
Obchod (hl. supermarket)
Restaurace, kavárna
Pošta

Sportovní hřiště
Dětské hřiště
Park
Mateřská škola
Základní škola
Obecní úřad

Kostel sv. Michala
Kaple Nejsvětější Trojice

1
2

Hřbitov

Kaplička; Boží muka
Koupaliště

Autobusová zastávka 
Parkoviště

Ubytování

název místní části
hranice pozemků

budova
zpevněná plocha; silnice

1

2

hranice zvoleného území

původní budovy

navrhovaná kontaktní zeď

les

původní hranice pozemků

navrhované budovy (I. fáze výstavby)
navržené hranice soukromých pozemků

navrhované budovy (II. fáze výstavby)

kategorie zástavby

ostatní zpevněné plochy
vozovka

veřejná zeleň

stromy navržené veřejné/ilustrativní soukromé
navrhovaná drobná sakrální architektura

poloveřejná zeleň*
les
vrstevnice po 5 m
navrhovaná autobusová zastávka

polozpevněné nízkoúdržbové plochy*

Silnice II. třídy360
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koncepce 
širších vztahů

Hlavní osa zástavby míří přímo na 
kostel sv. Mikuláše v jádru Sebranic. 
To tedy ačkoli je od Nové Pohory 
odděleno údolím, zachovává si op-
tický kontakt a obyvatelé, kteří míří 
do centra, ho již na začátku své cesty 
vidí. Na druhém, svažujícím se konci 
je linie uzavřena navrhovanou drob-
nou sakrální stavbou (Boží muka).

Je zohledněno i napo-
jení na periferní komu-
nikace, což jsou leckdy 
zarostlé pěšiny, ale 
venkovskému urba- 
nismu by tento cit měl 
být dopřán.

Přes Novou Pohoru 
povedou některé nej- 
kratší cesty z Kaliště 
na autobus nebo do 
centra Sebranic. No-
vou zástavbou tak jistě 
budou procházet 
i sebraničtí sta-
rousedlíci a dostanou 
se s novými sousedy 
do kontaktu

Navržená infrastruktu-
ra se snaží co nejvěrněji 
navázat na tvar území, 
stávající i historické ces-
ty. Ze záhumenní ces-
ty vedoucí za Pohorou 
tak pokračuje jedna z 
hlavních ulic Nové Po-
hory.

Ačkoli je zástavba po-
dle současných urban-
istických trendů jasně 
vymezená a přiměřeně 
zahuštěná, ve vztahu 
k okolní krajině si síd-
lo zachovává plynulou 
návaznost typickou pro 
český venkov.

Nejvýznamnější veřejné 
prostranství se nachází 
u napojení na hlavní 
část obce, kde se cesty 
lidí nejvíce setkávají.


