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NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JEŽOV 

 

Kompetence  

 

 

Obec:                                                                   Obec Ježov 

                                                                             zastoupená starostou  

                                                                             obce Martinem Červenkou 

                                                                             IČ: 00475840 

 

 

 

Pořizovatel ÚP:                                                    Městský úřad Humpolec 

                                                                             Stavební úřad 

                                                                             Horní náměstí 300 

                   396 22 Humpolec 

 

 

 

Projektant ÚP:                                                      Ing. arch. Milič Maryška  

                                                                             autorizovaný architekt ČKA 401 

                                                                             Letohradská 3/369  

 170 00 Praha 

  

 

 

Název:                                                                  Územní plán Ježov 

 

 

 

 

Etapa:                                                                   Návrh zadání 

 

 

 

Datum zpracování:                                               Listopad 2021 

 

Obec Ježov má územní plán schválený zastupitelstvem dne 28.12.2006. Dne  22.1.2021 

schválilo Zastupitelstvo Obce Ježov pořízení nového územního plánu dle paragrafu 188, odstavec 1, 

Stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění, neboť současný Územní plán Ježov pozbývá 

platnosti ke dni 31.12.2022. 
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Obsah zadání Územního plánu Ježov 

Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, 

zejména  

A) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 

dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu 

charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury, tyto 

požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na požadavky na: 

1.urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 

zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch…... 4 

2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury 

a možnosti jejích změn,………………………………………………………………………..……….. 6 

3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 

nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách 

je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené 

v § 18 odst. 5 stavebního zákona,…………………………………………………………………..… 6 

B) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které 

bude nutno prověřit………………………………………………………………………………………8  

C) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 

asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo……………………….8 

D) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v 

území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením 

dohody o parcelaci ……………………………………………………………………………………….8 

E) případný požadavek na zpracování variant řešení ……………………………………………………9 

F) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení …………………………………………….9 

G) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území .10 

H) příloha č.1………………………………………………………………………………………………..…11 

 

Shora uvedené body zahrnují  

1. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje,  

2. upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem,  

3. upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 

určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů 

a rozborů,  

4. další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o 

uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s 

dotčenými orgány a veřejností.  

POUŽITÉ ZKRATKY 

ÚP   Územní plán obce Ježov  

ÚPD   Územně plánovací dokumentace  

ZÚR ZK  Zásady územního rozvoje kraje Vysočina 

PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky  

ÚAP   Územně analytické podklady  

VKP   Významný krajinný prvek dle zákona č. 114/1992 Sb.;  

ZPF   Zemědělský půdní fond  

PUPFL   Pozemky určené k plnění funkcí lesa  

ÚSES   Územní systém ekologické stability  

ZÚ   Zastavěné území obce  

RURÚ   Rozbor udržitelného rozvoje území  

SO ORP  Správní obvod obce s rozšířenou působností 
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Zastupitelstvo obce Ježov na základě zmocnění uvedeného v § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování v platném znění (dále jen „stavební zákon“), stanoví v souladu s § 47 odst. 1 
stavebního zákona, § 11 odst. 2 a 3 a přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti v platném znění (dále je „vyhláška“), tyto hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu 
územního plánu: 

 

A POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ         
               OBCE 

• Obec Ježov má v současné době platný územní plán. S ohledem k velikosti sídla a 
jeho stabilizované urbanistické struktuře bude nově navržená urbanistická koncepce respektovat 
urbanistické hodnoty a strukturu sídla a základní koncepci rozvoje území ukotvenou v platném 
územním plánu 

• Celkový rozsah řešených zastavitelných ploch není jednoznačně určen pouze podněty 
vlastníků a obce, ale vyplyne z navržené koncepce rozvoje území zpracovatelem územního plánu.  

• Je nutné sledovat ucelenost zástavby sídla, ochranu urbanistických hodnot území, 
přírody a krajiny; přednostně bude návrhem ÚP prověřeno využití lokalit, které pro rozvoj zástavby 
určil předcházející dokument. 

