektrifikace železnice Č.
Velenice - Veselí n. L

Znv-3

V 23

Vodovod

Znv-4

PT/K

územní rezerva pro těžbu - soulad
plocha pro těžbu
s ÚP
Aktualizace zásad územního rozvoje

Znv-5
Znv-6
Zcv-6

D85
D84

Propojení silnic II/154 a
I/24
nesoulad s ÚP
obchvat Nové Vsi
nesoulad s ÚP
Územně plánovací dokumentace obce
Obnova sídla Krabonoš
Další záměry