• Vytvořit podmínky pro zlepšení kvality životního prostředí, doplnění dopravní a 
technické infrastruktury; 

• Prověřit možnost vytvořit podmínky pro doplnění veřejné infrastruktury – občanského 
vybavení (např. sportovní zařízení). 

• Řešit případné střety rozvojových záměrů s omezeními v území.  
• Prověřit potřebu stanovení pořadí změn v území (etapizaci).  
• Územní plán bude koordinován ve vazbách k územím sousedních obcí. Důraz bude 

kladen především na návaznost prvků USES (včetně lokálních) a prvků veřejné infrastruktury. 
• Urbanistická koncepce bude vycházet z požadavků stanovených v Politice územního 

rozvoje ČR a v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina, zejména bude respektovat v nich 
uvedené priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje. Návrh územního plánu prověří 
možnosti řešení problémů uvedených v územně analytických podkladech. 

• Územní plán bude zpracován v souladu s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací - Zásady územního rozvoje kraje Vysočina.(ZÚR) i jejími aktualizacemi. 

• Prověřit další požadavky na změny ve využití území dle skutečností zjištěných v 
průběhu zpracování návrhu ÚP Ježov. 

 

A.1 POŽADAVKY PLYNOUCÍ Z NADŘAZENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE 
 

A.1.1 POŽADAVKY PLYNOUCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Návrh Územního plánu Ježov je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky po 
aktualizacích 1 – 5  Úplné znění závazné od 1. 9. 2021(dále jen PÚR ČR) 

Správní území obce Ježov není součástí žádné Rozvojové oblasti a rozvojové osy“, 
„Specifické oblasti“, „Koridory a plochy dopravní infrastruktury“ a „Koridory, plochy a 
rozvojové záměry technické infrastruktury“ vymezené v PÚR ČR.  

Územní plán Ježov bude respektovat v PÚR ČR stanovené priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území, tj. vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území.  

Na návrh Územního plánu Ježov se nevztahují žádné další požadavky vyplývající z PÚR ČR. 

 Návrh územního plánu Ježov bude respektovat Politiku územního rozvoje ČR ve znění 
po 5 .aktualizaci závazném od 1.9.2021.  
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A.1.2 UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ  
                     DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM 

Zásady územního rozvoje (dále ZÚR) kraje Vysočina byly Krajem Vysočina vydány dne 16. 09. 2008 a 
nabyly účinnosti dne 22.11.2008. Po aktualizacích 1 – 8 stanovují zejména základní požadavky na 
účelné a hospodárné uspořádání kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanovují 
požadavky na jejich využití, zejména veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, 
stanovují kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití.  

Území obce Ježov leží mimo rozvojových oblastí a rozvojových ploch stanovených v nadřazené 
republikové a krajské ÚPD. V území není vymezen žádný koridor pro veřejně prospěšné stavby.  

Území obce Ježov je součástí krajinného rázu: 

OBLAST KRAJINNÉHO RÁZU CZ0610-OB016 Střední Posázaví pro níž ZUR stanovila specifické 
zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území: 

a) neumisťovat výškové stavby v prostorech, ze kterých se budou vizuálně uplatňovat v území 
přírodního parku Melechov a ve vyvýšených prostorech, odkud se budou uplatňovat jako dominanta 
mnoha dalších oblastí, nebo budou v kontrastu se stávajícími dominantami kostelních věží nebo 
budou vizuálně potlačovat přírodní charakter území; 

b) chránit typickou dominantu krajiny Melechov. 

 

Při návrhu ÚP je třeba respektovat zásady pro činnost v území a zásadu chránit a rozvíjet 

charakteristické znaky krajiny vytvářející jedinečnost krajiny stanovené pro tyto oblasti krajinného rázu.  

Území obce je dle ZÚR KrV zařazeno do „krajiny lesní“ a do „krajiny lesozemědělské ". Územní 
plán bude v souladu s hlavním cílovým využitím krajiny, se zásadami pro činnost v území a se 
zásadami pro rozhodování o změnách v území, které jsou v ZÚR KrV stanoveny pro tento typ krajiny.  
 
Územní plán Ježov bude respektovat záměry ZÚR kraje Vysočina po vydání jejich aktualizace č.7, t.j. 
nebudou v něm vytvořeny překážky, které by záměry aktualizované ZÚR kraje Vysočina 
neumožňovaly. 
 
Územní plán Ježov nebude zpracován v rozporu s územně plánovací dokumentací vyššího stupně, 
která stanovuje priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území.  
 

 Návrh ÚP Ježov bude respektovat priority územního plánováni Kraje Vysočina pro 
zajištění udržitelného rozvoje území stanovené v ZÚR KrV. 

 

A.1.3 UPŘESNĚNÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADŮ, ZEJMÉNA Z PROBLÉMŮ URČENÝCH K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACI A PŘÍPADNĚ Z DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ  
 

Pro obec s rozšířenou působností Humpolec byly pořízeny Územně analytické podklady spádového 

obvodu ORP Humpolec (dále jen „ÚAP ORP Humpolec“) – 5. úplná aktualizace k roku 2020.  

 

Obecné problémy a témata převzaté z Územně analytické podklady SO ORP Humpolec - 5. úplná 
aktualizace 2020 

 Obec s hrozbou stát se starou   

 Intenzifikace zemědělství, ohrožení Želivky a jejích přítoků smyvy půdy 

 Smrková monokultura, postižení kůrovcovou kalamitou, suchem a polomy (nebo zvýšené riziko) 
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A.1.4 ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY 

Z hlediska širších vztahů, které nejsou obsaženy ve schválené PÚR a ZÚR, bude územní plán 
dále koordinovat s územně plánovací dokumentací (i rozpracovanou) a územně plánovacími podklady 
okolních obcí a s dokumenty strategického plánování. 

 

A.2 POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA 
PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO 
ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

a) Aktualizovat katastrální mapu jako referenční mapový podklad ÚP. Zastavěné území aktualizovat 

dle § 58 stavebního zákona ke dni aktualizace katastrální mapy. 

b) Zachovat základní urbanistickou koncepci, která je stanovena v ÚP Ježov. Provést pouze dílčí 

úpravy, které jsou uvedené v následujícím bodě. 

c) Prověřit možnost nového způsobu využití v následujících lokalitách (viz. příloha č.1, str. 11 )  

Nové návrhové plochy pro bydlení  

 Lokalita 1 – cca 7 000 m2, půda tř. kvality III. a V. 

 Lokalita 2 – cca 13 000 m2, půda tř. kvality III.   

 Lokalita 3 – cca 11 000 m2, půda tř. kvality III.    

 Lokalita 4 – cca 1 300 m2, půda tř. kvality III.   

 

Rušené návrhové plochy pro bydlení 

 Lokalita 5 – cca 6 000 m2, půda tř. kvality III.   

 Lokalita 6 – cca 3 000 m2, půda tř. kvality III.   

A.3 POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA 
NA PROVĚŘENÍ KTUALIZACE USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A 
MOŽNOSTI JEJÍCH ZMĚN  

A.3.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  

 Zachovat koncepci dopravní infrastruktury, která je stanovena v ÚP Ježov  

 U nově navrhovaných ploch pro výstavbu bude v maximální míře zohledněna provázanost na 
stávající komunikační strukturu sídla. Nově navržené dopravní řešení bude provázáno se 
stávajícím. V případě nemožnosti navázání na stávající struktury, bude absence tohoto 
propojení jednoznačně zdůvodněna v odůvodnění územního plánu.  

A.3.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  

 Návrh územního plánu prověří a navrhne nejvhodnější řešení napojení nově navrhovaných 
zastavitelných ploch na technickou infrastrukturu sídla, V odůvodněné potřebě navrhne 
navýšení kapacit stávají TI nebo vymezení nových nezbytných ploch TI. 

 Zásobování vodou – koncepce stanovená ve stávajícím ÚP se nemění  

 Odkanalizování – koncepce stanovená ve stávajícím ÚP se nemění.  

 Zásobování el. energií - respektovat podmínky ochranného pásma energetických zařízení.  

 Zásobování plynem – koncepce stanovená v stávajícím ÚP se nemění. Respektovat 
podmínky bezpečnostního a ochranného pásma energetických zařízení.  
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 Nakládání s odpady - koncepce stanovená ve stávajícím ÚP se nemění. Nebudou navrhovány 
plochy pro nové skládky komunálního odpadu. Bude respektován stávající systém nakládání s 
odpady, tj. svozem na určenou lokalitu mimo řešené území.  

A.3.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ  

 Územní plán prověří území obce z hlediska možného dalšího doplnění občanské vybavenosti, 
zejména ve vazbě na nově vymezené rozvojové lokality pro bydlení.  

 

A.4 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
 

 zachovat koncepci uspořádání krajiny, která je stanovena v ÚP Ježov 

 při zásazích do území maximálně chránit veškerou vzrostlou zeleň, uchovat veškeré 
významné krajinné fenomény, 

 uchovat a podporovat rozvoj přirozeného geofondu krajiny, zeleň k novým výsadbám 
vybírat pouze z domácích, popřípadě zdomácnělých druhů, 

 zajišťovat příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich  

 prostorové oddělení, 

 podporovat polyfunkční využívání krajiny, 

 zakládat veškerou zeleň kvalifikovaně podle schválených projektů pod odborným vedením, 
následně pravidelně udržovat založené plochy zeleně 

 pečovat o čistotu vodotečí na celém správním území a dbát o její technickou údržbu. 

 na území obce Ježov jsou stanovena zátopová území Q100 vodních toků : 
- Želivka - zátopové území Q100 vodního toku, vodní nádrže Švihov ( VD Želivka ) podél 
       jihovýchodního okraje správního území, 
- Blažejovický potok - zátopové území Q100 vodního toku podél severního okraje 

správního území. 

 část území obce Ježov podél řeky Želivky je zařazeno do soustavy zvláště chráněných 
území evropského významu s označením CZ0214016 - Želivka. 

 v ÚP Ježov je vymezen místní ÚSES, který bude aktualizován tak, aby byla zajištěna 
návaznost jednotlivých prvků ÚSES na hranicích řešeného území, a aby jejich poloha a 
rozsah vymezení odpovídaly požadavkům příslušné metodiky. 

 

A.5 POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 
 

 Územním plánem budou respektovány a chráněny nemovité kulturní památky v obci a 
urbanisticky hodnotné části obce.  

 Nemovité kulturní památky budou obsaženy v grafické i textové části územního plánu.   

 Řešení bude obsahovat zásady ochrany všech složek životního prostředí, včetně územního 
systému ekologické stability; důsledně bude chráněno kvalitní krajinné prostředí celého 
řešeného území.   

 Územní plán prověří doplnění zpevněných komunikací a polních cest doprovodnou stromovou 
zelení.   

 Nové objekty, realizované v rozvojových lokalitách, musí svou hmotou a umístěním 
respektovat tradiční hodnoty a měřítka v krajině a charakteristický ráz struktury obce.  V 
návrhu územního plánu obce budou stanoveny základní regulativy pro zastavěné i 
zastavitelné území obce. 
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A.6 DALŠÍ POŽADAVKY, NAPŘÍKLAD POŽADAVKY OBCE, POŽADAVKY 
VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 55 
ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA, NEBO Z PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI 
ORGÁNY A VEŘEJNOSTÍ  
 

A.6.1 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚP 

 Na základě zprávy o uplatňování Územního plánu Ježov období 12/2006  – 6/2017 
nejsou stanoveny žádné další požadavky. 

A.6.2  POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PROJEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY  

 Bude doplněno po projednání návrhu. 

 

A.6.3  POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PROJEDNÁNÍ SE SOUSEDNÍMI OBCEMI   

 Bude doplněno po projednání návrhu. 

  

 

B POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ 
ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ 
BUDE NUTNO PROVĚŘIT 
 

 Prověřit potřebu vymezení ploch a koridorů územních rezerv pro dlouhodobé výhledové 
možnosti rozvoje území v oblasti technické nebo dopravní infrastruktury  
 

C POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A 
ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ 
NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
 

 VPS a VPO budou vymezeny na základě návrhu ÚP.  
 

D POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A 
KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V 
ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O 
PARCELACI 

 Prověřit v průběhu zpracování návrhu územního plánu případy, kde je důvod podmínit využití 
ploch a koridorů vydáním regulačního plánu, tyto plochy a koridory případně vymezit.  

 Prověřit v průběhu zpracování návrhu územního plánu případy, kde je důvod podmínit využití 
ploch a koridorů zpracováním územní studie, tyto plochy a koridory případně vymezit.  

 Prověřit v průběhu zpracování návrhu územního plánu případy, kde je důvod podmínit využití 
ploch a koridorů uzavřením dohody o parcelaci, tyto plochy a koridory případně vymezit. 
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E PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT 
ŘEŠENÍ 
 

 Bude doplněno po projednání návrhu. 

 

F POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO 
ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU 
VYHOTOVENÍ 

Územní plán Ježov bude zpracován podle požadavků stavebního zákona a jeho prováděcích 
vyhlášek a v souladu s metodikou Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS 
(dále též "MINIS") v aktuální verzi. 

V případě uplatnění požadavku na zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj 
území bude postupováno podle přílohy č. 5 vyhlášky  č. 500/2006 Sb., o územně analytických územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti- 
- Návrh ÚP bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění, a jeho prováděcích vyhlášek č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území a podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
- Grafická část bude zpracována nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy. 
Návrh ÚP Ježov bude vypracován v počtech vyhotovení: 
- návrh ÚP - pro společné jednání ve 2 vyhotoveních včetně digitální podoby ve formátu .pdf 
- návrh ÚP – úprava před veřejným projednáním – 2 vyhotovení včetně digitální podoby 
ve formátu .pdf 
- ÚP Ježov pro vydání – 3 vyhotovení včetně digitální podoby 
- Textové části i výkresy budou opatřeny autorizačním razítkem, vlastnoručním podpisem 
a záznamem o účinnosti. 
- Projektant poskytne odborný výklad na společném jednání a také na veřejném projednání 
upraveného návrhu územního plánu Ježov. 
- Po vydání ÚP bude ve smyslu § 165 odst. 1 stavebního zákona poskytnuta Krajskému 
úřadu elektronická verze ÚPD i její úplné znění v elektronicky čitelném formátu dle definice 
v zákoně č. 106/1999 Sb..  
Výsledný návrh ÚP bude předán ve:  

 3 vyhotovení v tištěné podobě.  

 2 vyhotovení v digitální podobě na CD (textová část ve formátech DOC a PDF, grafická část 
ve formátech DGN a PDF).  

 

Pro každou fázi předat pořizovateli kompletní dokumentaci i v elektronické formě ve formátu *.pdf. 

Digitální data čistopisu změny a úplného znění odevzdat i ve vektorovém formátu a ve formátu 

georeferencovaných rastrů. Doporučuje se pro úplné znění jako elektronickou verzi ve strojově 

čitelném formátu využít datový model MINIS https://www.kr-vysocina.cz/ostatni-metodiky/ds-

301531/p1=38961 . 
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G POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH 
VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
 
Bude doplněno po projednání návrhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11 Návrh zadání Územního plánu Ježov 

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JEŽOV 

 

PŘÍLOHA Č.1 
 
 

NOVÉ NÁVRHOVÉ A 

RUŠENÉ PLOCHY 

 

 

 

 

 

NOVÉ NÁVRHOVÉ  PLOCHY 

 


